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ΡΗΔΒΑΤΊΙΟ. 

ΙΝ ΟΥἿἷΔΛ ὉΠ ΡΙΌΒΙΒΟῸΝ ΕΒῸΝ ΑὉ ΡΟΘσΤΆΪΙΝΑΜ 

8. ΒΑΡ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒΙΙΒ ΠΙΒΘΕΒΙΤΙΙΕ. 

Τονίο πος γοϊα πα οΟΠ ΓΙ ΘΠ ΓΙ Ρ1 86]. Ίβϑίθηα ΔΓ Πα {15 ΤΠ ΟΠ δηΐα., 3, ΒΑ51}}} ΠΡΟΣ ἐδ 
ϑριυτα βαποΐο; Θ᾽ 5 4π|6 Θρ βίο θθ. ΔΙαρπα 5816 οα} 5116 0 ΟΡΘΥῚΒ5 ΘΟ] ΘΠ δί1ο, Πομ θη 5. Βαβι] ; 
ποι ϑηϊηὶ σαι αιιᾶτι Δ 110 ἰῆρθηϊο Ρτοξεοίιι, «ποα τηθάϊαμη δὲ το θυ 116 νἹ θυ Ῥοϑβϑιῖ. 

564. [ὺ1] ἀθ ϑρινια. βαποίο 60 1ηδἾ]τι5. Ῥγθί μη, «πο δὶ θΑ5}}1π|8 δ ἰΟΠΡῸ τιϑ ἴπ 

ἨΦΟΡ ΘΙ τι5. ὙἹ ποθ 15 ΘΧΘΡΟἰἔδί115. 880 Ρ ΙΓ, οἴ ΒΌΠΉΠΟ βίπα!]ο, τ ἴῃ ΘΠ ΡΟΓΘ ΠΊΔΡΩΪβΒ ἀοο- 

ΕἸ 85. ΡΥ 86514118. πη ΠἸρεηίθ,, ᾿νἱοΐα ΠΊΠΤΩ ἰουετπαϊηθ., αὖ δάνθυβιιβ ροΐθηΐςεβ Ὠεογθίϊοοβ, 6 α-- 
σαρνανιῖ. Τὰ ἘΡΙβίο}15 5. Βα51}1 νϑίτιβ. ἀἸβοιρ! πα ῬυθθοΪΑΥ15 Ἰπ501{π||15 δ σα πη θτι5 1ΠΠπιοίγαΐιι, 

ΤηἸδίουνϊα δοο ϑιαϑίϊοα αἀἸταΐαν ΠΕΡῚ οἴ οορΊοϑᾶ γι: σ᾽ Θβίδυτιη} βοροία 5 [ΟΠ] Δ Ώ 1 ΠΊΟΓΕ5 ΟΡ 115 

Ῥυδοοθρί! εἴ, φιοά ργεςθρία Ἰοηϑα βρεγαΐ., ἀθρίοι 5 βῖπθ ἃυΐθ ΘΧ 1115 5. ΒΑΒ1ΠῚ γἰνί πα θιι5. Ν6- 
46 δἔἴΐδι βρευποηα 4628 ἴῃ ΔΡΡαπα σθι σομ]δοία διιηΐ., ψΊΡΊΩΓΙ Ππδ [ΠΟΥ ΟΥΙΙΟΠ65 ἃ ϑΠηθοπο 

Τιορσοιοία ἐχ 5. Βαβι} γον} 15 οἵ βθῃίθῃ [115 οοπῃϑβίγποίο, οἱ Ποὺ ἀ6 Ὑ Ἰγριπἰΐαίθ δπιοίουθηι μα θθ ἢ 5 
ΘΡΊβοοραμι 5. Βάβ1}}10 ια δι γ6] σου ἴα 5 ΡΡΆΓΘΗΙ. 

ϑεα πο Ρ] τ 15 Ππαηΐ δθο πιοπτιτηθηΐδ , 60 ΤΠ 15 ΨΕΓΘΠ 1 6 ἸΟΠΡΊΟΙ ΠΊΟΤα Ρ] αγ θιι5 415-- 
ῬΙ σπου ; οἵ 4αϊὰ οοἴο ἀπ πουιιη Ἰηΐθυ γα }}0 Ῥυοαἰ πος γο] απ θη., Πλ]ητι8 σα γϑ8 ΠΑΡ 556 ΡῈ] ]οτιτη 
σομη πη οάπν ν]ἀθαιηῖν. ΝΟΩ ἰαιθη πο] ρθηίία,, 5644 ΠΘΟΘβϑαυ 85 ΟΔ11526 ΤΠΟΓ 85 αἰ(α]θγιιηΐ. ΝΑΠΙ 

δι αἸἴτι5 5068}15.,. 4π| δἀθημάογιιμ 58 ποι] ΒΔ 51}}} Ορδυτμ ΟἸΓΔ ΠῚ 5.80 ρΙζ, ἸΔῈ ΘΥΑΥΙ οοΥ λα 1πὸ 
σου δρίτβ δια, οατη βθοιηάτμη ψοϊαιηθη ἴῃ ᾿πισειῃ ΘΙ. Πα ποίπιτα πος ἰάθογα οσπριαἸΐα5 θθμ6 

46 τὸ δος] εβϑιαβϑίιοα δ Πρ ὰ ππθυ 6 Π4] ἱποιίαγιῖ, τὖ ἰογπιτὰ ἰοτητμ Τοραρηδηΐθ να]θι άπ 
Ῥαᾶτανεῖ. 584 Ἰαπρι!οβ. οομδίτιβ ᾿ΠΡ Αγ ΒΟΘῺ5 ΤΟΥ 15 ἈΡΥαρ, νΊχιθ αἀἸμ] ἀἴπιπὶ ᾿πίουργεία- 
{ἸΟΠΪ5. δ1188 γτεἰγαοίαγανδί,, ρροϑιίβ α ΤῊ]Θμοπίϊο βίους Νοίϊβ, 41τιἃ5 δ]θεΐο βου θοπάς 

5. ΒΆ5111}1 νἱΐδε σΟΏ 5110 πϑοοβϑαυῖαβ ατιοοθαΐ ; ΥἹΧ, ᾿πααδιη,, πο παγαγεγαΐ 9 ΟἸΏ ὙἼΓῈ5. ῬΘΠ {115 

ἀεἰδοθγιηΐ, δο ἰαπ6η1 ρίδιη εἰ ἰδ 01] 6 νἱΐδπι ρυθίϊοβα ἴῃ οοπβρεοία Π)οιηΪΠὶ που σοπο 51: 
8Πη0 1720. 416. ὃ 7 η11. ΑΑἀ ἀδϑιάθυιαμι,, {φιιοα 11}18 νυ αΐαπὶ ΟΥ ΠΠ]Θηΐα ΟΠ. Ή] 11} ΠΟΒΕΓΙΙῚ 
ΔΏΪΠ15 ᾿Ποιιββθυιαηῦ,, Ππ|4 ἀοοθϑϑιῦ Ὡ]Ο] Θϑίϊοθ, αἰ Ορτιβ5 ΔΒ δύ 1115 Ἔχϑρεοΐδίιμι,, {πο {τι τπλτ]1] 
ξΕΥ 6 5110 Ἰδτη πα πη δι μθυδηΐ , ΠΟ Δ ΠΊΘ ἢ ΟἷζΟ ΘΟΙΙ} Τ᾿ Π10 115 οἵ [6 10115 ΘΟ ΠΉ "1 ροβϑοί. 78 η} 

ΘΠ]Π ΖαΊΒ416 ᾿Π(6]Πδ1ς φαδηίαπτη ἰΆθοΥ 5 δὲ ορουδ ᾿πηροπάθηάιυμι {που , πο Τυϊάθμ ἴῃ 6νο]- 
6 η 415. οοαϊοῖθα5 ΜΙ55. (0111 δμΐην οαπὶ 6 1{|5 ἔπδγαμί ἀΠ]ΠΙσομτὶ πᾶητι, δχοθρίο ἰδιηθῃ 
Ἠδυϊθαηο,, 4π| σα Νραϊοεοο δἰ (ὐΟἸ 5] 1 ]ᾶ 0 Πα ΧΙ λττ ΘΧϑΕ{1| ΡΥ δϑ ἀἴπηνι ), 8564 ἴῃ 8115 ΤῈ θ5, 
4π|5 δα δεοσαναίδμι ΘΙ ΠΟ ΠΏ 6 ΠΘΟ βϑαυ δ διπΐ, ΡΥ βθυ ἢ ἴῃ ἀἸθροπΘη 15 ογάϊπα ΟΠ’ Πο]ορῖοο 
ΘΡ᾿ βίο 15., ἴῃ Θοποιηηδηάα 5. 451} Ὑὰ., οἸιβαια Ἔχρίαπαπάήα ἀοοίνμα, 1Δ ααοα Ἰὰπ ΠΟΡΙ5, 
1͵550 ἸΟΠΡΊΟΥΙ ΘΧΟΙΆΙΟ,, ΔΡρΥ ΘΙ ΘΠ ππ ε6ϑβί. 

ΤΟΣ, Τ1{[{- Α 
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" ΡΠΈΒΕΑΤΙΟ. 

ΤΥ ἔτι Ἢ 

Ι. 5, Βαϑη τις ΠΉΪΠ τς ξοπηπιοάὲ ἐπιοσρτυθἔα τι ῦ ΠΠιὰ ογποάϊ Νίοωπα, δα αἰΐα δϑϑθπίϊα.. απΐ ̓ γροσίαεῖ. Π. ει 

πιουῖτο ποραΐ ἀπάτη 1 {ὙΠ 115 ῬΟΥΞΟῊΪ5 μιν Ροβίαβιπι ἃ βυποῖο απ ἴϑβαπι. Πρ5ὶ οἴΐαπι ἔσίππὶ ᾿ν  οβίαβιιμτι 416-- 

ἔδΏβοΓο5 βθρο Πν  οβίαβι πη ῬΓῸ δοςοηῖῖα βασηπηῖ, ΠῚ. Νονῖαβ. τηῖπ5 Πγν ροβίαβις. ΓΥς τος Πγ οβίαβοβ ἀρυᾷ 

βουρίογος Νίοωπα συ ποᾶο ἀπε αΐογοβ, ᾽΄. Ὁ] συποάτις ΝΊσαμἃ ΒΟ ΠΟΥ  Χ 5. ΑἸεχαπήτγο οἵ 5. Αἰπαπαϑῖο 

Ξροοίαΐιν, 1. Οφοϊ επἕαϊταπι βοπίοπίϊα 4 Πυροβίαβὶ. (διιο βοπϑιι εαἄοπι τὸχ ἀξανραΐα ἴθ ΞΘ] Ίθιι5 

56 115. 

5. Βα-- Ι ϑαποῖας. Βα. αἰ Ἔγαΐ ἀσθυ τητ|5 {γῖττηι ΠΥ ροβίαβι αι ἀθίθμβου., ἄατο πο αὶ ἀν θυβα} 15 

ἐπ ες βεῖβμα βααἷβ. νόσοι Πν} οϑίαβὶβ δοάθηι βοηϑιι ἃς δβϑθηίϊα τ ἃ συ πο 0 Νίοα πα πϑαγραίδηι ἔαῖ556. ἢ Θο 1 

ἰαιεγργοία- Βαβ1}} του Ρυοϊα ΟΠ Θ Ῥείανιιβ, δαιητι6 μος ἀΡΡΠἸΘη0 ραρπαΐ, φεοά ἡτιὶ ἐδ 5) ποάο ἱπ- 

κοᾶὶ Νίς (γεγο μαίγος αἰϊφιεῖ, ἀπὶ ραμέο ἐεγι6 ροσίθα "οχιιθγιπί, {πὶ εοἰϊοοίὶ αἰιὶς ἐπὶ ογπιοαϊς, πη δθογ δἰ μὲ 

το, εαὶ αἰΐα οἰμσιἰ ὑπόστασιν ΡΥο οὐσία σι 56 Γιετι : ιιοά πιιηιηιεάηι [θοΐ5δοπί., οἱ εοπίγαγίμπι αριιἰ Νίοσαπι απίς 

τα χρό μα 7εοίφεοπί. ἴϑθιο σοπειπθηίαν Πᾶς Ῥεῖανι! βϑηίθη τᾶ » 418 ΠΟΡῚ5 ἀἰδεϊπραθηάα βαῃί, 4 ιν 5 ἶρβε 

τετ . 4. ἘΘ ἀἰϊσπριαῖ : πᾶ τὰ ΠΟ βοίτι ὑπόστασιν ΡΙῸ οὐσίᾳ 5 ἴδ ἃ ΝΊςαηἰ5 νοις [νος ἰοοο ἔα 1356, 
γί. ἜΞ ΕΞ 564 οἴϊατῃ πιπᾶιὴ ἴῃ {{ΠΠ 05 ῬΟΥΒΟὨἾ5 Πυροβίαβι ει ἃ πὰς β πο. οἱ ἃ αἰ115 4105 οἶζταϊ ραιῖθιιβ δά- 

-- τηΐϊσβαι ςοπίοηαις, Εχαιη πη ἜΓΡῸ ΠΟΡΪ5 οϑὲ ἂῃ θαβι ῖτι5 ἢ τ το τι6 ΓΘρυ δ θη 15 βι(, δὲ 

«ποἀ Πνροβίαϑβι μη ἴῃ 46 ΝΊςπα 1ἄθη γα ΐθι 8 ἃς Θβϑθ μι] 1}, εἴ «πο πἀπᾶμ πᾳ {γι θι15. ῬΘΥΒΟΙ 5 

᾿υνροϑβίαβι μη ἃ ϑυ πο δΔάιηιββαμι ἔιῖθ56 πορανουῖ. 

1μοοῖι5 ὁχ {πὸ δι  σΘμαὶ παία πιαίΐουϊα,, Ἰοσίτιιν ἴῃ. Πάοὶ [Οὐ πιι]α ἃ Ἐππιβία πο, ρῬοβία]απίο 
Βαβ:Π1ο., Βα βουιρία,, 4ὰδ 6ϑὲ βριβϑίοία 195, οι 78 ἰῃΐον Βαβι] ϊαπαβ. Π0Ὶ ΘΑ  ΠἸαπὶ 1γ15. βυποάϊὶ 
γος ἄρτι ἀἰϊοιπίιν, ἐὰν δέ τις λέγη ἐξ ἑτέρας οὐσίας ἢ ὑποστάσεως τὸν Υἱὸν, ἀναθεματίζει ἣ χαθολικὴ 
χαὶ ἀποστολιχὴ ᾿Εχχλησία. δὲ νόγοὸ φιῖςρίαηι ἀΐπορὶ! δα αἰΐα 6ςςοπίϊα αἰ γροσίασέ {᾿ ίμηι 6556, δίεπι 

απαιϊπεπιαίο ξονρίι σαι ιοίΐοα οἱ αροοσίοἰϊεα Εοοίοεία. Ἰηοὶη 46 δα αἰτίαν, οὐ γὰρ ταὐτὸν εἶπον ἐχεῖ οὐσίαν χαὶ 

ὑπόστασιν. Τὶ γὰρ μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν ἐδήλουν ἔννοιαν αἱ φωναὶ, τίς χρεία ἦν ἑκατέρων ; Ἀλλὰ δῆλον ὅτι, ὡς 

τῶν μὲν ἀρνουμένων τὸ ἐκ τῆς οὐσίας εἶναι τοῦ Πατρὸς, τῶν δὲ λεγόντων, οὔτε ἐχ τῆς οὐσίας, ἀλλ᾽ ἐξ ἄλλης 

τινὸς ὑποστάσεως, οὕτως ἀυφότερα, ὡς ἀλλότρια τοῦ ἐχχλησιαστιχοῦ φρονήματος, ἀπηγόρευσαν " ἐπεὶ ὅπουγε 

ὑποστάσεως. Νοη οπῖηι ἰάθη εἰϊκονριιτ ἐς δος σοπιίαιι εἰ χγροσίαςίπι. Εἰ ἐοτιΐπη, οἱ πα οἱ δαάθηι ποίτο 

διιδηοοία νοοίδιις; φιῖα ορτι5 οΥαΐ πάψη 3 δεεἱ γ»ε"δρίοιτεπι 6ε!, αἰϊὶς φιεΐάοιι ( Γυϊπι ἡ ἐς Ῥαιγὶς 

οσσθηίία 6556 ποϑαμίδιις,, αἰϊὶδ ῬΟΓῸ τι τ6 Θὺ οδσοπίϊα Θσφας, σε θα αἰέφια αἰΐα ᾿γροσίατὶ ἀἰσοπιίϑ είς 
ἑἱος {{α ἀδηιπηι τἰν πιῆ ορὶπἰοποπι Ιατπφιίαπι α σοπιοπία δοοϊθεἑαςίίσα αἰΐζοπαπι γο  οοΐ540. Νάπι μὲ 

σιίαπε ἰρδοόγιίι εἰοοἰαγαθ. πὶ σοπιίεπίίαπι, αἰχογεμι! σα ἐσςοπίία Ῥαιγὶς Εἰ πὶ, ποῖ αππρίίμς αὐ οϊσπίος 

Σ ς - “ἢ , εν ἢ - - ΓΨ, - Π Εἴ ἃ Υ , ὄ ἐ}} ᾿ κ Η Ν "Ὁ 

τι αὐτῶν ἐδήλουν φρονήμα, εἰπὸν ἐχ τῆς οὐσίας τοῦ ατρος τον ιον " ουὐχετι προσθέντες χαι το; εκ τῆς 

ἐἰἰιἰ. 6 ἢγροσίαεὶ. 

Νοη ἴδο!]6 οϑί βίαίπιονο, {φαοϑπατη Παγθίϊοοβ ᾿θ451}}15. 90 ΕἼΠῚ οὐ σίπθηι οχ αἰϊα {αδηὶ Ῥαίιῖθ 

᾿ιγροβίαϑὶ ἀθάποίδηιν, ἃ θυ πο. ποίαϊος. ἀϊοαΐῖ. ὙἹάδίαν νοΐ Ὑ ἰθμ πα ηο5. ἀἴσθιθ, τοὶ δα ϑίϊμηδξ 
Ῥείανίτβ., 4πὶ οχ οοἸ δια νϑἢ αὶ 5Ε106 ἃ}0 ΘΟ θτι5 ΘΟ Παίτη 6556 «6ϑτιτ Δβϑογο θαηΐ : νοὶ] σϑηο- 
ναί ( ποβίϊοοβ., {πὶ ΟΠ υἸβίπιπη ΠῸΠ τ ΠῚ] οὐ δαΐου!β., 5ϑα Ἰση061 οὐ πιβάατη ἄἀδὶ ΕἼΠΠτι 6556. ἢ π-- 
ϑεβαμπέ. ᾿νοροπάαμηι ρυιίαί (πο  51τ|5., ταὶ 658 ἴῃ ἀπὸ οοάϊος ΔΙ5., ὅτι ἐξ οὐσίας, αἰζί» 6α 655 6π|ώ 

ἐἰϊπιηι φιίάσηι 6556. σοὶ δὲ αἰΐα ἰ,γροσίαοὶ αϊοοηιντις5. ὅ86 4 Πδος διηθ πάσης! ταῖῖο πος ᾿ππσθπη αἴονε, 
παδὸ Αἰ ΠἸου] αΐθιη τ ἱητας. αμην ποῖ ᾿πν τττι5 οοπεράδηιν Ρείανίο μ1}}1} οπηπΐπο 46. δ] αβιποάϊ, 

Ἰγαου ί!οῖ5 Ῥγοπαι ἢ 1556. ΒΥ ΠΟ τ1}., ΠΘο 58 {15 ἤν Π]0 ἀΡρττηθηΐο Βαβι πη} ΠῚ, ἀπιπὶ ΠΪ5 ψοοῖθιι5., 

ἐα: αἰΐα 6556πιία ἀμ ᾿ιγροσίαξι , ἀπιαϑ γ65 5] συ ΠοανῚ ρεγίθπα τς. ΝΊΠΙΙ δηΐτη. νείαΐ δαπηάθι βϑηΐθης- 
(ἴδηι εἰν θυ βὶθ. γθυ 18. ΘΟΠ ΠΥΤΩΔΙῚ : Πδατι6 Πτθς ἴῃ ϑυιηθοΐο Νίοπο ἀαπιπαία ριοροβίτϊο, ἔγαι 4 
αἰϊφιειπάο,, φιαπάίο ποι ὁΡ αὶ, (ἀἸ5511}}}}18. δϑὲ βθψαθηίὶ, σοτὶ ογαΐὶ ατιὶοηλαπι πασοογοι". Ὑιάοίαν 

οὐδο ἰάθη δνθηῖδδθ θΆ51}10, φαοά Ἰῃςουάταιν ΟΡ Δ) βθηίθηταπι {πο πΈ! θπ15. Ἔνθηῖς, αὖ ἴῃ 115 
βοἰν θη 15 {τι ἀν θυ σαν ΟὈ]Ιο ας, της σοι πο 6 νϑυϑθηίαν. ΠῈΠΠΟ1]6 δηΐπη δϑῖ πο [αίοεὶ Πὶς 
ν Ρθῖ5, δὲ αἰΐα ἰιγροσίαςΐ, Ἔββθαίιαμ ἀοβθμαν]. 564 16 νἸββί μα εἷς ΒΑ51}1 δόντι δδί, πΠδὸ οατιϑαν 
50] ΏΙ Δ] ἃ. (ἸΠ 611, ἀπι ἐοία γ θυ το θαίαιν ἰος οανἴμ 6, πίστιν βυποάτ5 Νίοπα πηδμῖ ἴῃ {Ἰ τις 



ΡΙΞΕΑΤΙΌ. ΗΠ 

Ῥεύβοηβ ᾿υροβίαϑιμη δ Π1515βθῖ. Ετιάιηϑὶ Βο 51} 1π5 τι πῖτι5 ἰδβε ΟΠ} Ἔχρ Ἰεατίοπθμι ἰοῃσῖτ τερεῖδζ, 
οἰἰατηϑὶ εοποράσγο δάναγθασηβ ποῖ, χαρά ᾿ἱποοϊιημηϊ 5π3 οϑῖιθα οοποθάθγα ροΐεγαϊ  ἴπ δὸ 

οογίθ ΞΥΠΟΩΙ τηϑπίθμι ΘΟΟΠΓ  Ἰ551Π|6 Ῥδιξρεχιῖ. «αοά ἔγεὲβ Πυροβίαβεβ 80 δε ϑΞιυιθίαίας πε- 
ϑανουῖῖ. Αἴᾳπ Δ «αϊάεμη ποΡὶβ Ῥᾶι]ο δοσυνγαΐπιβ Ἔχαπηπαπάτπη εβί. ἃς ἀειπμοπβίταπάμτη 
ΝΙοθπαπὶ βυποάτμι, εἰβὶ Πιροβίαβι πη ῬῊῸ δϑβθηῖα ἤος ἴσο 5 πιβιῖ. ΠῸῚ Ἰάειτοο ππϑπὴν 
ἴπ τ ι1ι5 Ῥεγβομὶβ Πυροβίδβιμη δε πη βιββο: {1Ὲ8 διιΐθμη ἨὨγροβίαβεβ βειηραῚ ἴπ Οτιεπῖε. ξαὶ- 
ει ἃ Νοεδῖὶ τθιηρουῖ θα, 5. ΠΠΠῚΟ ςΟΠβθηϑε νὙἸσιῖίββθ. ῬείαΥΟ δϑϑθπταηΐαν 4111 τΠθο]οσὶ. ἴῃ 
Ρεϊμι5 ΤΠοιπαββίητβ., 48] ἴῃ Πθγο ἰογίϊο ἀε ᾿ποαυπϑίοπα Ὗ Ἔγθὶ, οαρ. 1. ςοπίεπαϊξ, ποπ πῶ σε- 
ποσοεπίθ {μαγίο Εεςείοείε σεξοιείο ᾿ γροςίαεῖς ποπιδπ αὖ τιδία 56 εςϑεπίϊα αἰ οτιπιϊπαίττη 655ε, ἰάχαα 

ἰατ5 κυ ποάϊ Νίοπα εἴ Αι πα5}1 ἰεβεπ  Πἢἰς ἐβςεγε οομαῖαγ. 
Π. Επεῖ ἀοοςββιμηβ ΥἹΓῚ5 ἴδοις Ἡγροβίαϑιβ γοεὶ 5] θεῖα ᾿πέθγά πη Ἔββθπῖϊσε 5Ἰ στη ΠΟϑ110 ; εἴ 

4αοίίϊεβ νἱάθηξ ἀρὰ ἀπίιπ105 Ξετιρίοτοβ μυ ροβίαβιπι ΠῸς 56 511 ΠΞΠΓΡΑΓῚ,, πᾶ 6 σοποϊ πὶ τῆν 
[ε|5 Βορέου θα5 Πγροβίδβιμι ρίασεγθ. Δ ῥ᾽ ανϊιητιπὴ ρῬϑοςϑὶ ἰνξες γαϊομὶς σοποβῖο. Νϑτη {τῖπιπ 
Ἰιγροβίαβιιπι δοθγγίτητι5 ἀδἴθβηβον Βαβι ππ5 5εερα πυροβίαςιπι πος βθπϑα ἃςεῖρις. Αἴτ ἴῃ ἰἴθγοὸ ἀξ 
ϑριτῖτα βαποῖο οὰρ. 16, Ρ. 39, ϑριτίτατη Ξξαποία πη σταίαπ) βαᾶτη σοπέεγγα 8η 56 }15, εἰς τὸν ἀπαρ- 
τισμὸν καὶ συμπλήρωσιν τῆς ὑποστάσεως αὐτῶν, ἐπ ἤος μὲ ρεγἤείαξιν σοπιρίεαίμγψιιε {ἰΐοτιιπε 5τεῦ-- 

σἰαπίία. ΝΟΥ Ροίεβι μος ἰοςο ὕπόστασις 4}1{8τ ΔΕΕΙρὶ ἃς οὐσία. της ἴπ εοάξεμι οαρῖΐο, Ρ. 53. βαηςῖ- 

.Δ5 ἀἸοῖ αν 6538 ἐσίγα σεὐςιαπίίαπε ἀπισεϊογατη, ἔξωθεν τῆς οὐσίας, φιῖα Ξαποιίατετη δοσϊριιηΐ ἃ ϑρ1- 

τἰτα Ξαῃςῖο,, πες δᾶπὶ ἃ 51:18 ᾿ρβογίη δϑβθηῖα μα θθηξ. ϑιγ τον 10. ὃ δάνεῦϑαβ Ἐπποιη.. Ρ. 521, 

οὐ πὶ5 βαθβίδητία [πϑίογιμ ἃ ϑριγῖτιι βαποιβεαγὶ ἀϊοῖτπν : πᾶσα ὑπόστασις ξδιχαίων. ... ἡγίασται. 
Τη ἀργὸ βοσαπάο, ρΡ. 253, τοίδιη ραϊγῖβ παΐϊαγαμι αἷΐ ἴῃ ΕἼ Ο ἱπυρτίτηϊ γεϊαῖ ἴῃ 51:6 1}10 - ἀὰξ φαεπι- 
δἀιηοάπιη ατίϊιῃι 5 θπίδτϊα ἐχ ἀοοθηεῖθι5 ἴῃ αἰἰβοῖραίος τοῖα ἐγαπβιῖ, ὅποίχ τῶν τεχνῶν ἥ ϑπό- 
στάσις ἐκ τῶν διδασχόντων ὅλη τοῖς μαθητευομένοις ἐγγινομένη,. 

Οτεροῦῖτβ Ναζίαηζεηιιβ, οαἾπ5 βατημια Ἔχβεῖτς οἴὰπὶ ΒΑΚ ϊο ἴπ {τῖθαι5. Προβίαβιθτιβ ἀείεπάθο- 
415 ἐοηβεηβῖο, ἀἰνίπαπι ἐβϑθητίδιη Ἡγροβίαβὶς ποιηῖπε ἀεξιρταῖ ἴα Ογαῖ. 34. Ρ. δὅ43. 0}ὶ ἀε Ὥεο 
εἰ ἀε 115 48 εἶγοα Πδιμῃ ργθαϊοαπίατν, 5ὶς Ἰοχυίταν : τί γὰρ ὄντι αὐτῷ χατὰ τὴν φύσιν χαὶ τὴν ὑπό- 

ἜΡΘΤ ΟΆ κι εν ἐν ᾿ φνω ΕᾺ ΕΣ σθ ΠΑ ἃ γῶν ποραῦ ᾿ πα πὰ 95λω πὶ κε Ἡ ἐστ βο. ΕΕ τ 
στασιν. ὑπαρξι το μι ΡΥ ξξιν μτοξ εξίιστας αι, τθξ περατουσ αι, αλλαὰ λον τὸ εἴναι πεοιλα τ σνυξινς 

λείπεται προσφιλοσοφεῖν τε χαὶ προσεξεταζειν. Οεά ἐπΐπι σεσιιπάτιπε παίμσαπε οἱ ἀγροςσίαςῖπι ἐποϊσέδπίε, 

δοπνεπῖαξ εἰ πεὸ ργίπείρἑι πε παϑεγε, πες ἃ 56 τεπιιίπε ἀετοίξεετε, πὲς πε τεϊο ἱεγπιϊπαγὶ, σεαὶ ἰοίπειπι 

6556 δοπιρίεοιϊῖ, τά ρτγαίογεα ρἢϊϊοτορἠαπάϊπιπι εἰ ἐπητεϊγεπάιιπι τεἰἐπᾳιιείτι. 

Οὐ 5. ΗΠ οβοϊ γτηϊΐαπιιβ, Ζαθμι οσαπὶ 5. Δ εἴειῖο δὲ 8}115 {τϊαπι Ππγροβίαβιππι ἀθθπβουῖθιιβ 
ΞΟΠ] ποι ἰββί μη πὶ ἔπῖ5βα σοηβίαϊ, ἱπίθγάπμν ᾿γροβίαϑίβ ποπιῖπα Ξ Ὀξιδητίατ 1::16}Π1|δῖτ. 51. Θπῖπη 

Ἰοχυΐίαν ̓ῃ δι. 6, π.ὅ, ἀχατάληπτός ἐστιν ἡ ὑπόστασις ἢ θεία, εοπιρτελεπαάϊ ποτὶ ροϊεσὶ σεὐξίαπίϊα αἰ-- 

νίπα, εἰ (αι. 16, 46 ϑρίγιτα Ἰοψαεπϑ αἷΐ,, φύσιν δὲ ἢ ὑπόστασιν μὴ πολυπραγμόνει. δ' αἰτιγαπι ατιὶ στιό-- 
δἰαπίϊατα Ὲ σἰιτί 056 ἐπυδείσος, 

5ι1ς οἰἴαπι ἘΡΙρμαπίτς ἰπτογάπμη ὑπόστασιν ᾿τὸ οὐσία Ξαμηϊζ, γαὶαΐζ οτιπὶ αἷς Ηφοτθβ. 74, π. 4, 

αἱα θεότης τῆς αὐτῆς δυνάμεως, τῆς αὐτῆς ὁποστάσεως, ὕπα αἰϊυϊπίίας, ἐγμεάεπι υἱγιπἰϊς, ἐγ σάεηι ἄγρο- 

“ἰαξὶς. Τάδτη ἴδιθη βαπίιεθαΐ, τρεῖς ἀναγκαῖον εἶναι τὰς ὑποστάσεις ὁμολογεῖν, πέςε55:6 ε55ε ἱγὲς ἤγρο- 

5ίασες σοηῇ ἰετῖ, ἰάχαβ σοπεεριῖϊς γεγθὲβ ΒαβῖΠο Ξοτίρβογαῖ, φαὶ μπδὴς {ΠΠππ|5 ἀοοῖγι πᾶμε Ρ] αγιμπτιπὴ 
πάσας τὶ Ἐρῖϑε. 958. Οὐατα νἱτῖο ποῖ οατεὶ ἘΡΊΡΗδΙ ςοπίοχίαϑ ἴθ ἀποογαῖο, π. 8, ἈΡῚ Ξῖς ἰϑρῖ- 
ἰατ, ἐὰν γὰρ εἴπης τὸ ὁμοούσιον, ἔλυσας Σαδελλίου τὴν δύναμιν " ὅπου γὰρ ὁμοούσιον, μιᾶς ὑποστάσεώς ἐστι 
δηλωτιχόν. Αἀἀδηάδμι ε5586 περατίοπεπι ἃς ἰθσεπάππι οὗ αἰᾶς σἹά τ ̓ρϑὲ Ῥείδυτιβ, {αὶ ξὶς ἱπίεγργε- 
ταῖανῦ : {7εγραπιο εοποιιϑο!απιϊαιίς σοσαδιῖο δαδει{ϊὶ τοδιιγ ἱπίτμι σὶς : ποπὶ ἐπὲπι εοποιιδείαπίϊαίϊ» 

νοι σἰπσαίαγοπι ᾿γροςίαςῖπι σἰσπὶ εαξ. 
Ἀσυπηῖ εὐρὸ ἀγρυπιθηΐα Ῥϑίαυ!, εἴ ἐχ ἃ]] τὶς σχθπρ}15 ρευβρι εἴταν μγροβίαξιπι ἱπτογάτιπη ῬΤῸ 

οὐσία 5ιιμνὶ ροϑϑ8., ψιαμηγὶς ἰγὸς Ἡγροβίαξος δἀδυνιταπίαγ, ἂς Ργοϊπθ Νίσσπος ραῖγεβ, δἰϊδινβὶ 

Ἰυγροβίαδϑβι:ν ριῸ οὐσία Ξατηβουϊηΐ, ποῦ Ἰάεϊγοο τπᾶτῃ πὶ {τῖθιι5. ῬΕΓΞΟΏΪ5 Πγροξίαβιιη βου υξξβθ. 

Νεάῖβ Βυ]τ5 ταὶ Ἰοῦρα μεθα θχρ!ϊοατῖο. Οὐιδυηνβ θηῖτη ἐββθητδ 5ιῖ Ἰὰ αιιοά ςογανεῖιπα ὅϑὶ 

αὐὐθαβ ρεγβοηὶβ, Πγροβίαβὶς σϑτὸ Ἰὰ χαοα ργορυῖτπι ; 5ὸρε ἴτας δϑβεπίϊα ποιμῖμε ᾿υροξίασὶς 

ΠΟΙρτ μθπαἀϊζαν., ἃς τἱςἰββὶπι ἴρϑα ᾿ γροβίαϑὶς ἐββθπτίαπι σοι ρτε οπάϊι. θθαπὴ Ἔπῖῃ ἐϑξθητία τα 

Α, 

5εὰ πιο- 
τιῖο πεξοὶ 

ππᾶτα πὶ {ΓῚ - 

Βεις βειξο- 

πὲς Βυροξίὡ- 

βῖτη ἃ ΞΥυβο- 

ἄο Ξκἄἀπιῖ:- 

Ξαῖπ. ἔρϑε 

εἴϊωτο ἔστε τα 

Βγροξία- 

βίιεν ἐεἴεε- 

Ξοτεξ ξξφα 

Βυροξίαξειε 

το ἐςςρπῖϊα 

Ξετ πῇ. 



Ιν ΟΡΕΕΛΤΙΟ. 

παΐααρα σομϑ οναίαν, ἀπαΐθητιβ οοὨ τοῖα δδὲ οαλπη ΒΟΥΒΟΒΆΠΡιι5 ΡΡΟΡΥ ΙΔ Ί] 5, βῖν 8 οὐ ἄγ Ρο- 

οἴαβὶ, ἴσας δοάθηι 5ΘΏ51 τιβιι ρα. ἂς ῬεΥβομπὰ 5ῖγ 8 Πγροβίαββ τ απ 5, ΑἸοχάπάον ΑἸθχαπάνίηιι, 

οα] 5 νου πῖοχ Το ευθημτ5., Ραΐγθμι δὲ ΕἸ τ μας ἠγιροσίακὶ παπερας τοςαΐ. 51. δία ἤγρο- 

ταϑβῖ5. ἄσπ σοπϑι ἀθγαίαν ητιαΐθητιβ σα πὶ Θβϑθηία οοη]ποία 6βΐ, τη του ἀτιη} ῬΡῸ Θϑβθηίὶα ϑυϊζιαι.. 

Οἰιοιπδαπηοάτιμη ἜΡΡῸ 58 ποῖ] Ῥαίτοβ, δίϑὶ Ἰη ΓΘ 1111} ΘΒ5ΘῺ Γ18 1} 5111} }111 ΡΓῸ ᾿ιγροϑβίαβι, Β1Υ 6 Ῥθυβομῃᾶ, 

πο ἰάεοῖτοο τὸς δοϑθηταβ δἀταϊτπηΐ ; τὰ Ἔχ 60 4Ζποα Πγροβίαβι ιν ΠΟΠΠΠΈ181 5 α ῃ ΡΓῸ 68- 

βϑηῖα, ΠῚ 56 4π|ττπ πδη ἃ 1Π|5 ΠΡ Οβίαβιμι αὐἀτητ. 

ΥἹ ΠΠ|. 864 απὶ Ἰοπσῖτιβ ΒΟΡ 5 Ρτοπιονθπαα 4511 ἀείδηβιο : παοίθητιβ ΘΠ 11} ῬΓΟαίτιγ, ΤΠ] ΘΙ 0 

Ὁ, οὐθείνα βγυποῦο Νιοπς πηδηῖ ἐγ ροβίαβιμι τ πτις ῬΓΟ ἢ ἄπιτη {γῈ8 ἢν Ροβίαβθϑ 5θηΊ ρου ἴῃ Θυϊθπία 

βιαβίβ. τιβπ Ραΐα5. ΒΙ ΠΏ. 10 σΟΠβΟΉβιι {Π|556.. 5 ΠΓ6 πὶ ἃ ϑ4 001} οἰ ἮΝ ΌΘΕΙ ΤΘΡΉ ΡΟΥΘ ; πθὸ ἀ}105 μα εῖδθο δά- 
γειβαγίοβ, ργτοῖεν Απιϊος θηοβ ΠΟμΏα]}105, {τι05 Πδῖ1πὶ Πὰς γοοθ ΟὉ ἐϊπρτια σα ἱπορίαμι οἰϊδηϑβὶ ἴῃ 

5Θῃ θη (141 51181}} [ΓΑ Χ ΘΓ Πΐ. 

[μβ8α 1ΠΠ|Ππ4 οοπίτογενξεῖα., {πὲ 46 Πυροβίδβιθιιβ Ἔχογία οϑί, ΘΧΊ Π}10 ΠΟῚ5 ἀυῬα]Θ 0 ῬΘΓΡΘἔπι 1} 
Οὐἰομτὶς ἀοοίτίπαιη ἀεδιηοηϑίγαϊ. Πιβοίτητιβ θηΐπὶ οχ ατϑρουῖο Ναζίαηζθηο {γ65 Πγροβίαϑοβ, ἃῃίθ- 
4παιι ]νς Ῥγοάϊγει ἀἸββθπβὶο, Ἐςοϊθϑὶα ΟΥ θη 8 }15 τῖσαι, πΘηλ]η6. ΤΘΡτισ δηΐθ, ΟΠ Υ 15. {{||586. 516 

δαΐμι Ἰοχιΐταν 5. Οτεροσῖτβ ᾿ὰ Ογδῖ. 21, Ρ. 39 : τῆς γὰρ μιᾶς οὐσίας, καὶ τῶν τριῶν ὑποστάσεων 
λεγομένων μὲν ὅφ᾽ ἡμῶν εὐσεδῶς" τὸ μὲν Ὑχρ τὴν φύσιν δηλοῖ τῆς θεότητος, τὸ δὲ τὰς τῶν τριῶν ἰδιότητας, 
νοουμένων δὲ χαὶ παρὰ τοῖς ᾿Ιτχλοῖς διμοίως, ἀλλ᾽ οὐ δυναμένοις διὰ στενότητα τῆς παρ᾽ αὐτοῖς γλώττης 

᾿ Παρ. ἀν- καὶ ὀνομάτων πενίαν, διελεῖν ἀπὸ τῆς οὐσίας τὴν ὑπόστασιν, χαὶ διὰ τοῦτο " ἀντεισαγούσης τὰ πρόσωπα" ἵνα 

τεισάγουσι. ἡ τρεῖς οὐσίχι παραδειχθῶσι, τί γίνεται ; Ὥς λίαν γελοῖον ἢ ἐλεεινόν" πίστεως ἔδοξε διαφορὰ, ἣ περὶ τὸν 

ἦγον μικρολογία. Παπι οπι ὁ5σοπίϊα τιπα., οἱ γος [7 ροκίαξδος ἃ πιοῦϊὶς ρὶθ εἰϊοογθτιίτ" (πιο αἰτογιιτη 

αἰνιπξαιὶς τιαξισατπ,, αἰξογιετι ἐγίπεπι ρογϑοτατιπι ργορτγίοίαίος ἀφοϊαγοί), αἰφι δοείοπι ψιΐάθηι τα θεῖο 

ἀρὰ βοπιάπος ἐπί  Πἰσθγθτιίτγ, οσιδίογιπι οὗ [ἰπιστίο {{{{π|5 ατισιιίϊαια οἱ θογϑοτιιπι ἱπορίαπι, ἢγ.- 

Ροκίαξίπι αν ὁϑϑεπιία αἰςιϊπσιεθιθ ποτὶ ροςδθπί, θοη 3 ἔασίιπηι 65ϑοῖ, τεῖ τι ἔγθς διερίατιϊας ἀεϊηῖῖ- 

ἔδγ υἱήοτγοπέιτ', ρογϑοτιατίιμ, τοσαντεζετη, ἱπιἀπσογοπί, φηΐά ἑατιάθηι σοτιῖρί! ἢ θς ρῥγοζεοῖο τι ἀἰοτῖα 

τοί ροίτι5 πιϊδουαπιάία : εἰϊνετθ Παδθὶ τρδοίοπι ργωϑεῖῖ ἰονὶς {ἰ|π δὲ 7εήαπα εἶδ ὑοοιίηι 5οτῖο 

αἰξεγοαίϊο. 

ἨΡΘΠ.τ15 ἜΓΡῸ (ΟίΠτι5 ἀἸ55Θ Π51 0 Π15 ΟΥ̓ ΡΊ 6 ηῚ. δὲ 1ΠἸΓ{π|ὴ τι ηἶτπι5 Π γροβίαϑιβ. ᾿Ἀπίθαιαινη 1 ας} 15 
ἴῃ ᾿πιουργοίθηεα ἢν ροβίαϑιβ γοοα πιο] βίην [Ἀοοϑβογθί ΠΠηρτιδθ Ἰηορία, ππ}1ὰ οταΐ ἀρ ἀταοοβ θὰ 
ἀδ τὸ σομίγου ουβῖα, μι] γαυϊθίαβ ; ἃς Ῥτοϊ 46 Π0ἢ 5οἤπι ΝΊοαὶ ραίγοβ,, 56 οἵ φυοίψαοι ῃγρο- 
βίαϑιβ γοσαθ1}0 δα οἴου ἄτη ἀοστηᾶ τιδὶ βιιητ, ΠΟ πηδηὶ ΠΥ Ροϑίαβιμη, 564 ἔτοβ μυροβίαβοβ ἐἶχθ- 

χπιηΐ. (σον ταβτ πο απ σου ἤγμαΐ Αραοῖα Βογαθηβὶβ, {πὶ 5ῖ. Ἰοψαῖϊζαν ἀραα ΟὙν τὴ 
Αἰοχαηάνιπτιην, Ερ κε. 19 : βοαίιις ατιϊίτιιι5, ᾿χαϊῖ, τὸς ἢιγροξίαξος ἀρογί αϊσογο τϑοιιδαϑαΐ, 
ιιαπινὶς Θαείεπι οἰτίπί 6 οἱ υογίίαΐο ςοπίϊγοι αο ργιθϊοατεῖ. ϑοηιιείιι5 65: απίθηι μἱϊοδῖπιος Οοοϊείθιι- 

{5 ορίδοορος, ῥτορίθι θῶ ηιιοά ἀπϑιιδίϊοτ' δὶ ποία οπιαπα,, φιιάτη πὶ σθοισιάϊιπι Οτϑοάπι τιοείταηι 

Ρλγαρὶπι ἱγδς ἢ γροκίαςος εἰΐσοτο ιιεαξ. 

ΠΙᾺ δεϊατη πουϊαΐθιη. τιμΐτι5. Πγροβίαβίβ ἀθιῃοηβίγαγο ροβϑὶΐ, 4ποα οὐ δορί βίοϊα ϑαν Ἰοθ 515 
ΒΥ Π06} δ πιποία ἃ πο. μ1}}15 ἔπιϊδβοῖ φαθάδηι ἢΠδὶ σοη[δβϑιο, ἴπ {πὰ τπιπὰ Πγροβίαβίβ, αὐ ἀροβίο!οα 

4πα- ἀοοίτϊηα, τναἀοθαίαν, παης 46] ἐοῃ οϑβίομθηι ΑἸθχαπάνῖηα συ ποάπι5, τὶ 5ρατίαμι τϑ]θοῖς, ας Απς 
πΩ4. δριεξέ. ,Ὁ δ . Σ : “ας - τὰ ἀμί, Ὀοοϊιοηο5 Ππουνίαία δϑῖ, τι θαμὶ πθο ἰδρὶ πος Ῥγοουτὶ ραϊογοπίιν. Ἐπιβοθῖτι5. Ὺ ἐγ θη βῖ5. [ἢ βιιβουῖ- 
“μεποος. θη Θᾶπὶ π6 Ῥγοΐεγεπδμι {α!ἄθι 6558 Ῥγοπιιητίαί. 
Τιοοιγ- ΕΥ̓. 56α Ργιροϊριιαπι ΠΟΒΪ5 ἀγδιιπ δ ηζιιτ 5 ρρΘαϊταηΐ βου ρίονιιτη δος 6β᾽αβεοογιηι (δϑ πιομΐα, 

Οϑίδϑοϑ - .1" - Ω 4 τα κεῖ. {ΠΠ| ΘΟΓΊΤῚ 4} ἀπῖθ ΘΟ ΠΟΙ τπαπη ΝΊοσππιτη Πουγιιογιιητ, τἀπὶ δογιαιι {αὶ συ ποίο ἰη!θυ ιθυτιηξ, απὶ 
Ρίογες Νί- οβί θᾶ πῇ βου ρ5ογθ. Ν α}}πι5 586 ΡΓΟΐδυῚ ροίοβί, {αὶ παπᾶμι ἴῃ ὐἼθιτι5 Ῥ υβο 5 μγροβίαβιμι ἀἰχουϊ : 
σξεηδ 5Υ80- 

Ξ ἂοαπιηαῖο- ΠΟΙ αποἵ ἀαίθιι ἴῃ Ἔχ οαη40 Τ]ἰτατῖ5. Ἰηγβίθυϊο Πυροβίαϑιβ γοοο τιβὶ βιιηΐ, {85 Πγροβίαβϑϑ 
τεβ. 511}}1}}0 ΘΟΠΒΘΗΒ1 ὨΙΠηδΘια ηΐ. ; 

Ουῖθθηθβ ἴοι. 2 ἴῃ Τοαππθιη, Ρ. ὅδ, εἷς οοῃίγα 586] πὸ5 ργοπιηίίαί : ἡμεῖς μέντοιγε. τρεῖς 
« , , Ἁ “ λει Ἁ Ἁ π᾿ Ἶ ΄“΄' τα. Ἶ ὑποστάσεις πειθόμενοι τυγχάνειν, τὸν Πατέρα χαὶ τὸν ΥἹὸν καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, Λος ατίεπι ρογςιαξιίηι 
μανόπιις ἱτ85 6556 Πγροσίαξος, Ῥαΐγδηι οἱ ΕἸ έτη οἱ δρίσί ματι φαποίταν. ΒιΘίο ἢ] τὰ ΠΡτῸ 8. οοπίτα 



ΡΗΈΒΑΤιΙΟ. Υ 
ΕΣ 

Οεἴσυιι, ραρ. 586, δοβάθινν μώγθίιοοβ, πὶ Ραίγθιῃ οἱ ΕἸΠιπὶ αἰιὰξ 6558 ᾿νροβίαβθς ποράβραμι; 

ἔρβ8 νεῖῸ ἀπὰς ᾿ιγ ροκίαϑὲ τὸς 6556 ἀβϑευθιαῖ,, ὄντα δύο τῇ ὑποστάσει πράγματα. 
5. Βαβι πα ἴῃ Πἰγὸ 46 ϑριγιία βαποίο οᾶρ. 239, π. 72, ραρ. 61, εἰΐαῖ Ππ4 ΠΤ ιοπ γϑιῖ ΑἸοχαπγἸ ἢ] : 

εἰ τῷ τρεῖς εἶναι τὰς ὑποστάσεις, μεμερισμένας εἶναι λέγουσι, τρεῖς εἰσι χὰν μὴ θέλωσιν" ἢ τὴν θείαν 

Τριάδα παντελῶς ἀνελέτωσαν. ιϑὲ 60 φιιο( ἱτδ5 σιιπί ῃ γροσίαξε5, αἰ υϊξας 6556 εἰϊοτεπι, {165 δτιτιξ δεϊατηϑὶ 

γιοϊίτιι : ατις ἀϊνίπαιι ΤΡγϊαίοιι ρτότ τις ἑοϊἰατιΐ. ὟΥΘ5 ἐρρὸ ΠΥ ροβίδβθϑβ δάνηϊς ΠΙαηγβῖτς Αἰθχδι- 

ἀὐϊητιβ., 561 δὸβ γσϑίδΠ|, 41 δχ 60 πο {γε5 διπέ., ἀἰν βαβ 6556 σοῃτθπ θθαπέ, {π|881 ΠΟῚ τιΠἃ 

δϑϑεῖ ἴῃ {0115 Ἔϑβοητα. Αἰφαε 14 φαϊάθιη ϑοοιγαΐθ ΟὈ βου υ ἈΠ πππη|. τι ῬΘΥΒΡΙΟΙΔΉ115 4181} Π}110-- 
υο ιομγϑίθσμα ᾿Βοιιδηῖα. εἴπ Αἰθχαπάνγι πο ῬΠΡΠαΓΘ Θχιβίππθπί ἄτιο ΘΧΊΠΗΙ βοΡΙρίον 65 ἱ 

ἃ Ῥρίανιιβ εἰ "ἢ Ῥεῖ. Οοακίαπὶ. ὕτόνγαιια δαΐπι πιηδὴν ΠΥ Ροβίδβι μι ἀββουὶ σΟὨςΘ Πα ἃ Ῥίον βίο ἢο- α αιώ. ἡ 
τηᾶπο ἴῃ πος τἀβίπηοῃ10 ἀριια Αἰπαπαϑιαμη, 0. 46 θεονεῖ. Νις., πα. 236, Ρ. 3981 : ἑξῃς δ᾽ ἂν εἰκότως ““ 7715. 

σαρ. 1. 
΄ ι εὸ ᾿ ΄ τι ͵ " Ξ 

λέγοιμι χαὶ πρὸς διαιροῦντας καὶ χατατέμνοντας χαὶ ἀναιροῦντας τὸ σεμνότατον κήρυγμα τῆς Ἐχχλησίας τοῦ 6 Ερίει. 
- ᾿ αὐ ὐς τὰ ,ὔ ᾿ , ι , Ξι Κονιε. Ροπὲ 

Θεοῦ καὶ μοναρχίαν εἰς τρεῖς δυνάμεις τινὰς καὶ μεμερισμένας ὑποστάσεις χαὶ θεότητας τρεῖς. πὶ ὍΦΤΟ, τ ξβ τῆ 9 

᾿η 4810, ἀσιίεην {δεῖς αεἰν ἐσσι ἐϊ1ος εἰϊσριιίατο, φιὶ απιοιιϑιϊς5ίτπ πὶ ἰ)εὶ Εοοίοσ γνοϑδξαδῆηοιβ [95 

γποπαγοϊιίαπι ἐμ ἱγὲς ψιιαςεαπι υἱγίπιῖος ἀο δορατγαίας ἢ γροκίαϑος ἰγεβηιθ αϊντηϊίαΐες ἀϊνι απ, εἴς οῖτι- 

εἰμτι ἀδεἰσιιπίψιο. ἸΝᾺΠ]α σὰπὸ ἰμΐον πἰσιι 6 ΠΙΟῊ γϑιπιηὴ ΒΘ θη Εἰ γανἸθίαϑ : αἴθυια πὸ Πρ ροβίαβαβ 
αἰνιϑαβ νἱππρογαΐ : ἤθάπιθ πιπὰ ΠΥ ροβίαϑὶβ Βοιμαμο δῇ πρὶ ροίοϑί, αὐτὶ ᾿ἄθη} ῬΓΟΡβι5 αἰςαΐ ἃς 
ΑἸοχαμηάνιητιβ. 56 ροίϊτι5 Ἔχ 60 4πο6 {γ85 Πιγροβίαβοϑ αἸν 85. σϑίθ!Ἰαῖ, ποπ ΟΠβοιιτα σΟΠΟΙ 510 

δϑί Ὡ1}}} δαὶ τ ργο μθηβισιη ἔϊ556, 51 πὰ ἴῃ {115 Πυροβίαβι μι δϑϑθηίὶα ἔπι ββθῖ δ ἶββα. 

ΝαΠ]τι5 ορρὸ βουὶρίου δμΐθ ΝΙοηδιη 5. ποάτπιμη ΡΓΟΪΟΥΡῚ ρΡοίθβί, {π| τπιπδπιὶ 1π {ΓΙ 115 ῬΟΙΒΟΙἷ5 ῃγ- 
Ῥοβίαϑι μι ἀοοιθυῖ. 

Υ. Θυϊά 5θηβθυῖηΐ ΝΊοΗΙ ραίγ 85 δχ ἀποθιιβ ἰος τ Ρ]ο Ἰ5βιτη15 651} )τ|5 ῬΟΓΒΡΙΟΙ ροίοβί, 5. ΑἸεχαη τ Ου ἀ -γ. 

ἄτο ΑΙδεχαπάγιμο δὲ 5. Αἰ μαηαϑιο. Θειμλι5 5ῖς Ἰοααϊίαν ἴῃ Ερὶϑε. αὐ ΑἸἰθχαπάτνιμ δεπεπαπεσιομεν. κὐντονὶ ϑὰτα 

Πα πτ ἃραα ΤΠεοάογεί. 1. 1 Ηἰϊβέ. εςε]., ο. 4, Ρ. 1 : οἷόν ἐστι τὸ, ᾿Εγὼ καὶ ὃ Πατὴρ ἕν ἐσιμεν᾽ τίϊ οχϑ5.416- 
ὅπερ φησὶν ὃ Κύριος, οὐ Πατέρα ἑαυτὸν ἀναγορεύων, οὐδὲ τὰς τῇ ὑποστάσει δύο φύσεις μίαν εἶναι σαφη- ἘΣ ς ἜΕΙ 

νίζων, εἰς. Ομ) 5ηιοάὲ δε {μὰ : ἔσο εἰ Ῥαΐδυ πα σαμλι5. Ομοά φψείάεπι [)οηπίπιις εἰϊοῖἑ, τιον 5ῖο. βρεεῖα- 

410 56ίρϑιιηι Ῥαίγθηι τϑηι ποῖ, πθὸ {π0 εις πγμοκίασὶ παΐξιτας (μος 6ϑῖ, ἀτπιὰ5 ἢν ροβίαβθϑὶ τη μι ἐπ 

6556 «δπιοτιείτοί, εἴς. ΑἸ ΧΡ] ρα θιταγ, οὐ 5. Αἰθχαπάθυ ἀππιὰβ Πγροβίαϑι παίτγαβ αἰοαΐ : της 30. το. 30. 

58 {15 δδί ᾿πΠΌΠΘ 6, θα πὰς ἰοαιιθ μη γαί!ομ 8 ΤἸ5111 6556, 4π|ὰ ας Δ ΠῚ}. {11:8 τπΠπὰ ῬΓΟΡΒῈΒ Θὲ : 

ὨΠΠΠΠΘΙῸ ς πὶ ΘΟ] ΠοΐΔΠῚ οἴχῃ ῬΟΥΒΟΠΔΠΒιι5 ρυορυιθίδι θυ ᾿π ππαπαδῆτιθ Ρουβοπα σΟΠβι ἀθυαθδΐ. 
Νόοι ἀἰβεθά!ι 400 ορίϊὶ ἀθοθββουὶβ δὲ τπαρΊ5ΓΓῚ γΘβΕ10 115. ΑἸΠαΠ 5115, ἐν 510 ἤποιὴ ΒΥ]. {161} 

ἐδ νϑυθὶβ Ποιηηὶ βουιρϑιῖ, Ομιηΐα πε] ἰστααϊία σιιτεξ, δῖς., 51ς πὸ που :' τὸ γὰρ τρίτον τὰ τίμια ζῶα μαξ. τυϑ. 

ταῦτα προσφέρειν τὴν δοξολογίαν; Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος λέγοντα, τὰς τρε τελείας δειχνύντα 

ἐστίν. Ζτεπι ἰοτ' υϑπογαπάα {14 ἀπίηιαϊία τος ἀρωρύμς ον ρος πΐ 5. ϑαποίτβ, δαποίιβ, 4ρος.ἡ. 8. 

ἔτ 5 μι γροδίαξθς ρϑγζεοίας οσίοπάιιπε. ἘΠῚὰ ΠΡ το περὶ τῆς ἐνσάρχου ἐΒὴ ιφανείας τοῦ Θεοῦ Λόγου" μία ρας. 878 

γὰρ ἢ θεότης καὶ εἷς Θεὸς ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν, Ζῆπα ἐπὶπι ἀοίτας δὲ τεπιιις [λοιις πὶ ἐνίνιις Ἀγροσίαεῖ- 

ὑτι5. Ἡ γροϑίδ5:5 δοίζθιη 56 511 βυυπηϊίτιν ἴῃ το, Ομοα τις ἐσὲ ( ἠγίξιις. Ῥοβίγθοιστι. θα Ορτ5 

Δ] αἀϊοαπῦ ποθ μι}}} ΑἸΠαπαβῖο, ἐ6 βθοσμο πο ἀδεβέ ουμηΐπο ἀπ ἰΐα πα] ἰοςῖ5. Αἴ ΡΥ πητι ὦ 
ΠὨΘΏ1Π6 ἴῃ ἀπ᾽ πι τουοοαίτι ; 51 ἔθ ἢ ὀχοϊρίαβ ΤῊ δπιοηἊίπμη., 411 [αἰ θίπιν 5886 πὰς τιηὰ τὸ ἐ[6- 

{ΠῚ “ΠΟΙ Πτι5 ΠΟ ΟΡτΙ5. σον ἰβϑί πιο αἰ θααΐ ΑἸΠαπαβῖο, φαοαά πῶ 46 {Ἰθτι5. Πγροβίδβι τι 
(Θϑ ΟΠ πππ ῬΈΡΏαΓα νι θαῖπν οτχπὰ {1115 4}115. ΑἸ Πα Πα51}1 [οοἷ5, ἴῃ ἐπὶ} τι5 βαποίι5. Ῥαΐον πγρο- 
βίαϑιν ΡΓῸ Θϑϑθ τα 5110, Ποιρ8 Ἰῃ Ερίβίοία δα Αἴνγοβ, ἰὼ γὸ ἐδ ϑυποάϊϑς, δὲ ἴὰ υλγία δάτνοτι- 

5115. ΑΥΙΆ ΠΟ ΘΥΔΙΙΟΠΒ. φρὰ ΘΕ Π81 εἰθιλτι5. ΠῚ ̓ὰ ἰοοῖ5, 480 Ῥοίαν 8. ἀυριι πο πτὶ ἴοςο ργοία}, 
Ἰιγροβίαϑβιιην 1ἀθ 6558 ἃ. βββϑθῃίδιΩ ; οαυ8 ΠΟ αἰΐ Αἰ Πα Πα βῖτι5 τη} 6556 ἴῃ {Γ1Πτι5. ΡΘΥΒΟΠ Κ 
Ἰιγροβίαβιιν, 8664] Ιάθιιν ἴδοιξ, «ιοα ἃ Δοθυυπηῖβ {τὴ Πγροβίαξιπαιη αἰ θἰδηβοῦιθιιβ [ποΐα μι 
ἀἰδμποηβίγα νη τι5. 56 (ἀπ 6Π 851 Θχοὶρια5 Πθγῖι 46 ϑυ πο 15, αθὶ αἷΐ Βαβι αηιν ἃ που γαπαπ ἐογ- 

Μίοτὶ δὰ Ραίτὶς Θϑϑοτείζώ 6556 οἱ ποπὶ θα αἰἰα ᾿μγροκίανὶ Ειίμπι,, καὶ υἱὲ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως, ἴῃ [115 

ἀαοθιι5 ἀϑειδίσσν: δα Ῥθιβόμδμα ἴρβᾶμι Ἀιγροβιδϑὶϑ ΓΘΥΟΟΔΕῚ Ροίεϑί. 51. δηΐπα Ἰοχαΐξαν ἴῃ Ἐρίϑι. 
«ἡ Αἰνοϑ : ἥ : ἢ δὲ ὑπόστασις οὐσία ἐστὶ, χαὶ οὐδὲν ἄλλο σημαινόμενον ἔχει. ἢ αὐτὸ τὸ ὄν" ὅπερ Ἱερεμίας ὕ Βεπ Ρααβ. 891: 

Βϑο , ᾿ 

π' [Ὁ Ω τὶ ΏὩ.. Ω͂ [Π] - ΠῚ ῖς ὃ 

, ὅδ 

- ὅ , ι 
ξιν ΄- δῶρ λέγων, Καὶ οὐχ ἤχουσαν φωνὴν ὑπάρξεως. Ἢ γὰρ ὑπόστασ'ς χαὶ ἣ οὐσία, ὕπαρξίς ἐστιν᾽ ἔστι 
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γὰρ καὶ ὑπάρχει. Πγροκίακὶς ἀμέοπι δμϑ5!ατα 65ῖ, τιθχιιθ αἰΐαπι ἠαϑεί κἐ δι οαιίοτιετη, φιίαι λοῦ 

ἔρϑῖιπι ψμοά 65: : ψιιοά ΠίΙοτοπιῖας υοσαί ὕπαρξιν, 5.1 δχεὶσιθηίίαπι, ἀϊσοτι : [ς οι δἀ!θυιηΐ νοσθὴλ 

ὀχϑιϑίθητιο πιθδο. δἴαπι ],γροσίαξὶς οἱ σευ 5ίαπίϊα, ἰἀϊροιίηι 65: ψιιοι ὕπαρξις 861: Θαδίδίοπίϊα : ὁδὶ Θηΐπι 

δἰ διοίςιῖς. Ἐπ ὶπ Οναῖ. {πανία ἴῃ Αὐίδῃοϑ : ὥσπερ δὲ μία ἀρχὴ καὶ κατὰ τοῦτο εἷς Θεὸς, οὕτως ἢ τῷ 

ὄντι καὶ ἀληθῶς καὶ ὄντως οὖσα οὐσία καὶ ὑπόστασις, μίχ ἐστὶν ἣ λέγουσα, ᾿Κγώ εἶμι ὃ ὦν" καὶ οὐ δύο, ἵνα μὴ 

δύ ἀρχαί. Ῥόγτο ιιοπιααπιοεζιεηι ἐπαμεῖπ 65: ρτὶποίρίπηι Θὲ ργοῖπαίθ τεπιῖις5 126ιι5, ἰΐα σι Ὁθγί 5οῖμιθ 65 

ὁς5θηϊία οἱ Ἰιγροείαπὶς, τιτια 65: ψιι ἀἰοῖ!, Ἔσο διιπ αὶ 5, πο απείθηι εἴτι. τιθ οἰ ἰἰοοι «πο σἰπῖ 

"ργϊποὶρία. Τὰ Ῥυΐμο τϑϑυϊμμομϊο ταἰνῆςθ σοπβθητι ΑἸ παβῖπι5. οαη} 4115. αι ιι5 Οταοῖβ, αὶ 
μγροδίαϑἰβ. ποιιθη Ορροβιιθια Πενθιοὶβ Ὑ θυθαιπι οἱ ϑρινίσαμι βαποίπι δχϑιδίθυθ Ὠθραμεῖθιι5., οἱ 
Ἰἀοἶνοο {τ68 μγροβίαβθβ ἀδίθηθγιαμί. [ἢ αἸίθυο Ῥαίγθηι τηδῃ!θϑίθ ἀδβίσιιαξ, οἱ «οἰτας15 τιπ]ταΐθιι 

ΕΧ 60 ριοβαῖ,, 4ιιοά 5018 Ῥαΐει" ρυϊποῖρίθτη 5ι{, ἃ 410 ἀπι85 [188 Ῥθιβοιῶ. 

Αἰάαε δἰϊαιηδὶ ΑἸ Πα παβῖτιβ ᾿ῃ 8115 ορθυῖθιιβ τιηαι ἢν ροδίαϑιμη δι 1 15ἰ5βθῖ ; ὩΪΠ1) 14 ἀθιγαθια 
Ῥοβϑοὶ ἀδ τϑβίποηΐο, {πα Θυτιϊηλτι5. 6χ Πἰθγὸ ἴῃ ΠΠπ|4, Οπισία τη ἱτακῖία σιινιί. ϑουτρίιι8. θα μὰ 

Ηἰς ΠΡ ΠΠὰ5 ἀπ τηουΐθι Ἐτι56 11 ΝΙΘοπ θ᾿ θη815, ἃ οϑῦ, δία ἀπαι 342, Νοπάϊι ἐαης ρμοὺ- 

ον θαουδηΐ 486 Πγροβίαϑὶ σοη ΡΟ Θυβίδο ἢ Π60. οᾶτιδα ϑα ΠΘγαΐ τὰ, ον ΑἸ] πᾶ 81115 θᾶλ ἰο 6 ἢ 4] 

ταϊϊοπθηι [αρονοῖ, {πὰ πο βοΐαμι ΑἸοχαηον., 864 δίϊαι Οτῖρθηθβ οἱ ΠΙοη γϑιι5. ΑἸ Θ χα υ 115 
τὶ (πουαηΐ. ΟἸιδιμ οὈγθαι δἰϊαιηϑὶ Αἰ μα παβιαμι ἃιοῖα οὐππῃ [δι] 15 οἱ Απτο 6 ἢ 15 σοπἤπηοίῖο δά 

Ῥτοίδβδίομθηι ᾿πηἾτι58 ἢ γροβίαϑὶβ δ πιχιββθί, πομς Ἰἀοἶτοο ρυονὰ 11Π1π|8 ϑουιρία ἴῃ ἀπαθίαιι γθ πὶ τα 
ἀδθονθηΐ. 8564 ἰδιθη ἀββθύθγανα ἰἰοθῖ Ὠτιβιδ Θυαι τπιηδ1}} ἴθ {ὙἸ}115. ῬΘΙΒΟΠἾ5. π γ ροβίαϑινι ΡῸ- 
ΠΕΙῸ ; ἴπ|0 δΧχ «πᾶτία {{Π1ππ|8 ἀν ούϑιιβ ΑὐἸάπο5 ογατίοπα ἄπο Ῥγοίθγαμ (ϑιοηΐα., ἴῃ 4 α1]}}115 ἢν -- 

Ῥοϑίδβίτη δοάθῃι ΡῃΌΥ5115 56 η811, ἃ6 ΟΥρΘη65 οἱ 5. Αἰδχαπάβι, τπιϑαγραΐῖ, 51. Ἰρίταν Ἰοχαϊίαν πα. 9ὅ, 

Ρ- 696 : μαίνεται μὲν οὖν Ἄρειος ἐξ οὐχ ὄντων εἶναι λέγων τὸν Υἱὸν, χαὶ ἦν ποτὲ, ὅτε οὐχ ἦν᾽ μαίνεται 

δὲ χαὶ Σαδέλλιος λέγων τὸν Πατέρα εἶναι Υἱὸν, καὶ ἔμπαλιν τὸν Υἱὸν εἶναι Πατέρα, ὑποστάσει μὲν ἕν, ὀνό- 

ματι δὲ δύο. Ομοοίτοα ἱτιδατιῖξ ρῥγο Θοίο “1τῖπι5, οτίη, αἰλ ΕἸ ἔπειτ δα ται εῖϊο 6556, [ἰδ ϑθητιθ αἰϊφικατιο 

οἴει, τιοπὶ 6556 : ἱπιδαπὶϊ ρατῖίον ϑαὺοἰζι5, οιπι Ῥαίτοην 7 1{ἰπτη 6556, οἱ Εἰ, δ᾿ αἰτόηι 6556 «ἰοοοῖ, 

τετείισι τιΐάοτι, ᾿γροΞίαςὶ, 566 ποπεῖτιο ἄπιος. ἘΠ᾿ 5 ἤθη δ] βάθη οὐαιϊομἷβ : τὸ τοίνυν λεγόμενον 

ὑπὸ τοῦ μαχαρίου Πέτρου, ὀρθὸν, χαὶ εἰλικρινὴ τὴν θεότητα τοῦ Μονογενοῦς χηρύσσει, οὗ τὴν ὑπόστασιν 

χωρίζων τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀπὸ τοῦ ἐκ Μαρίας ἀνθρώπου. Πδοίτιπι 65ὶ ἰρίψι" φιιοιί αἰἱΐ ὑδαίι5 Ῥοίτιι5 
φιιὶ υϑτάπι ζἤιϊαοττὶ ρτιραάϊοαί εἰϊνινι αἴθοπι, τθὸ 1) οὶ Τ᾽ ὁτὲ ᾿ιγροδίασίνι ἰδ πρϑὶς αὖ ποηιῖτιθ 6: 

Μαγῖα ἀϑϑιπιῖο. Τὰν ᾿ος ροβίγθιηο (θβί!λοηϊο ἢ γροϑβίαϑιβ πλα]τῸ ἀρίϊπι5 αἀ Ῥουβοηδη 4πάτὴ δὰ 

81 δα παι γαυοοδίαν.. ἰῃ ῬΎη0 ἀπιίθην οοπίθηἶς Ῥοίαντι5 ΠΟ Ῥ δ Βοηδηι, 564 ἰὰ ἰαπίτν {ποὰ 
16 γειὰ δχβιβει, ᾿ς6] Πρϑηάαηλ 6588. Αἴ πορᾶνγα ποθὴ ροίεϑί τπδπ ΠΥ͂ΡΟ τ:ἀ511 το] οὶ, ῬΟΥΓῸ {ΓῈ5 
Πγροϑβίαβεβ ΠῸἢ [10 ΘΟ 51}10 58 ης[ἰ Ῥαΐίγοβ ἀοίθηδυιτι, πἰδὶ αὐ ΕἸΠΠατ εἰ ϑριν απ ἤθη οἰποίθη - 

15 48 δὴν ἃ0 ΠΟΙΪΠΘ ἴθῃτ8 ῬΘΙΒΟΠἃ8 6586, 864 ΕἸ] παι σϑγὸ αἰ ΠῚ] ατὰ, ϑριυ τα πι βα πεδία 

σοῖο πὶ ριν απ δχϑιβίθυ ριΌθανθι. [πὰ δαμγθηι ργΌυϑιι5 δθηςθητίδηι ἰοαῖταν ΑΙΠαπαβίτι5, ἀταπὰ 

Ῥαΐθηι οἵ ΕἼ Ππιπὶ Πγροϑίαϑι τππιιτ «οὶ πὸ Ῥαιίταν, [πὰ 410 οοηβθητις οὐ ἀδοαβ501Ὲ 510, 48] 

ἀυᾶϑ5 ἴῃ Ῥαΐνδ εὐ ΕἼΠΠΟ Πγροβίαβϑεβ ἀϑῃοβοῖ ; σΟμβθ τς οτὰτ ΒΒ 1}10, {αὶ ται Πγροβίαϑὶ Πϑίμηι 

ἃ ΒΑ θ6}11ὸ με Ἰοανὶ ἀοςοῖ, Ἐρίβι. 514, αν, 8. {ΤΠπυ αἀάαμι ΑἸ Πα παϑὶὶ Ισοιιι, ἴῃ 41|ὸ τηδη βία 

ἴγ68 ῃγροβίαβοϑβ, τι βιιρνα Πιοη 5118 πίονα, αὐεητ, Οὔτε τρεῖς ὑποστάσεις, ἰηχαϊξ ἴῃ ἘχΧροβ. 

Πά. π. 2.,, μεμερισμένας καθ’ ἑαυτὰς, ὥσπερ σωματοφυῶς ἐπ᾽ ἀνθρώπων, ἐστὶ λογίσασθαι. όψιια 

ἔτ 5 ἢ) γροδίαϑθβ μοῦ δοίρβας αἰνίδας, τε ἔτι ποπαϊιινιις ΡΙῸ παίιισα Θογροόγιιν αοοϊαἰϊῖ, ἔς δεὲ ἔπι 

2)6ο οοσίαγο. 

Ῥοϑβί φομοι]ἑπλνν πλα]0 τθουϊουθι ΠᾺΡ ΘΠλτι5 ἰδϑί απ σΟρίαμα : Πᾶτη εἰ δ Πρ ]05. βθσα «πανὶ 
βουρίον 858. (ἀγθοοβ ΘὨΠΙΘΓΘΙτι5..) ἰο θὰ δυιΐ {γἰππὶ ᾿γροϑίαβι τιν (6 θηβογοβ, 4αιθιι5. δἰϊαιη 
Δἀαπροηάιη δϑὲ οοηοι τα. Ῥεῖ ὦ. ΡΟ]. εἰν :οαμιθηϊοθι βου πάαμ. Ποςοί δαΐτη Πδος 
βγποάτι5 ἴῃ ΒΡ βίο!α δά ᾿)ανηιάβοιιμ τὰπᾶμ 6858 Ῥαΐνῖβ δὲ ΕἾΠΙ οἱ ϑριυἰτ5. βαμοιὶ δββϑαςίαιη., 
ἐν τρισὶ τελείαις ὑποστάσεσιν, ἤγουν τρισὶ τελείοις προσῴποις, ἐγ ἐγί τις ρον [δοιὶς μι γροοίασίδνιις,, δῖνο 
ἐγῖϑιι5 ρΘΡ[θοἐὶς ρμογβοτὶς. ΝΟΩ τιν ἀιιοιον!αῖα Ο εἰδϑὶὶ Ογχίοθηὶ, αὶ ἰὼ Αοιὶς ΝΙςοθεΐ φοΒο Εἰ 
Ποβιαπι ἐμ πιοὶς ἐχ πηὰπάαΐο ἃς ἀθονοίο (οεἶτι5 ΒΥ ΠΟΩ] τοβροπαθηΐθηι ἃς τριάδα ὕποστάσεωγ ῥγ8δ- 
ἀϊοαμίοι. Νοιιο δδί δαϊμὰ. «1 πγαϊίιιι Πιι]τι8. βου ρίου5 οδιπποπΐο {ἰθααΐ. Αἱ ΒΘ ΘΠ ΕΡιι5. 



ΡΆΒΕΛΤΙΟ. ΥΙ 

πιθοῦ 5 δυσισιιαι [τοῖν Ῥοίαντπι5 σομβοΏϑιμαι Θχϑίι 1558 (στθοοουιαμι ἴῃ {105 ΠΥ ροβίαβιθιιβ ρνὼ- 

«ΠἸοα π|8. 

ΥἹ. [ρ8ὶ ἀξεϊα ἐπι αν δδιπάθι. Ἰοααθμ αὶ γαιοηθι ΠἰΡθηΐθι δά πιϑ118 5.105 ἃ ἀβοινθυτπΐ, ροϑί-. Ομοϊδοι. 

«{ὰμ ϑιι05ἰϑίθω τε γοοο ἰαγθηία ΑἸΠἸοτ 5. οἰ 5 Θναηπῖ. Αἴαιο 14 φαϊάθιν Βόθο 0 “πη οοη- ἐετὶς ΤῊ 

τἰρῖε. 564 ταιθη ἰοηρα ἃηΐθα νἱ θη 111 ῬΘΥΒΡΘΧ]858 {Γ688 μιγροδίδϑοϑ Ῥεροοτακιοάς (ὐδθς0 ΒΟΥ ΠΟΙ μγ ροσιασὶ, 

πο νὰ Π| οοἰ ρίζαν εχ τι πῶσ 914 Βάδβι}ι, ἢ. 4, ὉΡῚ 51. Ἰοφαλιαν : περὶ δὲ τοῦ, ὅτι ὑπόστασις 

χαὶ οὐσία οὗ ταῦτόν ἐστι, χαὶ αὐτοὶ, ὡς νομίζω, ὑπεσημήναντο οἵ ἀπὸ τῆς δύσεως τ εὐ ἤδὰ ἐν οἷς τὸ στενὸν 

τῆς ἑχυτῶν γλώττης ὑφορώμενοι, τὸ τῆς οὐσίας ὄνομα τῇ “Ελλάδι φωνῇ παραδεδώχασιν᾽ ἵνα, εἴ τις εἴη 

διαφορὰ τῆς ἐννοίας, σώζοιτο αὐτὴ ἐν τῇ εὐχρινεῖ καὶ ἀσυγχύτῳ διαστάσει τῶν ὀνομάτων. μοι «πίθην 

ἐμ γροσίαξὶς οἱ ὁ5δθηίία ἰάθη τιον. διιτιῖ, ἰά οἱ ἱροὶ, μὲ ρεῖο, ἐαϑὶπαϊοατιιτι Οοοϊάθηίαίος ΠΠ αἰτ65, 

εἰμεν ζἰπι σέ διε απσηϑεϊας 5αὐ νογῖεἰ, 6556 πεῖ πιοπνϑπὶ {πιρία Οτδοα ἐγακιάθηιενξ, τι οἱ ἥτπία 6556 

δοπίοπεϊ εἰϊδογορανέϊα, {ἰώ ἴρδα 56 Ὁ ν αΓΘί 7 ἵτὶ οἰατα δὲ πιϊτιΐηιθ οοτ δα χιοτῖπτίι εἰν Υἰἐαΐο. 

Οὐ ποίαν ἰρ886 ᾿θαμαϑιι5 [165 Πγροϑβίαβθβ νἀ θίαν Δ μλ]51556. Νάμι 1 Τὸ ριβίοϊα αὶ Ῥαμ] μι} 

Ῥυδοϊοαι ὐγάίην, [λον ἵπ ἐνίϑιις ἢ γροςίαδίνιι5, Θεὸν ἕνα ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν. ϑριιν]α νΙἀθμίιιν 

[πος ροβίγθιμα νεῦρα ἀοοιδδίμιο Πρ βίοίασατα Ῥομτἤοιιη οι. δαϊίουν!, ρυορίθνθα χαοε ἀδϑιιηῦ 
ἴῃ ΘΧΘ Ὀ]Δυθιι5. [μα 118. 564 Τὰ ηθη ΘΟ για] ροβϑθηΐ ΕἼ] νι ηὶ ἰθϑ[ ΠΟ Ώ]Ο . ΠΗ Ῥδαϊίπιιηι 

οογϑι ΝΡ ΊΒ1Ὸ 1] {πη 510 ὉΠοσυλίαιε ρα ΤἼροάογδίμμ 1. ὅ, α. ὃ, Ρ- 301: εἰ τὴν Δαμάσρυ; δὴ 

φιλότης, κοινωνίαν ἀσπάζη, ἐπίδειξον ἡμῖν σαφῶς τὴν τῶν δοῚ γμάτων συγγένειαν. ᾿Κχεῖνος γὰρ μίαν τῆς τε 

Ἱριάδος οὐσίαν ὁμολογῶν, τὰς τρεῖς ὑποστάσεις διαῤῥήδην κηρύττει " σὺ δὲ ἄντικρυς τῶν ὑποστάσεων ἀναι- 

οεῖς τὴν Τριάδα, δὲ 7 απιασὶ οοπιπιιμιίοπεπι απιρίδοίοτὶς, ο ἀπιῖοθ, ἀοοίτίτι ποῦϊς πιατι θδίαπι 

σἰπιὶἰἱιἀΐτιθηι οϑἰθηεῖο. Πίαηι {116 φιιίάθτη, τίτιαπι δαιπ ἀθηιφιιθ ἍΤ γἰτιϊξαι5 510 5Γατυίίανι ΘΟ 6115, {705 

ἠγροϑξία565 ἐἄϊξογί6 ργιϑάϊοαι. Τιι σοπίγα, ΤΡὶπίίαίοην οἰ ἰς ἢγροσίαξεωπ. Ἐκ [15 Ῥαΐοῦ Π)λαγηαϑίμηι 

5111 οἵα (γτϑθο 8 σΟΏΒΘη5815 ΔΗ αοα τποπιιμιθηίιι 614 1556, χιοα ἴῃ Ονιθηΐα ποίπιμι οὐ Ἶθτι5 
οἱ (ὀδίαϊ απ δβθεῖ. Ναηι μ1}Π1}] ργουϑιι5 Ρεβροπάθιβ ροίαϊς Ραμ] ητι5., ἰοϑί6 Τ᾿ Ποοάογοίο. Να] τι 

ααΐδηι νι ἀθίμιν ἀρίϊτι5 ρυΟΐδυτἹ ΡΟ556 ποτ ΘὨ τς 5 ἴῃ 410 Ἰά Ῥνϑϑείθυι Πθδμᾶδιι8., {πᾶν ΘΡ1- 

50 δαὶ Ῥαπηπμι. ΟΠ] 1εῖς Ῥείαν αβ συ μοαὶ οιμαπδ δρ᾿βίοϊδην 811} δοάδθιῃ Παμιαϑο, ἴῃ 41 τη 
Ἰιγροϑβίαϑβιβ οἱ θϑβθηζὰ ἀοοδίαν. 8584 μγροϑβίαβὶβ γοοθι ᾿πθυ10 46 6558. 'ῃὰς ΘΧΘΙΔΡΙ αν 15. [ωΔ.118 

ῬΙΟ αν ηιι5., ποῖ. ὁ Δ4 Ἰριϑέ. 99, ». 180. 
γι άδου μλ1Π1 οχ [ἰ5 ρΟ588 οοπο χἤθι6 ΠΟΙ ΠΘΠῚ ῬΓΟΥΘΙ15 ΘΧΘΕΙ 1586. ἸηΓον ΟΊ ΠΟ] ̓ οο5. ΟνἰθηίΆ 65, οι ςιπ- 

48] πππδὴλ ἴῃ {1115 ΡΘυβοη δ ̓ιγροβίαβιμιν δἰ τουδῖ., Ῥγθίοι Ῥαυμιιηλ ΑὨτΙΟΟμΘπτιὴὶ 6] 1516 ἸΟν ΑΝ 
διηοο5. ΝΕά6 οἰϊδηλ ἤἰσθια γ ΘΙ θΟΙ {165 Βγροδίαϑος ̓ π 6 ]ίο ἃ 5. ΠΙθγοηγηιο, τί ἰοχαθααι Ραῖα ἴπ' βίος 

γ Δ ΙΟΠ ΘΙ 81ιὰ Θρομ 6 ΟΠ δοοανδίδηι νἰςρογαν!. Τοία σιθοιιϊαγίιτη {6  ατπίην δοἰιοῖία, ᾿πα]ΐ τὴ τ ρεν ως 

Τριβίοϊα δὰ Ἰ)αιναβιμη Ῥάρδιι, τί αἰϊμεῖ 1.) ροδίαοῖπι τυϊϑὶ πιδίατι τιον : οἱ ψιιϊοιίαπι, ΤΟΘῸ, ΟἿ 86- 

οΥίίορο ἐγθς σιιϑοίαπίϊας ργφαϊοαὐιι Ὁ οἰϑὶ ἀνα πάαθαΐ δυιάϊομε 8. ΠΙΘυοπ για; ϑρβδμὲ (δι 

Ινὰς ἴῃ ΤῈ Ορί πίομθβ δ ἰοἰραία οἱ {ΠΠπ85586. Νά Βαάαιβ οἵ ροβί δάμη Ἠθηνίοιιβ ΒΡ ματι 0}0- 

οι γαηΐ 5606 Δριια ΠΕ] 1105 βου ρίονεβ Πγροβίαβιπι (8 115 ἀ1ο] αιιᾶ γ 8 6 δχβίβίαηΐ , οἵ 115 ΟΡροῃὶ 

4{|α 5ρβεῖδ ἰἀπύτηη αι οορ᾽ τὰ 41] νατίοπο. [πᾶ Βυιάαιιϑ ᾽ῃ Οὐμμιθ ταν 115 ργοίονε πππὸ ΑὐἸβίοί} 15 
Ἰοεῖμ Πὲ τπππέο οὰρ. 4 : συλλήθδην δὲ τῶν ἐν ἀέρι φαντασμάτων τὰ μέν ἐστι χατ᾽ ἔμφασιν, τὰ δὲ χαθὲ 

ὑπόστασιν. ..71.ὦ 511}: α]ην ΘΟΤΊεΤηι, “0 ἵτι ἀΕΥ 6 ἀρραγοτιὶ αἰΐα 5ρθοῖθ ἔθη 5 δα ϑιδειιτιί, αἰἰα παϑοπί οἰΐαπι 

Ἰιγροείαξίηι. ΑΔαϊι δἰΐατα {Πι4 ΤΊ] ΙΘμαῖβ} ἴῃ ῬΉγ5. 2 : ἃ μηδὲ τῷ λόγῳ χωριστὰ, ταῦτα καὶ ὑποστά-- 

σει χωρίζουσι. Οιι πὸ ταϊίοπθ φιίάθηι Ξοραγατὶ ροσϑιπί, 66 οἰΐαπι ἢ γροϑίαϑδὶ δϑραγαπῖ. Οὐ) ΕΥΡῸ 

Πιγροβίδβιβ Ορροῃδίτιν 115 4τι8 501α γαϊΐοπμε ατιΐ 5ρθοὶθ ἰδῃίιη δχϑιϑίπῃηΐ ; ΠΘΙ0 58 2011 ρα "68 . 

αἰ Ῥαίγθμι για 6888 ραΐσθωι, ΕΠ μ ἢ γοΓῈ 6588 Β] πιπι.,, ϑρι γιατ γ ΘῈ 6588 Βρ᾿ γι Οδίθη οὐ θηΐ, 
{τ65 Πγροβίαβθβ ρυφ  Ἰοδυτιηΐ οοπίχα Βα θαι οἱ Νοδίπμι , 41 απ {Γ65 Ζα! θη ρθυβομαβ ἀ106- 

γϑηΐ,, ἰεδία Βαβηὶο Ερίβι. 214, α. 8, 564 ᾿ιος Ῥεύβοπα ποιμθη δὶ πιθίαρ ΠΟΥ ]008. 5θηϑι15. «ἰθίου- 

4αευθαΐ ; ΙΖ} 65 ΟΡΡΟΩΙ ἜΑΡΟΣ 4ποά ρανίτον οἰ πάθνθ πο ροββθηΐ. Αἰ Π11}}} δ Θᾶμι γϑ πη 

ΔΡΕτι5. 5 11} 5:5 Π1 ΠΟΘ Π.1115 ΠΣ γοοο. {Ππ|6 Θά 6 Π1πι5 ππατιτη Ῥτου 818 Ὠγροβίαϑι [θιι 6586 

ἐοπίδηεθαϊς,, πὖ Πθ]Ὰ6ι (δϑίαίαν 451} 1πι5. 



ὙΠ ᾿ ΡΒ ΈΕΑΤΙΟ. 

ΡῈ 

Ἰ, Νιάοδεαν 5. ΒΑΘ] Τὰ5 ῥυτὰ 5ρθοῖα μασι πάαγα οὐπ 5, ΑἸ ἀηαβῖο οἱ 5, στοβουῖο ἴῃ γι ΠῪ ροβίαβίθιι5 «οἴοιι-- 

ἀεπά!5. Π. Νοη ἴαπηθπ ἀ᾿Ἰβοθα!ι ἃ ἀΘὈ1ζα Δηΐπι1 πηοθγαίίομθ, (λιιο δεπηϑιι μᾶπο (11 5 ἘΠ 0 61} ΤΠ Θ.Σ ΤΠ ΟΠ Εΐ 

6586 ἀαχτξ, (τιο 5επβιι οπὶ 4 οἴδ Πβουῖθιι8 τιηῖτι5. ἢν ροβίαϑιβ σοτηπατπΐοποπι ᾿ἱποιιπ απ ποσαν, 

Η 1. Ουδμηιν!β 5. Βαβι} 15 η΄ «οἰ ἀθη 15. {1015 Πγροβίαβιθιι5. {δα ἰοπθηι Ἐςο] δίς 5Θατιΐτιβ 
5. ΚΟ ΞΩΝ 510 ; [ον ἰδηηθη ἃ ΠΟ Π Π11|{15 60 ΠΟΙΉΪΠ6 ΔΟΟιΒΑ ἰζπιν, «πος πἰπλϊο ἀν ρίτιβ ϑυππαϊο ἃ ἰθηιρονα- 

Ῥείπια δρὸ- ΤΠ 6115 ἢ ΒΥ Π060 Αἰδχαηγ]πὰ ΡΥ βου ρΕ15 «Ἰ5οθϑβουῖ. σι δηΐπι δα ἰν ἰϑϑεῦ ἀππὸ 9570 Ραμ] πτιπὶ 
ἑααὶ μα, δοοορίῖ5 Ποιὰ ρου πομου βοῖϑ Π{{6 15 γϑμθπιθηΐει οἰἴδυυ!, 6] ἀΒΈ 116 ἀμηϊοο5 οὐ δοο οί 5. ΜΟΙ δὶ 
ἘΠ ΣΩΣΞ ΠΟ απ δ γο]]6, ἃ ΘρΘγαι ἄαγα τὸ Τγοπάιτι ἴῃ ῬΑΡ(65 διιὰ5 {πὰ πογθαῖ ; βίαι βου! ρ5ὶ. δα ππης 
«τρις υγ- (ΟΠΙ ΘΠ], τ 6115 Δηϊηηαι Ῥγδθοοοραγαί,, ἃς 51 {πὰ θαπι ΟΡ᾿ΠΙΟη6 Δ γθυβαυ!ὶ Ῥιθοοιιρα8- 
Ῥοδιαδ νας 5θῃΐ, ῬΘὨΪίτι5 ΘΟΠΥΘΠ]ονοί. [πὶ [ὰς ἀτιίθιι Θρ βίο] 515 βιιαπι 46 ΠΥ βοϑβίαβιιι5 βεπίθπεϊαμι Ἔχροηϊί : 
ἀεΙρμερη- 9 ἷς ς τ Ρ - Ὁ » ἃϊς, οὐ μέντοι τούτου γε ἕνεχεν δυνάμεθά ποτε ἑαυτοὺς πεῖσαι, ἢ Μελέτιον ἀγνοῆσαι, ἢ τῆς ὕπ᾽ αὖ- 
. ΧΣΤΕΟΣ ἔ 3 ᾿ Β  Ξ ἘΞ Τρ δες ΝΣ ἘΡῸ ΕΝ Κ σὸν ὟΝ, ἈΝ, ΝΑΈΣΟΣΨΕΣ τ 21τή. π΄ τὸν ἐχχλησίας ἐπιλαθέσθαι, ἢ τὰ ζητήματα ; ὕὑπεο ὧν ἐς ἄρχης ἢ οιᾶστασις γέγονε; ψιχρὰ Ἤγη 

Ἢ σασθαι, καὶ ὀλίγην ἔχειν διαφορὰν νομίσαι πρὸς τὸν τῆς εὐσεδείας σχοπόν. ᾿Εγὼ γὰρ, οὐχ, ὅπως "εἰ ἐπι- 

στολήν τις ἀνθρώπων δεξάμενος ἐπ᾽ αὐτῇ μέγα φρονεῖ, τούτου ἕνεχεν ὑποσταλῆναί ποτε χαταδέξοιλαι " ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ἂν ἐξ αὐτῶν ἥχη τῶν οὐρανῶν, μὴ στοιχῇ δὲ τῷ ὑγιαίνοντι λόγῳ τῆς πίστεως, δύναμαι αὐτὸν χοινωνὸν 

ἡγήσασθαι τῶν ἁγίων. Λῆοπι ἑεζοίτοο ἰαπιθτι ταϊ]ιὶ ἴρ56 τιπιφτίάπι ρθΓ 5676 ροϑϑῖπι, τ ατιὶ ἤοϊοιζιηι 

ὑϑΠΟΥΘΙῚ., ατιΐ οοοίοοία οἰ ργιροεὶ οὐ υϊδοατ', απ φιαρείϊοτιος, εἶ6 χιιῖδιι5 αἷν ἱταλιῖο τιαία εἰϊδϑοτισῖο, 

δχῖΐος ριίοηι, οἱ ραῦνὲ αὐ ρἱ θέαις ργοροκίίι ἢ πιοπιθηῖ. σοὸ Θηῖηι τιοπὶ δοίην, οἱ ψιεὶς οὗ αοο6- 

Ρίαπι αὖ Πιοπιϊτιῖθιις οριδιοίαηι ὁ γεγαῖι", τιοτὶ ἰάοἶσοο αὐ ιν αἰεὶ πιὸ τιπιχιίάπι οἱ διεὺ μοὶ ραίϊατ: 56 

ποήτιθ, οἱ δχ ἰρδὶ5 Τηΐδ5α οἰΐ ο(ἰϊδ, πιθο σάπαπι {{|{6 ρῥγοἠιίθαίιν Παοὶ ἀοοίγίπαπι, ρμοϑδιίπι ἐἰζιηι 

« δαποίοτιιηι σΟτηπιιτοτῖς ραγιϊοίροπι δα ϊδίϊηιατο. ταν απιΐθι ἀ6 ας φαςβίομα οἱ ἀ6 θα] ηο 51. 

βϑηίαΐ, δῆς αἴΐου ταϊοπθηι,, {ποα Ῥαι πτι5.. ἄπααι ππδῖῃ ἢν μοϑίαβι μη, {65 Ῥθυβοηδϑ ρϑυ  θοία8 
δάμη, ἴῃ πος ἃ δά 6 }Π|0 ποπ ἡ ἰδοθαϊ,, «πὶ ραυῖίθι ππδιη Πγροβίαϑιμι οἵ {γτ68 ρϑύβοπαβ Δ ηλῖ- 
βθιαΐ. (τᾶν 6 σομ Πα 0 θΆ51:}1π|8. ΘΟὨ] πο ΟΠ θῖν οἴμπ Θ᾽ δι ο1 ΠοιηηἾ}15. ἀπᾶιῃ ᾿γροβίαβι μι 
ῬΙΟΒΙΘΠΌΡΙΙΒ , 511Π|6 ϑ ΑΥΊ5511}15 ἸΠΟΟΙ 10.115 ᾿ΠἰγῚ ΠΟῚ ΡΟ556. Τίς δ᾽ ἂν γένοιτο τῆς διαθολῆς ταύτης 

χαλεπωτέρα, χαὶ μᾶλλον δυναμένη τοὺς πολλοὺς διασαλεῦσαι. ἢ εἰ φανείησάν τινες ἐξ ἡμῶν Πατρὸς καὶ ΥἹοῦ 

χαὶ ἁγίου Πνεύματος μίαν ὑπόστασιν λέγοντες: Ομώπαπι απίθπι ἤαο οαζιιπητιῖα ργανιο τ 6556 ροσεῖ!, εἰ 
αὐ πιιιῖίος οοτππιον πέος αρίϊον", τέαπι οἱ ψιιὶ δὰ πιοδὶς υἱάθαπίιτ Ῥαιϊτὶς οἱ ΕἸΠῚ δὲ ϑρίγιτιις δατιοιὶ 

.. 9. ἱσεᾶπι ἰιμγροσέαδίι αἰἴσεγο ἢ ἴτι Θαυάθι βθηίθημείαμι 5ῖς Δ] οαϊίαν Πρ ρμαηίαμι ας Ἐρ βίοϊα 958 : 

ἱχανῶς δέ μου χἀχεῖνο τὴν ψυχὴν παρεχάλεσε, τὸ προστεθὲν παρὰ τῆς σῆς ἀχριδείας τοῖς λοιποῖς χαλῶς καὶ 

ἀχριθῶς θεολογηθεῖσι τὸ τρεῖς ἀναγχαῖον εἶναι τὰς ὑποστάσεις διμολογεῖν. “ὥστε τοῦτο' καὶ οἱ χατὰ Ἄντιό- 

χειαν ἀδελφοὶ διδαχέσθωσαν παρὰ σοῦ, πάντως δέ που χαὶ ἐδιδάχθησαν - οὗ γὰρ ἂν εἵλου δηλονότι τὴν 

πρὸς αὐτοὺς χοινωνίαν, μὴ τοῦτο αὐτῶν μάλιστα τὸ μέρος ἀσφαλισάμενος. 7 αἴάδ αιιΐοηη πιοιίτη ἐμ δἰΐαπι 
ἀπίηλιιηι τθοιθαυϊέ, φιιοεῖ αἰἰἱ σοτεῖϊα ἐἰια σον ὶς ργιβοίατο οἰ ποοιταΐο ἱγαοίαίίς αὐ δοῖξ, τιθο 6556 6556 

1γ65 [ιγροκίαδθ5 Θοτιοτῖ. Ομ αργορίον ἤ αίγ 5. 11 πἰϊοοϊιοτὶ ᾿ο0 δἰϊαιγι ὦ 16 δἀοοθαιιξι" ; ργοζἐοῖο ατι- 

(6πὶ 7απι Θεοοἰϊ σιεπξ : τιαπι 5ἷη.6 «με το δογιίηι απιρίθαιις τιοτι 65565 σοηιηπεοποπι, τισὶ πιααίμιθ {δι 

εἶδ μοῦ οαρίξο οατείιιτνι 6556. 

ὙἹάθμευιν πθος Ῥυϊπιὰ βρθοῖθ ρασμαᾶνα σαπὶ Οὐορουῖ Ναζίδηζεηὶ (θ πὰς πθβίίοπο ἡπάϊοῖο,, οἱ 
δᾶ Αἰ]  ΠΑ511 ἴῃ βϑθαμάα ἀἸβοογ ἴα ἀπϊμηὶ τποάογαίΐοηθ. τος δαΐμ οομίγογουϑία ν᾽ ἀδίμι 

Ὁ». 31, ». ΟΥ̓ΘΡΌΥΙΟ γ5 ῥΓΌΤσιι5 τί ἀϊοιιῖα ν οἷ πιϊξογαπέα, ὡς λίαν γελοῖον ἢ ἐλεεινὸν, [ενὶς οἰ 7ἐἤμπα εἰ6 νοσιίηι 
ὅ90: ὅὍπ0 αἰιογοαιίο, ἣ περὶ τὸν ἦχον μικρολογία. ῬΊΘΠ15. τηλη!]ιι5. ΑἸΠαπαβίσαιν ἰαπιίαι,, «αὶ τἱγαφιιὸ 

Ραγίθ ἰθμῖίο οἱ ὑοπῖθπο αοοῖΐα, ϑϑγζογιειηψιι6 δθτιζθτῖϊα αἰ ἰβοπίον οἱ αοοιγαίθ ρογροπδώ, ροείθα- 
ιιώπι ΘΟποοτ 65 ΓΟροΥἔ, πθο, ιιαπίιηι αὐ ἀοοίτίπαηε, τἴϊο πιοίῖο ἱπῖοδι" 56 εἰἰςοἰοπίος, ἴα 7ι69Ὸ-- 
{πὶ ἱτατιδθσὶ, τὶ ποπιΐπαίηι πἰδιιπι σοπορίοτις τοῦτ δὺς σοπϑδίγιπσονοί. ἵΝαιτι ᾿ἰσιταν ΒΑΘ. Π1π|5 σα τὰ 
Ογορουῦῖο δὲ Αἰπιααβῖο Ραρπαΐ, ἂς ρουπιαραὶ ἂὰ ΡΙθίαίθη ΠπιΟΠ ΩΓ 6586 οθηβϑί, “πος ἰ5{1 [6 ν]5-- 
561 6586 106 {1 ἀποοθαμι} Νιιαι πο ϑϑαυ τ] ΓΟ ΠΙΘΕΪ 6556 βίαϊι, «ποεἰ εὐ τπ54τι|6 ἀυθ το 



ΡΙΑΒΕΛΈΙΟ. ΙΧ 

γι οθαμπέ ; οἱ αϊθιιβ μα ]Π]1α1 ργουϑιι5. πο θδίϊαιη ν ] θα ηΐ Ἔχ ΙΠΠΘυῚ., 605 ἀεὶ ΘΟ] ΜΠ] ΟΠ 
ποραί δι ορονίενο ἢ 

Π. ὅτ 5. Ῥαινῖβ βαπίθπα ρϑιβριοἰαίπν , ορϑθυνηάτπη δϑΐ 1“ Θιιὴ ΔΟΟΤΙ ἃ [1581Π16 5θυ γᾶν, αιο ἢ δου τὰ- 
Ριδοῖριια Δ0 ΑἸοχαμπάνί μα ΒΥ Π0400 βαποϊίατη [ποναΐ, ταί θα ἃ ῬαΓ5. ΔΙ ΓΘΥῚ [γ᾽ 6515 ταῦ ΟΥ̓ ΤΟΥ 8 πο- ἘΠΕ “ἐπ δις 

ἴηι ᾿ππιτουοῖ. Πος ππάχῖιηα γἰἀἸοαΐπι νοὶ] ρού!ι5 τἰβουδπά απὶ ἀτϑρουῖο νἱἀθθαίαν, φαοά ἀό βάο ἈΠ ΒΑΎΘΝ 
δοπίγονογδία 6556 γί ογθίτιτ' ἰονὶς δὶ 6) τα 6 νοοιιπι σοπὸ αἰτογοαίίο : χαρά ΟΠ ]]οΘνθύαν ϑανοἰϊα-- ; 

γηῖδηιῖις οὗ ἰτὸ5 ροῦϑδοπας δὲ ΑΓ τί ατιίδηνι5 οὔ ἐγθ5 ἐγ ροβίαδθβ ; αοά 60 ἰδῃέίθι "65 δα ἀτπιοία οϑβοΐ, 

μὲ ρμογϊοιζιηι 6556, τι6 ΟΥ̓ 5 ἐθΥΤ ΤΙ {165 τιτια οἰιην 5 γἰϊανὶς αὐτιιπιρθγθγίιτ'. ΝΠ] 6) αϑιι αὶ 
ἙΟΙΩΠἸ58τι1 ἃ ΒΑ51110., 4π| ἴῃ πὰς 1ρ88ἃ δά Τουθηίαμ Θρ βίο!α Δ νυ βαυ 105 βῖ105 «Ομ θϑίϊοοβ Π 6] 
ΔΡΡΘΙ]αΐ, δοϑάτιθ 510 ]1οἸ αἴθ πΔΡ 15, {ππᾶη} τ} 11 δὶ 54 ]06} δ ῃόοντιμ ἸΟ π6 4] 51} }Ππ|4 ]π ιν 
δοσΘθια [αίθίπι", οἵ ἴῃ Ῥ] αν θτι5 4}115 ἰοοῖ5 θουῖπι Πα 6ἱ ἐδϑυϊπηομῖταιι {ὙΠ} 10, τὰ ἴῃ Πριβί. 1566, 

ἢ. 1, ἍΠῚ 605, 4 Απεοο δ ̓ηΐοι 58 ἀἰββιθηΐ βθηΐθηία ἄγ 1505 6586 ποσαΐ, της δίίαμα ἴῃ 1 ρ1- 

βίοϊα 5258, π. 8, ἐταΐτοϑ Ἀπ ]οοθηοβ. νοοαΐ 605 4π| ἃ Ῥαι ]] ραν ιι5 βία θα ηξ , ρυθοδίαν αἰ 

Τροοβϑίατη Αμτοοπθηαι., {πὰ ἴῃ ἀοοίγια ΘΟ ΒΘ ΠΕ, ΑἸ ππᾶ πο οομ]τιηοίδιη στον οοπίηρδΐ, 

Π60 81} 088 σομ "ἃ 56 τϑοίὰ ἢ6165 501588ἃ 581. 

Νοη διαί ουϑὸ Βαβι τι5 6Χχ γοπϑιηθηίι 110 Πποιναιι Ῥθηον., (6 {π|θῖτι5 ἨΙΘυ Ομ τητι5 ᾿π ρι- Ἔτος μὲ ὶ 

βίοϊα δαἱ Τ)αμηδϑιι Ῥάρδη 510 ἰο αν : Ζηι{ογ7  σΘηιτι5., Ἰμα τ, φιι {γ65 ᾿ιγροπδίαδος ρ0556 ἘΡΕ Γον 

αΥϑιἐτθγείιιτ᾽ ἐπ οἰ οὶ. ΤΥῸ5 μογβοπαϑ διιὑ 5 15[6τι65 αἰπιηΐ : ΤΘβροπθηιης τιος ἡΐα οΥΘάοτο. δοπ δι [Πεἰὶ 

50.515, ἴρϑτειπ τιοπιθτι 6[}Παρὶταπιὶ : ἡ μία τιθβοῖο σι ν ποτὶ ἐπ 5γ{ἰαὶς ἰαίοί. (ἰαπιαπιιις., οἱ σιιῖβ 

{185 ἢ, γροκίαδ65., κι ἱγῖα θη γροδίαϊα,, ἰοο 65, {165 διε 5:5 [6116 5 ροΓβοτιας ποτὶ σοτι 6ἴιιτ', ατιαι μθηϊα 

δῖ. Εἰ φιιία νοσαθιῖα ποτὶ θεἰϊδοίηιιι5., ἱμογοιοὶ γμαϊοαιηιν. Ἰηθοναΐ βᾶπ6 δ] αϑιμοα! Ομ ΠΡ τι5 

ΘΧπη α 11ἃ νἹΕτι5., {π|80 1Ἰῃ ΟΠ ΠΙθτ15 4511}: (1 Ὸ 15 οἱ [δοί5 οἰπιοο θαί , ἸθἸα5 δἰ ἃ Π1π}1 το θγαί!ο. 
Θαθριοαίαν τἀτηθη ΤΊ ]]διο τπ|8 ΠΠΙΘΡΟα γμλτιλ ΠΟ ἢ 5101 οοηβίατα ἴῃ 8. μαι γα π 5. Νά οἴιπὶ Ἀ 2. ». 

γε θυ θηΐο5 11 ὐπὰπὶ ᾿γροβίαβιια μι οἴ θη50 1685 5 ̓Π0 δ τ ἰ{π|5 ΒουΡίου ,. Π1Π1] Α]ππι4 ρϑίθυθηΐ 

40 ΠΙΘΡΟμ 10, Ηἶδὶ τοὶ {τ65 Πγροβίαβϑθϑβ οοη ἰουθίτιν ; ΦπΟ0 0 ΠΟ 605 ΡὈἰδοαββοί {ὑπππὰ Πγροϑβία- 

511} ΘΟΠ !65510η6 7 Π δ η6 νε]Ὸ ροϑβίιιδιιι {168 ᾿ γΥροϑίαϑβϑ ΘΟ" [Θ5511} 856. 6586 ΠΑΡΥΑΥ Τί ; Οἵ" 5 {11} 
ἀπ, Εἶπ φιῖα νοοαϑιῖία ποτὶ δαϊϑοίπιι5 ἢ Ὑιάθηῖαν πὸ ρυρπαηία ΤΠ]διηομίῖο. 56 χη ητι8 κι 

ἀηδ γον ἀΟο 5ϑιμητι5. οὐ ἰοιι5. ΠΙΘυοηγιμ. ποὺ ἴοθὺ ΠΟ ἔτθ5 Πγροβίαβθβ σοηΠτουὶ., 504 

π] Θά τπππη 856 6556 γ6}16 1ηΐθι τιἰγάϑαιια ρανίθβ. ΝΟ δῖ “οἰ, ΒῚ {115 {165 Πυροϑβίαβθβ πο οοη- 
Πιθίπι", ἀηαι ΠΘ μὰ 510: 8564] 15. δϑί 56 η8115 {Π1π|8 νυ οΥ α1 : 51 {1115 {1658 Πγροβίδβεβ οοπβίθησο, 
ΟῚ πα {γ65 ΡΘΥΒΟΠΔ8 5105]ϑ 6 68. 564 τιί (1685 5115 {185 σομ Ποίαν, παῖ Ποιὰ 510. 14] ραίοί οχ 
[115 {1188 ΒΘ Ζυπιμίπι". (ϑὲ φιιὶς ἀπίεπι Πι,γροσίασίπι μϑίαηι ἐπ οἰ Πρθπιδ., τιοτι ἐπὶ {Εἰθτις ρογϑοτιὶς ππαηι 

ἀγροοσίακίτιν ἀϊοίε,, αἰΐοτιις α Οἰιτίδῖο 6ε[. ϑϑοιαι ουρὸ πο Ῥαρπαθαΐ ἨΙΘΥΟΠ Πλ115., 564 που Ὑ8}} 

Ἰοαιιθη αι! ταιϊοιιθιὴ δι ρ]θοίθηβ., σα] ἀα]4 τυ! τι ροίοναΐ ᾿η6588 ὙΠ, ἃ ῬΙΟΥϑι15. γο]ϊοϊεραί, 
Π66 αιηθη Ρ]δοαν 6 ροίδιΐ ᾿]ΟΥΌΒΟ5 1105 Δ ἰγ Ε ΒΆΓΙΟΒ. 

29 Νεβάτιθ οἴΐδιν τϑρυθ θη θη Βδβ}}1π|ι8, ἀποά δχουίδηιν 4θ Πγροβίαβιιιβ Ομ ΠΟΥ δ  δἰδπη 
ΠΑΡ] 6556 ΤΠΟΠΊΘΗΤΙ ἀπχουϊζ., ἤΘπ6 ἴῃ ποὺ ρΡυσμδαῦ οαπὴ ϑγημοήο ΑἸοχαπάνιηδ. Εἴβι θηϊι Ππϑὸο 

“ϑ.10 ἴδῃ] 6886. ἤθὴ δ θοθαΐ, τι Ἰηΐθι οί] Ο] 1605. Ἰἀθ βθη Ἰθηΐθϑ ρὰχ Π551|πὸ0 ; Θγαΐ ἰἁιη ἢ 

58 {15 ΠΠΔΘῊΪ ΠΟΘ], 51 βρθοίθίαν πϑουοίϊσουιιι ἃ] δοοιιβα ἤδη ΕΟ] Θϑιδι ᾿ΠΡΘΉἸ11 ῬΙΌΟΙν 6. 
ὅτ δμῖμη οδ.110}1ς615. 5406} }1 ]5ηλτιιι ἢ πρθυθ πο ἀοβί μους, οαιηραιηι {{Π|5 δα οἰ τ]ὰ 5 

ΔΡΘυτββθί ππη}τπ|5 Πυροϑίδϑ!β δ([ δχθιηιρ τ) 5. 06 }}}} οομ ἤδϑϑιο. (τίσ οι ΠΡΙ ΡΠ 10 ἀβϑθηετι", 
ΘΟΘΒ56. 6588 {1685 ᾿γροβίαϑθβθ ΟΠ ΟῚ ; ΠΟαΙΔα Δ ΠῚ 1 ΠΘΟΘΒΒΑΓ 11} 6586 Ριαΐ,, ταῦ οΔΙ ΠΟ] ἰοτι5 
ΔΙΊ 15 Πα Θδίτιν ,"564 ταῦ Ἰοοιι5 ΑὐἹαπουτιηι οα ἢ] 115 πο ἀδίπν, δ40 οδἰΐδι, τ βευνοίπι δο- 

οθρίᾷ ἃ πιδ]ουῖθτι5 (Δ 1110. 
90. (ὑπ ἰαπίο δ μ1ι] ἀυἄοχ ἴῃ 1 ᾿πουμ 10 104 51}}1π|5., Π6 ππηἶτι5. ΠΥ ροϑβίδϑιβ 46 ἴθ βουο5. οἴῃ Ν Τα 

ἘοοΙοβια ΔΜ θα" οοπ᾽ πραέα, Βθ4π δά άτπιοὶ ροθ56 ποραΐ, αὶ Ῥαθ]ππαινι ΘΟΠ λ 1 Π]Ο 18 βᾶ Ποῖο-- δαπν ἀοἴοιι- 
ΤΠ} ῬΑΥ ΙΟΙΡΘ.. ἃρποβοαΐ ; ἀΠρϑηΐοι ἀχρθηἀθηάπιη 414 οἱ ργοροβίίαμι ἔπους. Νοπ απῖμι 1ά ἘΠῈ ἔδίαν. 

ἀρδαίυν,, πι 50 Π|ϑιιδί! ΑΠΌ] ΘΟ θη ἢ Ώ15 τη ροπουθίμι", οἱ δα Ἰθριπχατ ραϑβίογθμι 5. ΔΝ οἰθίμιαμη ροβιαοῖθ ῦ 
ΟΥ̓ΩΒ. τοαϊγθηΐ. 81 ἰπ|1 οομμ πιο] 5065 ΔΙ 5]5θθί ἢ οθυίο 8οῖο Βδβι!πιηλ οἵη πα ῬδΟὶ δἰ σαν] “οΡλ πη " 

᾿ Σ σαπάπιηι πὸ- 
ῬΟΒα Πα] ανιιη [π|556... ἂὸ ΠΠροπίου δαβοθρίπυα ἢ) ῬΑ] Ωὶ ρ]Θθθαι οἱ οἰονιιν., ΘΙ Ι"51 πηι} ΠΥ -- σανι, 



Χ ΡΕΑΞΕΑΛΤΙΟ. 

Ροϑίαϑβίμη δνηἰογθηΐ. ϑϑα ῬΑ] δι ςουτιι ΘΟ μ 5111 ΟὨλἷα 60 Βρθοία Ραμ, τι Ραμ, Χο ι50 
5. Μείδίῖο, 5οῖι5 ΔμΠ Ομ ρυάθϑβοι. ἤϊης Βαβι τι5 ἢ δαάοιι ΤΠ ριϑῖ. 214, ἢ. 1, δἰἀήπιοὶ 58 Ῥοϑ86 
πρραΐ, μὰ ἀπὸ ἤοϊειζιη ἱρπιοτθὶ, απ θοοϊοεί ομἱ ρτρεδὲ οϊθιϊις οὐ ἰἱνδοαίιτ. ΝΟ ᾿μμ θυ ]Ὸ 
ΕὐΡῸ ΘΟ] ΟΠ Θ. οἴ Βαμα] ἰηθα πάλι πϑραθαΐ ; ἀαΐρρο. οαλὰ ἰμἰΡῚ πο. Ῥοββοῖ,, ἀπ 
Μ᾽ δ] δεϊτιβ ὑδ)]!σθ θέν, 4πὶ 5018 Απεϊοο εἶα: Ἰδρ᾽τἰμνι5. Θγαΐ δρίβοοριβ. Ἐδάριῃ ἀ6 οατιβα Βαβι 

ἐυριεν: δηΐου σορυο μη ἴῃ ΕΡΙΡΠΔηΪΟ ᾿μἰΐατ απ ῬΑ] μη] δος θϑῖα σου "τ" ] ΟΠ ΘΠ : ΠΟῺ 4 πιο α ππ1π|5 
Πιγροβίαϑὶβ ἀδἔδβηβοιεϑ θχοο μη ]οδ 105 οἵ Δ Ἐο]ϑία δ] οίθηος ἀποογοῖ; 564 ΠΡ ΡΠ οοὰ- 
βίδη τᾶν θα  "οθαΐ., απ] σαι {γ65 Πγροβίαϑαϑ ἤθοθθ586. 6556. Ὁ ΠΙΘΥῚ σθηβονοῖ, οὐ ΠΟΙ ΠΙθτι5 

τι η8Π| Προϑβίδβ ἢ ργοβιθηειθιι5 σοι π]οαν οναΐ., βριδία οἱ το]οθοία ΔΙ 6! θα: οοιμπνπιπίομο. Πδοῖέ 
δαάθι ἀοίθμ θη] ΔΕ Ιδ. 11 πθοθϑϑιίαβ, τιῦ ἀμπι5 ΠΥ ροβίαβὶβ ΡΟ θβϑιο, {ιιὰ πὰρ 0 ΔΙΊ 110. ΘΟΙῈ - 

1060 ΠΟΙ ρΡΘηϑδία, ἰθν8 ψ᾽ϑᾶ βϑϑϑί, οἵα ΤΠ Χ 15. ᾿ὼ ΔΙ Θ᾽ θάμα 1} 11}115 σΟμ ποία, ῬΟΓΙΠΑΘΤΙ 

6886 τοι θη{1 νι ἀθνθίαν, Νοάι6 δἰϊατ ἃ}0 ΑὐἸαπουιμ οἰ αλλ 115. να] δ τοί πθηά χη [πἸ58οΐ,, δὶ 

ἃ Πγροϑίδϑιβ., γυῖα. 1} πεοντιβ Φα! αι (ΟΠ ΘΑ }}}}15 οἱ ᾿σηοβοθηάπιβ, νϑῃΐδιη ἀριιᾷ σαί ΠΟ] τοο5. Πμὰ- 
Ἀαϊββθῖ, 866 51 βυπημ τι) ΠΟΠΟγΘΝ ἂς ΘΟ] Ὀγ ταί δ θρία οβϑθῖ, ἂς τπᾶρσηα ΝΘ δα θοοϊοβια ριι- 

5119 Ῥαι]τηὶ οοηνθαίαὶ [ἰδδοῖ δα ππηοία, γος 51. Ππιμῖθη αἰγαΐίο δἰπαηραίαν ; (πο ΑΥἰδμ 5 
ῬαςαἸϑβθί [{15511}1115. δὶ οαππ ]Δ ἢ τι} ΘΔ ΠΡ118. 

ὙΠ 

Ι. νταρογαΐιβ ἃ ΠΟΏΠ1}15 5. ΒΑΚΊ]Π1α5, φιοα ΤῊοὶ {{τα]τιὰ ϑρ᾽ σι [ἢ βαποῖο πὸ ΒΟΉ Ρου {ΠΡ τῖῖ, Π, Ἠος 

[ΟΠ ΡΥ ΠΊ ΘΠ ἴο τι5118 δϑΐ, αὖ ᾿Π ΠΤ 15 σοΠβα]οσοῖ δἰ Θοο οϑίάτη βιάση ἢ ΓΟ ἸΟΟΤΊ τ ἔπ ΓΟΥῚ Βα γα ποτεῖ, ΠΙῚ Ν ειι- 

{Ὑππ πὰ ῬΤΌΓΒι5 ψἰξιογα πάΐπῃ. ΕΥν ΟΠ] εοία βοϊν απίιν. Υ, ΒΆΚΙΠ 15 ΒΟ ΡΟ Το. ΒΟ Π 165. ἸῸΝ ΒΘ ΠΊΡΕΙ 60- 

ἄξια πιοῦο ἴῃ πο γο Ἰοῖβ τ ὉΠ 415 νουξαίαγ, 

γίιαρο-. 1. Ναης Αἰ γΟρυθΠθηβιοηἶβ σΘπιι5., ἰΙοηρα ἀἸνθύβιιη 5αρουϊουὶ ργοριυ βαιά ἃ 5. Βαβι ]ο. 

τς ες δ Οποά δμΐμι ἰηΐουάϊιηιν 4 βαποίο ΙΓ 510 αἸββου., αἰ ποιμθὴ ἢ) 6 ἤθη {πᾶς ᾿ά οἴ ποη π1}}}5 

ἐν ἐν ΝᾺ Οἴτην ᾿ΠαΠἸΡ Πα ΟΠ 6 ΠΟΥ. πθο ἀθοαπί Ποάϊδ {πὶ Βά51}1 πὰς ἴῃ τὸ [ον ἰταἸηθιὰ δηϊτηΐ οἱ οο-- 

εἰν η πος βία πη ἅτ ΤΠ" Δηΐ. ῬΥΟΔΠ Ῥάτιοὶβ ἃ ἢΐπο ἀπ }15 οριιβοι απ φιοάάδιη, ἴῃ {πὸ 6 Βαβι} [αοΐο 

Εἶτα! βαποῖο (ἸΒϑου π 1. ΒΑ] Πα] τ ρυ μΘη αἰ ἀιοίου. Οριιβοι]}!, πΠΟἢ [αι θῃ 5[η6 ἀδθῖία ἰαηῖο ἀοοίονι τόνος 

ἀρ χρητία, {ποα δηϊμιὶ πιο δγατομδθιι οἱ Ἰδηϊταΐθηι Ἰοπρῖιβ ρυοάπχουῖ, Τὐχιβειπηδί 1{Ππ||8 σοηβι ἢ 
Χαι Π0Ὼ. ΠΟ 0 608 ΘΧΙ(τ15. ΠΟῊ [Πα λ111586 5 {1105 5101 ρυοροηθραΐ, αὖ ρῥ᾽αοανοπίαν Ῥηδαπιαϊοιηαςὶ, οἵ 

γα ποδυδηίαν ἢ ἤν τὶ., 564 διΐαμ Ιοοιιῖ ἀ6ι 1556. οοοα{{|5 μυθιϊοῖβ, {8 }15 ναὶ Επδίδιἶπι5. 56 θὰ- 
βἴθῃ τι... 5656 οἵα ΠΆ51Π10 σΟὨ πη σοη αὶ ; θ᾿] αν 115. ἀπιΐθυι αΠἸ5Ρ]]1οταἶββα πὴ ΒΟ τ} ΠΟ ΠΔ ΟΠ ἶ5., 5οά 

ἴα ΘΡΊβοΟρΙ5 ἃς 1081 5. δίο!θεῖο. Νορας ἄδην βουιρίου οογίο ςοηϑβίαν ἃη 5. Αἰ Ππαπαβῖο ριοθαία 
ἔπουῖὶ ΒΆ51}}1 ἀροπα! ταῖῖο : γαυίαμι δὰ (6 τὸ σθηβοῖ πῖσϑο Οὐθρον! Ναζίαπζεηὶ βθπίθῃζαμι : ἂς 
Ἰρϑῖιι διϊαμ ΑΒ] πηι 5 οἴταν νἸἀθυθί 56. τθη θγΘ αν Ἰβϑιτηδιη ΠΟ [Ἄ ΘΓΘ, ἴῃ δυαίϊα ἰοοο πος Ρε- 

{|556 ἃ ϑρι τι ϑαμοίο δ] τιβάιιθ αἰν] ἰτ{15. «6 δ ηβουῖθιι5 ; ροβῖθα ἀπίθη πος (ΘΙ ΡΟ ΔΙ ΘὨ ΓΙ 

Δ ἰδϑῖιι [6 ο͵556., 4110. ΠΤ} ΖΔ} τ15115 δὲ ἴθ ἀοἴδμάθηο ςοπβα 5 α πε} 1. Νοιηο ἔοι οϑὲ 48ὶ τοῦ 
ΤΔΓΙΟΏΤΙ1}} ΠΟΙ ΘΏ 115 ἸΠΠ 116 ΘΧ ΖΕ ΪΒ1{15 οἵ οΟμΙ ρον 5, ΠΟ Ῥυΐμιὰ βρθοῖθ τηδηπ5. ἀηα5 6556 
Ραῖοι. ὅδε} 81 βίπϑια νθβερομίαν δοσαγαί5., Αἰ ργουϑαβ ἔδγοίαν 46 5. Βαβι ο πα Ἰοίπι. 

Ἠοειοα- 11. θάθιι5 ροτββιμτιν 46 οαπι5ῖ5 5. ἀοοίον Ποῖ νοοο ἰηίθυαχη ἴῃ Ρυδαϊοδηήα ὃ. ϑριριίτι5 41- 

Ῥογδιλομίο ψ]η ας ἀδίϊηπῖ.. Ῥυϊιηα διαΐ, αὐ ᾿ηἤγη5 οομβα!ογθῖ : αἰΐθγα τα ἔανθμῖθιι5. Πρ δίϊοῖβ. Ἰοοιιτα 
ται τοῖς ΡΙΓΘΥΙρΡουθέ μοι θαπάδ οἱ γαβίαπτ Οδρραάοεϊα. 
ξοπ δι βε τν Οὐ Αγ βθηβ15. ΠΠςο] βία ἴῃς Αὐϊαπουιιι τηᾶπτι5 ᾿ποἸ 4᾿55θῖ., οα  ΠΟΙΙοὶ ῬΙΘΒΒΥΓΘΡῚ ΟἿ} ΘΡΊΒΟΟΡΟ 
οἴσην βαθτη ἘΠ οΡ ΕΟ ΘΟ" ι Π]οᾶτ8 ΠΟΙΘθαηΐ . ἃς Βθουβίτη., αἰ ἴῃ ῬΠαγίθτι5. 4}115 ἘοΟ 65115 Γχοίπιτη οβί, Ρίοθθηι 
μντοιθοοτ 5 ιατη ΓΘΘΘΌΔη ἔ, 564 ἰΠίοι 605 Ἔχουία ἀἰββθηίο,, ἃς Ογνίαοο ρυθβγίοιο,, οὐ]α5 ἤο5 ἴῃ ΒΕ ΒΡΊοΙο- 
ϑαλναῖνος. ΠΟΘ γΘηθναΐ, }1}} ῬιΘβγίθυὶ Ομ Ἰομ65. ΠΟμμ|15 [τε θαπί, Ζαϊθα5. 116. ἀϑϑθητιγὶ ποίοθαῖ. 
τε, Ομ βα]τι5. ΒΒ. 15. ἀππιὰ5 ἐὰ 46 τὸ δρί βίο αϑ βου ρϑιῖ, δἰζθναμι δ ρυεβθγίοτος ΤΑυβθηβ65., ΔΙ (θυ δι 

δὰ ἴρβιιπιι Ογνϊδοιιι. Ποιηοιβίγαί ρυρθθγ θυ ῖς ἴῃ 60 βίδίιι τὸ5 Ἐοο δία νϑυβανὶ, αὐ πῖ}}}} ΗΓ τι5 
“ αι3.. 6586 ἀοθραΐ, δι πιθιμγὰ αἰ γαϊσα οοπαπροῦο. ζ οί ἀμέθηι σοη]μποιῖο, ᾿πιι. οἱ νοἰζην 5, φηῖ- 



ΡΑΖΈΕΛΤΙΟ. ΧΙ 

διι5 ἐνὶ γοδτις ατιϊπιας τιοτὶ ἰςρ πεῖς, ἐπὶ ἰδ τος αἰἶ ἔτι {τ πιΐογος ποοοηιτη οάατθ. (τιτη ἰοί(τιτ' οὐ. πυτεϊία 
ἐπ ϑρίτιζπι ςαποξιπη ἀροτέα 5ἰτιξ, ἀο {ἰτιστίαθ πιεἰ αὐ Ἰαοίοπέας ἐπ ἐἰπιπι ὃ ας ρ]οπιΐας εἰν θα ἀοιι- 

{{: τοσαπιις ὑο5, τιὶ φιιαπέιπι ἐπι νοὐῦὶς 65, αὐ μαγντιπι πιιπθγιιπι ὃ ἰαδρ]ιθπιατῖος γοάϊβαιὶς , εἰ 

ψιιὶ ϑρίτιξιιη, σαποξιπι οΥΘαΐγάπι 6556 ποπὶ αϊοιιτιῖ, δος τϑοϊρί αἰ ἐπὶ σοτητητπίοηθηη,, τὶ ῥίαερἠετηὶ 

τϑἰϊηφιιαπιῖμν οοἷϊ, αο νοὶ ρμάογο ςα [[ἰἰδὶ αὐ νοτγϊξαίοηι τϑάθατι, νοΐ, οἱ ἴα γνδοςαΐῖο πιατιοιΐ, ατιοίο- 

τιιαίο οαγοατι οὐ ρματιοϊξαΐοπι. ΝίμΙ ἐρίτια ἀπιρ{ἰτι5 δα ροσοάπιιι - σε νοἰοπιίδιι 5 ποῦδίδοιι σοπ μη οἱ 

Πταιγίνιι5 ἤάθπι Νίειοπαπι ργοροπαμιι: 40, εἱ δὶ αϑϑοτε τι, εἰμ φιιοψιια δαϊσατηιις., ιδρίγι ἔπι 

σαποΐίμηι οΥθαΐμσαπι απο τιοτὶ Οροτίοτθ, δὲ 605 φηὶ αἰϊοσι, τοοῖρὶ αὖ ἱρ5ῖ5 ἐπ σοτηπιιτοπθηι πο η 

εἰοῦονο. Νιμὶϊ αμξοπι ργιέον ἄθο διυροξοοπάιϊιην 6556 σθη560. ἴρϑαϊῃ δαιτοι Ογυ]δοῖιτ Πονίδίαν., αἵ ἐρ- τ1ή- 

ἤθη ΝΙςπδηι ρῬγοπίθαίαν., πθο ἉΠ]}Δὴν 1π δὰ νόσθη το] ϊοϊαΐ, ἃς Ῥγδθίθγθα ϑρινιαι βαποίτι πὶ 

ογθαίαγαι αἴθ] πο ἀθΌθγ, ἢθο οἴ 115 αὶ ἀϊσιηξ., σομιμια]οα Π πππυὶ 6558 ἀθοϊανεί. Νὴ ρτο- 
Βαβθαῦ Ἔγρὸ Βαβι τς πᾶπς ἸΙδρθιὴ Ογνίαοο μη ρομὶ,, αἰ Π6ὶ ποθ ΞΘ ΡΙΓΙΓαΙ βϑαποίο {γἸ θιθυ δῖ, τη θά Ὸ 
"ὉΠ πος ΠΟΙΪΠ6 βρη! βοαίατη οοη ἢ ογοῖατ.. Ὁ 

Ουοά δυίθ οὔβουναγὶ νοΐ! χἃ βαπαηάοβ οἱ τϑάτπιοθηοϑ ᾿ῃἢττη οΓ 65. 1ὰ ᾿ρ8586 ομβογγανὶξ., τοὶ 

Ῥγαγ στ ΠεοΓΘἸΟου τ ἸΠ5141ὰ5 ΕςοΙΘϑῖα (Οὐ οϑαυ θ 515 οἴασογοῖ. Ἀθ5 ἃ 5. ἀτδρουῖο Ναζίδ ΣῈ Πη0 
δὶς παγγαίαν,, Οὐ. 20. Ρ. ὅ64: οἰκονομεῖν δὲ τοὺς λόγους ἐν χρίσει, τῶν ἀναγχαίων ἐνόμιζε, τῷ θείῳ 

Δαδὶδ περὶ τούτου συμόούλῳ χρώμενος, καὶ μικρὸν ὅσον τὸν τοῦ πολέμου χαιρὸν διαφέρειν, καὶ τὴν τῶν αἵ- 

ρετιχῶν δυναστείαν, ἕως ὃ τῆς ἐλευθερίας ἐπιλάόοι καιρὸς, καὶ δῷ τῇ γλώσση τὴν παῤῥησίαν. ΟἹ μὲν ἐζήτουν 

λαδέσθαι γυμνῆς τῆς περὶ τοῦ Πνεύματος φωνῆς, ὡς εἴη Θεὸς (ὅπερ ὃν ἀληθὲς, ἀσεόὲς ἐχείνοις ὑπελαμβά- 

νετο, καὶ τῷ καχῷ προστάτη τῆς ἀσεόείας), ἵνα τὸν μὲν τῆς πόλεως μετὰ τῆς θεολόγου γλώσσης ὑπερορίσωσιν, 

αὐτοὶ δὲ κατασχόντες τὴν ἐχχλησίαν, καὶ τῆς ἑαυτῶν χαχίας δρμητήριον ποιησάμενοι, ἐντεῦθεν τὸ λειπόμενον 

ἅπαν, ὡς ἐχ τινὸς ἀκροπόλεως χαταδράμωσιν. Ὁ δὲ ἐν ἄλλαις μὲν φωναῖς γραφικαῖς χαὶ μαρτυρίαις ἀναμφι- 
λέχτοις ταὐτὸν δυναμέναις, καὶ ταῖς τῶν συλλογισμῶν ἀνάγκαις οὕτως ἦγχε τοὺς ἀντιλέγοντας, ὥστε μὴ ἀντι- 

θαίνειν ἔχειν, ἀλλ᾽ οἰκείαις συνδεῖσθαι φωναῖς, ἥπερ δὴ καὶ μεγίστη λόγου δύναμις χαὶ σύνεσις" δηλώσει δὲ χαὶ ὃ 

λόγος ὃν περὶ τούτου συνέγραψε χινῶν τὴν γραφίδα, ὡς ἐκ πυξίδος τοῦ Πνεύματος. 'Γὴν δὲ χυρίαν φωνὴν τέως 

ὑπερετίθετο, παρά τε τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ, χαὶ τῶν γνησίων τούτου συναγωνιστῶν χάριν αἰτῶν, τῇ οἴχονο- 

μία υυὴ δυσχεραίνειν, μιηδὲ μιᾶς ἀντεχομένους φωνῆς, τὸ πᾶν ἀπολέσαι δι᾿ ἀπληστίαν, τῷ καιρῷ παρασυρεί- 

σης τῆς εὐσεζείας. Αὐτοῖς μὲν γὰρ οὐδεμίαν εἶναι ζημίαν ὁπαλλαττομένων μικρὸν τῶν λέξεων, καὶ φωναῖς 

ἄλλαις τὸ ἴσον διδασχομένοις" οὐδὲ γὰρ ἐν δήμασιν ἡμῖν εἶναι τὴν σωτηρίαν μᾶλλον ἢ πράγμασι" μηδὲ γὰρ 

τὸ ᾿Ιουδαίων ἔθνος ἀπούαλεῖν ἂν, εἰ τὴν ἠλειμμένου φωνὴν ἀντὶ τῆς Χριστοῦ πρὸς ὀλίγον ἐπιζητοῦντες, 

ἠξίουν μεθ᾽ ἡμῶν τάττεσθχι" τῷ δὲ χοινῷ μεγίστην ἂν βλάδην γενέσθαι, τῆς ᾿Ιἰχχλησίας καταγεσθείσης. 

(ἰμίογιπι σου πιοτιθς οτεπι πιαϊοῖο ἀϊδροιποτο, ἐδ 1) αντϊς σοπδίίϊο εἴ δοτιξετιϊα τιθοθ 55 αΤίτγι 6556 {πι1-- Ἐπεὶ {ΠῚ 

οαὐαΐ, α«ο ὑοἰϊὶ ἐδπιριι5, δὲ Πωγοίϊοοτιαηι ργὶπιοὶραίτιτη αἰϊφιιατι ρον ἰοἴόγαγο, φιοαά ἰιϑεγιαίϊς 

ἐθηριι5 διοοοπ5ῖσοθί, {ἰπϑιδητ ἰδ ν αΐθηι αο ἰἰσοτιέϊαπι αἰ{τιἰἴσοοῖ. 1111 δταΐτν τπιίαπι οἰ ἀρϑγ ατῖ ται: 

νοσθπι (6 ϑριτιζιι δατιοίο, φιιοί 7) 6ιι5 6556ξ, αττίροιο δἰ μάθθαπι (χιοά χιίάθηι ἑαπιοίϑι νετιπ ογαξ, 

ἐπυρίπιπι απιῖοτὶ ἐἰἰς αἴσιος πιργοῦο ἱπιριοίαςις ατι εἰ νίά οὔ αἰ}, τεῦ οπιπὶ χιάθηι οτιπι ἐπ οοίορίοα 

ἐϊπιριία εἰνίίαιο ρμοἰϊοτοηί,, ἱροὶ ἀπίοπι δοοϊ δοίατη οσοιρατοπί, δαπιψι σοοίοτὶς δεῖ ρῥτοριϑπασιίπιηι 

ἐἤῇεογοπί, αἰῶ μπς ἀοὶπάο, νοἶμε δα ἀγὸς φαίη, ἐκ ομιτιθ, φμοί το χιιηι δ αξ, ροριίατθτιέι . « 

«1 {16 ἰπι αἰϊῖς φιϊάθηι νοοίδιι5. 6 δογίρίιμνα ρεοίεἰς, ἐδεεϊπι οτεῖϊςψιι6 πιϊπιΐπιθ ἐπι "15 θαι άέτα υἷη 

Πα ογιεθιι5., τι 55. ἰδι|6 αΥΘιπ θη ἰς,, αἀνογεαγίος ἰΐα σοπιρτπποθαΐ, πὶ πιο τοῖο ΤΘρι σ Τα 

(Ὁ σοΟΠάΤ τὶ ροςδϑοπὶ : σϑά, σι πιαχίηια 56» πιοτιὶς οἱνετι5 οἱ ρα οπίϊα δεῖ, ργοργιὶϊα νοοίδιι5 οοτι- 

(ΠῚ ΠΘ ΘΥ̓ ΘΙ 1, ψιιοτη ααἰπιοάπτη, ἐς {ἰνον, φιίθην ἤος ατσιιπιθτο οὐϊαϊτ. ρογερίοι οἑἰθπεοι, ἐπὶ ψπι0 οα- 

ἐκηλῖίηι φιιαδὶ δα ϑρἰτἱες ργαϊάο πιουοί. δε ἰάπιθπ ρτορτίαπι νοσθηι ἐπί 1. τι 51 ρατ 6 αἰ ογεραι, 

ἔμιπι αὖ ἱρϑοπιθὶ ϑρίγ τι, ἐπ ἃ δἰ ποογὶς ἑροίπς μτορτισηιαίϊοτίθιις ἐπὶ ὁταϊ ἰοοο ἄοο μϑίθηϑ, τι ἰοῦ 

540 Οοτιδίϊο οὔεπογθηξμ" ; τιδὸ σοηιηιἐοΡοτιῖ, μἴ ἀπιτπ πατὶ νοσιιίαπι τι οὐ ϊοτι5 τ Θί ἔπι 16 δοτια-- 

ΤΟΙ ΠΤ), ΡΓΟΡΙ ΘΙ ππιθαρίενιΐθηι οερίαϊξαΐοπι οπυτεῖα ρετεθτοπί,, οοτιντιίςα τιϊηείσιιην ἐπι είθτιῖο ἐθτα- 

ΡΟΓΘ πὸ εἰϊδίγιοἴα ρίοίαΐθ. ρ505 δτΐηι τι οα δὸ ἱποοπιηιοαϊ αὐ «ἰθίγίτη οτεῖϊ ἀφοορίιτο5, οἱ νοσαδπία 

Ραιΐμηι ἱπιηυμεί ατοτυίι", πιοαῖο αἷϊὶς νοτυῖς εαάδθπι ἀοοογ πέτα" ( τιϑτι6 ἐπιῖτην δαἰπίθηι τιοδίγαπι ἐπὶ 

νογϑὶς ροίις,, φιιᾶμι ἐπὶ γθδτις ὁοτιδίδί γα : ἡτεῖρρθ οτίγι τ “μά εθὶ φιιίάοιν το] οϊοτιαἰϊ σἰτιῖ, δἱ αὐ αἰϊ-- 
ψιοί ἰϑηηριι5 ΡΓῸ (γίδίο νούθηὶ ἔὔιοιὶ οἰ δὲ ςοτιοθεϊ ροσιμϊαπίος,, ἴηι το ΓΙ(.. ται ΘΓ 1. αἰ 6 07- 
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ἄϊποηι αὐδονι δὶ νοϊίει }: αἱ τοὶρι οι ποτὶ ρο556 πιαγογοπι μορηϊοίθιν ἀὸ μεδίθηι α}ΕὙγὶ, ψιίαπι δὲ 

Εδφοϊοεία αὖ μωγοιϊοὶς οὐομρανοίτ". Τὰ πὰς ΒΆ5111:: ἀσθθπα! γαϊίομο, βῖνθ 1 ἢν 15. οοηϑιαΐ,, δῖνὸ 

μογθύοογατ Γπτουῦὶ Εφοϊοβίατι βαδι ΟΠ] ΐσογα οαγοαῖ, παπὰ δααϊάθιν νάθο «αι γϑρυθμοιὶ 

Ροϑβϑι{. 
Π|. Οτιοά βροείας δὰ Ἰθηϊζαΐθπι ἱπ ἰῃ ἤντηοβ Δ ΒΙ ΒΙ (ἀπ ; 15. Ὠ18}} 111 σαι ΠΟ] ῖοὸ ἀοσπιδιῖ,, ἢ1-- 

1] τπιϑϊταΐο δὰ Ἔχ ρυϊμηθηάτιμη ἀοριηᾶ βθυμηοηΐ ποοδρθαΐ. Ταταπὶ ογαΐ ἀόριμα οαπὶ ΝΊοομδο. Πα οὶ 
Ρτοξοβϑίομθ,, (πη 115 ποθ παῖς ον μλτ]85 ΒΑΚ. Π1πι5 δ] ϊοοπα ἀπιοοθαΐ. (Δ! ποίϊαμι ἰοΐα 11ἃ ἀσοοι- 

τποάδίϊο 60 βρθοίαθαΐ,, ταῦ φααιηιρ! στην δα οοη Π ο παι ἴῃ ἘροἸθβῖα αἰν Ἰμϊταίθμι βαποίὶ ΘρΊν τι5 
᾿ ΑἸ ΠΙοογθηΐατ : ΠΟ 58η6 ΠΟΠΒΘΠΓ ΠΟΙ δγαΐ, τι οὐ Περυθίϊοὶ ΠΙ θΘητου 1ἢ διὰ σΟΙ ΟΠ 6 ΤῸ] - 

Πογθηΐ 605 Θἰϊδηι {πὶ Πδογθίϊοθ ΠΟ 56 ΠΕ] 6 Ραπΐ, οί ΠΟ ]οἱ ἃ ϑῖιὰ το πηονθγθπΐ 605 {πὶ οα ΠΟ] 166 561- 
τἰοραπι. ΝἜΖαο οἴΐδμι 46 οδί ΠΟ] 1οὶ βου ΠΟ 1}18 δπιοίου ἴα ψαϊ πιὰ τ ἀπε θαίαν". Ἰιϑὶ θπϊμν 1ι-- 
ἢυιηῖβ Θοπορ οθαΐιν, αἱ ϑριστατη 5. μΟ ἢ ΔΡΡΕΙ]αγθιΐ ΤΠ μι, ποῖ ἀπ θ σΟ ΠΟΘ 6 )αίπν, αἰ απο 

γοοθη ἀδηηπαγθηΐ, πος ἰἀοἶνοο 1ΠΠ|απὶ 4111 σα ΠΟΙΟῚ πιβιιρᾶτα οἵ ρυεϊοανο ἀθϑμθθαηΐ. ται 5065 
ογαΐ ᾿πἤιιο5., ἄππν “αοίϊ6 ἴῃ Ἐροϊοβία ϑριγ τι βαποίτιιην Ποῖ ἈΡΡΟΙΪαυῚ ἁπάϊιιηΐϊ, αἴσιιο 
μαΐς νοοῖ ἃιι165 8115 δϑϑιιθίδοπιηΐ, ὈΓΟΥῚ ᾿παηθηὶ ᾿{Ἐπιπ δουρί ἀδροβιζινοβ. Δίαπο πδς 

.ἸΠΑΧΙΠΙΘ 5065 Βαβι αιη ονερθαί. τισι ΟΓῸ ροτγϑιιαϑιιν τη] ὁ5ὲ, αι, εἰϊιε{ τ ο76 ἐπ 161) τιο 5 

ὁοτιϑιοίιιϊτι6 ἀ πιιίπώ οἰίτα σοτιοτιοπθηι ἐαογοϊ[αἰΐονθ. οἱ ιὶά οἰΐαπα ἀπιρ{ϊιι5 ααἰ)ϊοϊετιάτιπι 5ΐ 

ὀχρϊατιαπαϊ σατιδα,, ἀαἰτιτιτη εἰ [0 οτηίτειίτηι., χε ἔρια εἰ σοπεϊντε5 οπιτιΐα σΟΟροΤαίτιτ' ἔτι δοπιιτι. 

920, Νοη απ μια νθυίηΐ ᾿ἱ, 4115 ᾿ς ἀροπαὶ γταῖο ΠΟ Ρ]δοοῖ, τηᾶρητι 6586 (ἰδοῦ π θη 1ἢ-- 

[ον δὰ 4π5 περ υθίϊοῖβ ἰϑπᾶνο οἵ τὰυριίου, οἱ θὰ {π|88 ἸΏ Π 18. θΘηϊμα ααδέίαηι ἀροΟΙ ΠἸοααἰοι 8 

οοποράπηίν. ἤος ἰαπίτι ρείοαΐ ἃ θαβ1ο ΔΙοάθβίτιβ [πρϑυαί οὐ Ἱβ ΠΟΙ Ώ]Π6.. τιῦ τ} γΟΘΘΙῚ, 

ΠΘΏΙΡΟ ΠΟΠΒι βία ῃ τα], αὶ Βα οἱ συ μη 0}0 10}}1 μαίογοίαν. Αἰ ΒαβΊΠππι5. 6 πιπδῃ ἀπ] θη 5 γ}]α] να 

ΒΔΓ πὶ ἀορτηδίτι μη ῬΓΟΔῚ, Ὠ1Π1} ῬγΌυβι5. Δ] απὶ ἐἰθη}1, ἃς 6 ᾿ρϑῖπῃ ἀα 6} [Ὁ πλτ]α οὐ 1-- 

ΠῚ τητιανὶ ἀθογ6 Γεβρομ ας. Γάἄδιη ἰδιηθῃ 115 Ζπ|., οἴαπῃ ΘΔΊ ΠΟ 1.6 βομτσθπς. ποηάτι Νἰοξῃδιη 
[Ὀγμλτ]ατη τθοθρουαηΐ,, ὈΘΠΙρ δ ΘΧΟιΙΒα 1015 σ ΘηΪδ μι ΠΟῚ «ἰδπιθραθαΐ, 58] ἴθι ἴῃ ΟΡ βεοραίιι5 θυ 1- 

μον 15. αὐ ρεγβριοῖταν ἐχ Εριβίς ὅ2. ΑἸππι δδί Θηϊπὴ ἢ ΠΥ 15 τπιηαπῖ ΔΙ 1] ται νΟΟ ΘΠ ΤΡ ΘΠ 61 ; 
αἰππα Ππουθοογιιη ἀυ θτι5 ἀξ 115 οοποθάογο,, τί θα νοχ 6 σας ΠΟΙ οὶ ΒΟ ΠῚ ΟἢΪ5. τιϑὰι πα μἊ[6 (11. 

51 ΟΠ ΟΘΒΒΊΠ [{|556 0 ΠΡ ΘΕ 1οἷβ τι ΘΟ Βα Ὀδία πτϊα] 6] θυθίασ,, {απ τιμὴ 1111 Θρ ϑβθηΐ οχ Ἐοοϊθοία,, 

{τι ΠΟῚ 605 ΓΘΟΘΡΙ586 . 584] Δ εἷ8 τθοθρία νἱάθυθίιν; {πο αϊ δι} Ππμ τα}. ΠΟΙ ΤΠ (ΘΠ τι 

6586 τιϑυϊίο ἀοοοὶ Βαβι τι ᾿ὼ ριδι. 266. Αἴ βάθη γϑά δι 1 τι5 561Π6. σΟΠ Βα δία η{18}15. Ῥγυοίθα- 
5'0Π 6, ΠΟῚ δηΊθη 51Π6 Ργοἰθββίοπο 6] ᾿ς νοσα ςοπίθῃίἑο ; Πα τι) Π]ΙΟΥ ται ΒΟΥ α1 τι 6-- 
Ραὶ ἘςοΙδβῖα., ᾿ποο αι Ῥγούϑιιβ ΤΥ Δα ΠΟ Ὼ15 ἐδ ροϑιίο. 

35, Θ'ϑηίθῃ 18 5118 ΤΡ ΏΟ5. Δ ΒΟ ΙρΡίΟΙ 65. δὲ "πη! αἴονο5 παρα Βαβι πι5. Ρναίου Αἰπαπαβίπιιι, 
4ὶ Ῥά51}1 Ταούαν ρεοθανὶ οἱ ἀδἴθηαϊς, πὰ τοῖο νἀ Ὀ μητι5., Βαβι αν ᾿πἸζαίτιι ἀτθρουῖα5 Νὰ- 

ΖδηΖοπτιβ ἴῃ Οναίίομε 44, Ρ. 710’, ὉΡῚ. 51. Ἰοχτιιαν : συμδῶμεν ἀλλήλοις πνευματικῶς" γεδώμεῦα 
φιλάδελφοι μᾶλλον ἢ πόσο Δότε τὴν δύναμιν τῆς θέότητος, χαὶ δώσομεν διμῖν τῆς φωνῆς τὴν σα ΕΠ 

ς 2Ὰ 

σιν " δμυολογήσατε τὴν φύσιν ἐν ἄλλαις φωναῖς, αἷς αἰδεῖσθε μᾶλλον " χαὶ ὡς ἀσθενεῖς ὑμᾶς ἀρ οον. ἔστιν 

ἃ χαὶ τῶν πρὸς ἡδονὴν παρακλέψαντες. ΡΥ οὺν μὲν τὰρ, αἰσχρὸν χαὶ ἱκανῶς ἄλογον, χατὰ ψυχὴν ἐῤῥωμένους, 

πρλτο ετιος περὶ τὸν ἜΧΟΝ. χαὶ χρύπτειν τὸν θησαυρὸν, ὥσπερ ἄλλοις. βασχαίνοντας, ἢ μὴ καὶ τὴν 

γλῶσσαν ἁγιάσητε δεδοικότας" αἴσχιον δὲ ἡμὶν ὃ ἐγχαλοῦμεν π παθεῖν, χαὶ μιχρολογίαν χαταγινώσχοντας, αὐτοὺς 
Θυίϑοι 

μικρολογεῖσθαι περὶ τὰ ὑποιοσο Μιᾶς θεότητος, ὦ οὗτοι, τὴν 'Γριάδα ότι εἰ δὲ βούλεσθε, μιᾶς τὰς 

΄, , - . λ Δ Θεὶ »" Π ΄--,. 5» οἷδ Ὁ ᾿ τ» οἷν φύσεως " χαὶ τὴν Θεὸς φωνὴν παρὰ τοῦ Πνεύματος ὑμῖν αἰτήσομεν. Δώσει γὰρ, εὖ οἰδα, ὃ τὸ πρῶτον δοὺς 
Ἀν " δεύ τὸ ᾿ ὶ χλι ΔΘ ΥΘοΣ χί ἘΠ τς «ον χλλ} Δ Ἐ Ν 6 ) Ἁ 

καὶ τὸ δεύτερον, καὶ μάλιστα, εἰ δειλία τις εἴη πνευματικὴ, ἀλλὰ μὴ ἔνστασις διαδολικὴ τὸ τ ρα τ Ἔτι 

σαφέστερον εἴπω χαὶ ἀρελορι φ υνήτε ὑμεῖς ἡυᾶς εὐθύνητε τῆς δ ηνον Οδς φωνῆς (φθόνος γὰρ οὐδεὶς ἄνα- 

βάσεως), οὔτε Ἴδε: τὴν ἐφιχτὴν τέως δυῖν ἐγχαλέσομεν, ἕως ἂν χαὶ δι᾿ ἄλλης δδοὺ πρὸς τὸ αὐτὸ φέρησθε 

χαταγώγιον " οὐ γὰρ νιχῆσαι ζητοῦμεν, ἀλλὰ προσλαύεῖν ἀδελφοὺς, ὧν τῷ χωρισμῷ σπαρασσόμεθα. 7 Ἔγτέίι 

δρί τ ειαἰ{{6 ἐπιίθ" πὸ ἤαπὸ οοπίγουθη πηι {Γτι5 Πσαπιι5 : Πραίογπ ΡΟίζιι5 σανίἐαίὶς οἰ τιι, 

“μαην τιοσίσὶ ἀηλοΥ θῖν ρΙ δ ποις (ογώπιιις. Τὰ αἰἰνιτεϊ αἰ ἀὸ μοιονίίαιι τοῖς ἀαί6, οἱ πος νἱοῖς ἴτε 

εἰἱνὶ πἰἐαιἰ5 σοοόηι υοὐὶς ἐοποθάφηιι5. Δία( απι αἰϊὶς υοοίδτι5, φιιθτι5 μἷμι5 {τὶ δι, οοπ {οαπιϊ πὶ : 

αὐ ϑ05.5 τι} ἐπ Π ῖ 5. Οὐιτ αὐ ἐγγιτι5.., πιοππαιἰα υοδὶς ὁΓαία οἱ ἡιοιιιία σι [Πα πίθ5. ΕΠ ονίπι {τ} 6 φιιὶ- 



ῬΗΆΤΒΑΤΙΟ. ΧΙ 

εἶουι ἐμὰ ὁ, {ρὲ ἰπφιίαπι., ἀὸ ροταθιτγά τη, οινπι ὠπΐηιο ορίϊηι6 υωἰθαιῖς, οἰτοα οοοὶς 5οπιιηι 

7όγνιηος οἱ πεϊτιιῖος 05 ριοῦθγθ, αο {Ππο5ατεγίιηι οὐοιζίαγ, ηιιαϑὶ αἰϊὶς διίπι τνυϊά οτι 65, απ πιθίτιθτι 

ἴο5, 16 1ἰπριίατη ψιοηῖιθ νοδίγαπι δ ατιοι  οοιῖ5 : {π|τρῖπι5. απιίθπι τιοὐὶ5 65 ὲ δοείθηι υἱξϊο ἰθπιετὶ, φιιοί 

φοδὶς οὐ] οίπιιι5., αἰφιιθ, οτέτη. ἀπιαῖατπ Ὁ δδιτ αμην εἶδ πυϊτπτειῖς5 τθρτι5. σΟμἐΘτυ ΟτΤ161)} εἰατγτιθηητι 5, {ἰ6γα- 

σιίγη, ἑαηνθηὶ τυϊγἐα5 αἀπαῖθ τ σοτθ, ΤΥιτιαἰθηι, Ο οἱτὶ, τιτιῖτι5 «οἰ αἰ 5 6556 Γαἰδατϊτι. αι, οἱ τη ασὶς 

Ρἰᾳοθί, τινῖτι5 τιαξιτδ : αἰφιιθ άπιο ὑοοθπι,, λοις, αὶ ϑρίγιπιει νοὐῖς ροσιπϊαθίηιι5. 1) αι ὀπῖπι ῥΓο-- 

ἤεοῖο δϑοτιγιείμει, φιεὶ ρτίπιτεηι εἰθα, τάψιιο μοί 5 5ηλιίηι, δὶ ἰά 46 σιιο ριιρτιαίπτ,, εριτ πιαϊῖς ψιδάαηι 

ἐϊηιϊεϊα5 {ἰογῖ!, αο ποτὶ αἰϊαοἰίσα σοτιοπίῖο. “1 {{τ|6, τιὶ ἀροτεπι5 δὲ οοπιρθοτιϊοσῖτι5 ἰο ιίατ', οἷο ἱπίοτ' 

1105 ἀρατητ5., τεΐ πι60 05, διε ηιϊοΥῖς νοοὶς ΘΥ̓ΘῸ., τι 5 ἵπὶ τί πιθτι νοοθίϊ5 ( τ|60 Θγιι πυυϊάϊα οἱ τὸ- 

ΡΓΟ θη ϑίοτιθ ργ τὶ ἰδ δὲ ἢιι7τι5 πιο εἶ ἀϑοοτδιι5.)}, τ|60 τι05 υἱοί 5ῖτη Θαάηι ὑοάθηϊ,, Οτι71ι5 πιοεῖο οαραοθ5 

6515, τοῦς οὐ ιοίοπιι5 : φιατπαι αἰϊο εἴτιογ 6 αὐ ἰάδηι ἰνοσρίζίιπι {01 διϊτιὶ. Λίοτι Θπῖπι υἱοίοτίατη 

απυῤίπι 5, 56εἰ, τι [ΓαΐΓ65., σιοτιετι σϑραταἰίοπθ εἰϊ5:οΥὙη τ Θηλι7), αὐ τιος τϑάθατι, ἰαϑογατηῖι5. Ηθος 

Οτορουῦῖτ8 ἀἸββοσοθαΐὶ (Ομβία ΠΕ] ΠΟΡΟΪ] : δ] τπβάιι6 Δῃ11}1 τη ογδίϊοπϑι Ῥᾶτ]0 Ροβί ᾿ρ8ἃ βυῃοάιιβ 
(οῃβίδ πο ρΡοΙ ἀπ ᾿π410}1 5111 ἁιιοίουἰαΐθ σοι ΙΟ αν, {πὲ Τθοιηϊητιμ ἀρΡρΘ αν ϑριν πὶ 
ΒΑ ΠΟΙΙ1Π)).) 564 τι 115. σοηϑιίογεῖ., “ΠΟΥ ΔΩ 11}158. ΒΟ. ΡΙΪτ5., ΘῈ βυτι5. 116 ααϊάθιη., 56 

(ἈΠ 6 ἸΡΠΟΒΟΘ Πα τ|5 1π5146]0αϊ, 1)61 γοσθμ ἴῃ ΒΥ} ΠΟ τη ἸΠΒΟΥ ΘΠ Δ} 6888 ΠῸΠ ΘΕ. 

Βα [οὐ ᾿παπ]ρθηίία Ἰῃ ᾿ῃἢι 05 ᾿ρϑὰ Πυπιδη]α 015. ΒΡΘΟΙΘ. ΙΔ ΘΙ, αἱ πητι8. σοΟηβιἀογδία, 

ὨΪΠ]ΠΠΠ116 γΘΠ158α ὙἹ 6 1{π|ι 4 51}11 οἴπαν ΠΡ ΓΟΪ018 Περυ (115 ἀροπαὶ ναῖιο. 564 ἴδῃ] 6} 51 Αἰ ΓΘ υῚ 
Ῥτοθοθίαι", Δἰίθυιαμν ᾿ΡΙΌΡΑνῚ ΠΟ ροίοβί. Νάιη οἴ Αυϊαπὶς δαϊίτνι ἴῃ Οδρρδάοοϊδιη πος {6ι-- 
Ῥϑιαμηθηίο ᾿π θυ πάθυθὶ Βαβι τι ; {πη 5 51 τ 481 4}185.. Ῥ] 1 11}}158 1 ΠΥ 15 ΘΟ Βα] θαϊ, 4105 
ῬΘιβθαύμαι10 ἴῃ πη χιτητιμ ῬΘυ Ιου πηι σΟὨ] οἰδβοῖ. Ποῖ 46 γοῸ ΠΟῚ πάρη 165 διαί σαν !αίο Βᾶ- 

511. 6 {ΘΠ 0115 Φα] ἀθὴλ Πρ 1ο15 Δ Ρ]1π|5 Φα! δι ρΡΙΟΡΟΠΟΙΟ , αιῖαι απο ΟΠ ΠἾΠῸ πθο68- 

βανῖατη Δα σα Πο]οστα ἀορηλὰ Ππα]οα αι} 
ΠΙμᾺ ἀαίθιν ἴῃ ῬΥ 118 Οϑουν δ τ εϑῦ., πο 181} ΘΟ }151556. θαβιπαιπὴ., τι Π)6Ὶ ΠΟΠΊΘη 

ϑριντα] βαποΐο ἴῃ Προ] 65ῖα {1 ἀδϑι που, 564 5 Ρ6 11 ᾿νὰπο (αἰπιπ εἴ Ῥαῖ 56. δὲ Ῥ6ι Αἰ (θυτι πὶ 

ΒΘ ρϑῖι., ατθρουιι ΝαχδηΖθητι., {1} 111556. [ἃ ἰοδίδίτιν ἀτόρουῖτιβ ΝαΖι ΖΘ Πτ5., 411 Π]5, 
48 τηο60 τοί] Ἰτητι5., βίαίιμη Δα] : ἐπεὶ ὅτι γε παντὸς μᾶλλον ἤδει τὸ Πνεῦμα Θεὸν, δῆλον μὲν ἐξ 

ὧν χαὶ δημοσίᾳ τοῦτο πολλάκις ἐκήρυξεν, εἴ ποτε καιρὸς ἦν, χαὶ ἰδίᾳ τοῖς ἐρωτῶσι προθύμως ἀνωμολόγησε, 

σαφέστερον δὲ πεποίηχεν ἐν τοῖς πρὸς ἐμὲ λόγοις, πρὸς ὃν οὐδὲν ἀπόῤῥητον ἣν αὐτῷ περὶ τούτων χοινολο-- 

γουμένῳ, μηδὲ ἁπλῶς τοῦτο ἀποφηνάμενος, ἀλλ᾽, ὃ μνηδέπω πρότερον πολλάχις πεποίηχεν ἐπαρασάμενος 
«ἑαυτῷ τὸ φρικωδέστατον, αὐτοῦ τοῦ Πνεύματος ἐχπεσεῖν, εἶ μὴ σέόοι τὸ Πνεῦμα μετὰ Πατρὸς χαὶ γἱοὺ ὡς 

διμοούσιον καὶ ὁμότιμον. Εἰ δέ μέ τις δέξαιτο χοινωνὸν ἐχείνου χἂν τοῖς τοιούτοις, ἐξαγορεύσω τι χαὶ τῶν τοῖς 

πολλοῖς τέως ἀγνοουμένων, ὅτι τοῦ καιροῦ στενοχωροῦντος ἡμᾶς, ἑαυτῷ μὲν τὴν οἰκονομίαν ἐπέτρεψεν, 

ἡμῖν δὲ τὴν παῤῥησίαν, οὺς οὐδεὶς ἔμελλε κρίνειν, οὐδὲ ἀποδάλλειν τῆς πατρίδος ἀφανείᾳ τετιμημένους, ὡς 

ἐξ ἀμφοτέρων ἰσχυρὸν εἶναι τὸ καθ’ ἡμᾶς εὐαγγέλιον. απι φιιοά αἰϊοφιιὶ πιοῖτιι5 φτίαπηὶ ψιῖνὶς αἰτὶ, ϑρὶ- 

τἠτπεπι σαν οἴτγν, [λίην αϑ Ο5 ΟΥ̓ δῖ, οί Θὰ 60 ρογϑρίοσιιο σοτιδίαί,, φιοά δὲ ο0 5.806 εἶὸ ἴοοο 5τιρ6-- 

Το 6, χιιοας μ6)" ἑδπιρτι5 ἰΐσοναιϊ, ργιδαϊοανζ, οἱ ργίυαἴζην αρτια 605, α φιιῖντις ἐπι ογτοσαναίιτ, πατιά 

Οτμιοἰ ατιΐ 7" ΟΟτὶ [6 5515 Θ5ΐ : ἔπιηι ὉΘΤῸ ἴγι διεὶς αἰ τη 5οΓηιοτιῖδιι5 ἀρογιπι5 τὰ ἀἐπιοτιδίγανῖξ ( πιεητιθ 

ἐπῖπι φιϊάφιιανι τιπιφιίάιη, οιιην εἶθ ᾿ς τεῦς τηθοῖιι οοἰϊοςτιοτδίτιτο, ατιΐπιο ἰδοίτιηι Οσοτεἑ {τιτῖτι6 

μαδιῖε ) ποι οἰπιρίτοῖ "οι μοο αὐ ηατια., σϑ, χιιοά ἀπίεα ἱρδὶ ρότγατὸ αὐοοϊάοταϊΐ, εἰδὶ τ ηι Οπητιίτετηι 

παῖ: 6 Πουτϑπείατπι ἐπιρτθραῖι5, τιθπιρ6 τι αὖ ἴρεο ϑρίγιτι οαοϊάογοί, τιϊδὶ σιιπὶ Ῥαΐγ 6 οἵ ΜἸϊο 

ϑρεγί ἔιιτν., τε οοτισιεῦ 5 γι αἴθτ δὲ ἸιοηοΥ 6 ραγ θην, νη ατθέιιτ. Οποα οἱ φιιὶς τη 6 ἐπὶ ἰατ 5 ψιιοφιιθ 

τθθιι5 ἐ{{{πι5 οοίμιτη, ααπιίξογῖξ, αἰϊφιιά, χιιοί ρίογίσψιιθ ἱποοσηζίειπι ατιῖθ {εἰ ντιίσαῦο. Πάπα σιιτη 

ἐδ ηι 15 ἔτι 5:ιΠηιηιτ5 ἀπ διιδ 15 τιο5 ΓΘαϊβογοῖ, απο ἰν56 ταϊίοτιθηι ἱτιϊναΐ, πὶ οἰ δὲ φιιίάθπι «Θὐοοτιοηιίαπι, 

τιοὐὶς5 ατεΐθην, “π05 οὐ ποηιϊηιὶς οὐ 5οτιἰαί θην τιθηιο τ, ἡιιεἰϊοίμιπι «αἀἰαιιοίτιτιι5., ραϊτγίαιιθ 6) ΘΟ μιττι5 

6556:, ἰοφιιοπιῖὶ {ἰ ὁγἑαί πηι σοπιπιϊ(οτοῖ. {τι ἰΐα Ε νατιϑοῖζιτι τιοϑίτιιτη Αγ πιτίπι οἱ ναϊάπηι Γαΐ, 

τἰΡ 5 τι6 ρμγιδοιάἴο οι {{πιἰέτεηι. 

ΤΥ͂. ]Δπὰ νοτο ρους ]β τοί Ππαπίτπιν πιδ5 δυτιἀϊταμι ΟραΒοΙ]: ἀποίογθιι ἀοιπαθγιιηΐ, φαομηῖ- 

Ὧτι5 58 Π0(1 Βα51}}} ἀρ 6 η 1 τας] οη θη Ῥγοθατοί. Οποα αἰΐ σΟμ 5: ΠΠπιπὰ 1Π1π|8 πδο Δα γϑατιοθη 405 1η- 
ΠΡ ΠΟ05 5 Π66 δα μ]ασαπίοβ Ῥ πϑιιμγαι οι δ. 105. ῬΙ Οὔ Ἶ556 ; ἰαΐθοι τη 6. 6501. 8 6Χχ 0 185 14 (ΟπΈΙΡτι5 

ΟΠ ]δεία 
βοϊνια πίμτ, 



εν. 82. 

ΦΡ 99: 

ΧΙΥ ΡΕΞΕΑΤΙΟ. 

μαπιβουῖζ. Οὐ δαΐμι οἱ ἀϊχὶς ράςσομι ἰπίον ΡΒ ΘΡῸ5. ΤΑΥΡΒΘΠ565 Βα5}1}}1 οροιὰ τοϑε πὶ Ποπ 

[αἷ586 2 αιιῖϊβ. οἱ ἀἰχὶῦ πα] απ Ἔχ τα} ΠΑ τισ56 ϑιιβοθρίοϑ 80 60 ἰβουθβ, τι, 4αοίχιοί οαα]ιο- 

ΤΙ 6 βϑθῃςθθαηΐ, 605 1 ΠΔΠῚ ςΟΠ3ΘΠ 5] ΟΠΘ ἢ ἂς ΠΟΠΊ ΠΟΙ ΘΠ. δἀάυρετει; σαλμ ῬΓβου πὰ ἰὴ 

Ἐρίβε. 69, αἡ βαποίιιπι ΑἸ Πα παβιτιμη , 5061 1715 ΠΟ Π511 δὰ δχιίαμη Ρογάποθηαὶ Ρυῶ 86 [οταῖ : 

ἴῃ Δ[τὰ δαίδι δα δαιμάθμι Αἰπαπαβίαμι αἰ Ζπαηῖο ροβί εοτὶρία ἀθοίαγοιῖ, ψαϊἀααϊά εἶνοα Πάσι 

δᾶ πτι πὶ εϑὲ ἴῃ Οαρραάοεϊα δἰ γἱο 15 [οοἷ5 γῈ ΓΘ δα δουιη., 41π| 1461} δεπίϊπηι, ΠΟΙ. ΟΠ ΘΙ 

οἱ ππϊταίθμι ρρορθηάεγο 7 Οτιοά βρθείαϊ δα ῬποιιαίοιηοΠ05 ; ΒΘ ΡῈ. 11] αυϊάειη ΠΡ τ ᾿Ώ6Χ - 

ῬΙΑθΙ]6 σαμὶ Βά51}10. βΈβ56γ8 ; 5044 ἰἁπιθη οονία οἵ Ἔχρογαΐα γῈ5 δδῖ, δ Αν 551188 Θιιῃ} ῬΙΌΘΘ]18 

ἃ (αρραδοεῖα ργορι βαθ56., ΠΟῚ 501π|Π| ὨΊΔΘΠΙ5 Ῥ ΞΟ 115. διιβί 6 415, 564 Θἐϊαιη Ρυπάεμιὶ ΒΘΟΘΒΒΙΙ, 

εἴπη Πεγδίϊ σου ἰη514145 ἀηπὸ 371 ἀθο! παν, ᾿ναηΐ δὴ} ἢ 151 415. σΟἸ]]οσαίϊ, τὶ τιμὰ γθοο 

ΟΧ 6118 οὐΘ ἃιτορία, πη ρθίαη ἴπ Ἐσοϊοϑίαιη [ἀοογοηΐ. αν ἰοΐ ας ἰαπία Ῥγ Πα Ποπ σοι αβϑοΐ 

Βα5.Π1π|8, Πἰδὶ οαπία δὲ ργονϊἊα σομϑ:} 1 Ῥ δος οββιββοηΐ : ΠῸΠ 1οΐ [αἰϑιϑϑθης τϊγασαϊα., ποθὴ ἀρρα- 

ἀοοίατη αϊοπθ ἀπᾶμπὶ 6Χ ΟΠΙΏ 115. ῬΓΟΥΠοἾ 5. Θχϊμηΐαμι Πα ]55εΐ , 81. θαβιίι μὰ ποὰ ΡΪτ15 πιο- 

γίββοί Ἐςοϊθϑίαιη α{1ΠΠ{45, απ σα] Ἰογιιηι ᾿ῃσοηίουιιν Ζαθγεΐβο. 

Νουα (ατοτὶ Παπάδμιοηίο πἰεἰτπι αοα αἷΐ ἰάθη βουρίου,, οσοι]ο5 ΠοΓθί]ο05., 41|8}}58. δραΐ ἔδι-- 

δία! ἶτι5, πὰς Βά51}1 δοσοιηποάαίοπα οἱ ἰδοι ΠΠαΐθ. τι808 6556, τι 5658. ΟἹ] ΘὉ ςΟΠ αηρογθηΐ, ἂς 

δ αν ἰ551 115. Ῥοσίθα {ΠΠυπι ΘΔ] ππμη Π}15. γϑχαγθηΐ. δαιηάιιάτιι. ΘΟ απ Ἰ58τη 6. Θα ἢ] Ἰπιβίαι ἢ οἱ 

διηδηςϑδιιιθ νἰχογαί Βαβι 5, ἀπίθαατη. θὸο ἄθ ϑριντα οομίτονουβῖα ργοάϊγοι. ΝΟ πα] 
Ροβὲ ὀχουΐαμι ἰΐᾶπο σομ ΓΟΥ βίαι (55 1π|1{ Θουτιι διη ο ἴα, ῬΙΟΡίθγθα 4ποα ΒΑΚ} 1πι5, οἴϑι ἴῃ 
ΡῬιΟΡαη4α οἵ ρϑυο ἀπ [ΟΠ 111} 5115 ΘΟΓΟΥΊΙ]Ὶ ἢ6 πλογόβι5 ΠΟ οταΐ, 118 ἰδ ἰΏ Γ0- 

βίυροπο οἱ ἤν} 5511}158. ΠΟ (5 Τοποπο Τ πιβίδι ῖο οαταίπ8 [Ὁἷ{- παὖ αὐτὴ ἰδία Πθς νἱηοιΐα οἴασονθ 

9 Ῥοββεῖ, οὐϊαμι οἱ ἰνασιιπ αι ἴῃ Βαβι απο ραϊαινι οἴ ἄρον θνομμπουῖί. Βα51}}} ουρὸ ἰθηϊίαϑ 

ἴῃ ἀεδίοπ θη Ἂα ϑριυιτπ5. αἀἰνιηϊίαίθ ποψαασιαιι Επιδίαι μῖπιαὶ οὶ 60. ΘΟ] ΙΧ, 561 Ροίῖτ8 

5. 1ἃ ἴῃ μος ἀορηηαίθ πθηο οοπβίαμπίια (5. η ΧΙ. 

Εου ἃ ἀπίομι, οἵα 5150  ρϑιῖ ΠΕ πϑίδι ἶτι5., ΠῸπ 50 }15 Βά51}1, 564 διϊατη ὙΠθοάοι εὐ ΝΜ - 

1661} ΟΡτ5. 6ϑΐ, οἵ σα (ΘΙ  ΙΘηῖο οἱ δοσοιηηοάαίοη 6 ΠΟῚ οαγθαΐ., πθὸ ϑριγ αι 88 1 Ο{111}} 

ΔΡΡΟΙΙοῦ Ἰλοῖιμι ; 4115. ογθάαῦ οααπ ΟΡτιβοα}} διιοίογο , Βαβι τη ρεορίθνθα ΤΠθοάοίο εὐ ΔΙεϊθεῖο 

ἴῃ οἰδηβιοπθι γϑηἶθ86., 4πο θεῖ πομῖθη ἰπίθυάτιιι ϑριυ πὶ βαοίο πο {γι θπθνοὶ 7 Μαρηεο 

Ῥιοίδοϊο δχϑιϊτθυιηῖ ΤΠπθοάοιὶ ΝΊςοροΟΙ πὶ 1ῃ ΠΡ αβι πατὰ. 1} αν] ; βθαὰ 1{Π|π|8 ΠΟ ΒΔ {18. οατιϑᾶ , 

Βά51}1 σΟΠλ τ Π]Ὸ οὐππ ΤΠ πιβίαί Πἴο., ΠΟ γΟο15 τη 18 Ῥυ θυ 5510, Δίοια!ς Δ παλάτι Βα. }1πι5.. 

η6 5. Μεϊβεῖο, ἴῃ 115 {4 δά ᾿πιβί δι παμ 5ρθοία θαμ ες, Ῥάγαμη Θαπι0 τιτουδίτν. δ βίαι δἴηιιθ 
ἴῃ Αὐτηθηϊδη Ῥγοίδοίτι8, ΘΟ 5111 5] γί ιὴ βαμοῖο ΘΧΤΪΠ ΘΧΡΟΒ.Π ϑιαμπημηδη 1{{Ππ|85 ἐο ]ςαΐθηι 

Ἔχρογίαϑ οϑῦ. Οποά δαίΐθμι δρϑναΐ ἴῃ ἀοίεπάομα Κρινιίτι5 αἰ ντη!αίθ, ππαμηαπιαμ 14 οἱ δαΐ ἀρτᾷ 
βαποίπ Νο]θίϊπαιη., τι ἀρὰ αἰΐτιινι δρβοοριη ρα σαπα! σαὶ ἰαθον οι αἰία]. 

Απεοίουν ΟρΡτιβο αι} πο βοΐτιηι ἀν θυβϑαυῖοβ αἰ πρὶ Βα51}10, 4αϊ ππ}}} ΘΧβΈ 6Γα ; 564 δἰἰ8} {1105 
μια! ἀείδηβουθβ., 8}0 60 ἀύθ!]6υῈ οοπαίιν, 5. ΑἰΠπαπαβίθιη οἱ 5. ατορουιαιη ΝΑΖΙΔ ἢ ΖΘΠΙΠΠ : 
ἃς 46 αἰζθοιὸ ψυϊάθιιν ἀπθιϊαΐ, ἀὰ (δοίην ΒΑ51}} ΑΙ! σα πο ρυο αν θεῖς, ΑἸ ΓΘ τι) ΠΟ ΒΘΙΏΡΕΙ ῬΙῸ- 
Ἰυα556 οοπίθηαιι. Ἐφαϊάθην ἤθη γἱθο «αι Π0}}15 τ ἰ οί 510... 4110 ΠΙζάγηταν 1π ΤῈ 5 ΟΥ̓ Ἰοἰ5.. 
81 ΒΆ51110 ραίγοοϊπ τ} δου! ριαΐαν 5. ΑἸ ηα511. χϑίαπί ἄπ 1{Πππ|5 δριβίοϊε ἴῃ Βαβι σὴ ρου οηο - 
υῆοο, αἰΐονα δα Ῥ!]αάϊαιη, αἰίθνα δὰ Τοδμιιθι εὐ Δι οο απ. [πὶ τπιτασιθ. θαι! ἀδίθηαϊε, 
δοοιιβαΐτιπ ἃ ΤΠΟΠΔΟΪ 15 (ὑοϑαυ Ἰθμ5ι 115, Ταοα ἴῃ ἀορηηδίβ ἀθίδηβι 8. ΓΘΙ551π|5 Δ ΠΖ16 Θρ δβοῖ. 
ἴπάς Αἰ παβιτι5 αἰΐ, οἱ διιδρθοίιι5 65561 Βακίζι5. ἰπι ἐἰξ στι αὐ σπνηοργίξαίοηι σροοίαπί, [απ  ϊοηι 

7ογδ δοτιίηι σοη τιίτοτιθηι. Τ)δοϊαταῦ. δυμὴ πιαρὶς ὑΓῸ υὉετιζαίθ σοΥίαΓ6, δὲ 605 ψιεὶ ἀοοίγ πα ὀρ οπέ 

" Θήοοογθ. Ἠουζαίιιν πιο η Δ} 105, κί τορι οἰθηῖος αἰ ργοροκίίιηι σεν αἰὶς ἐπι οἱ «Θσοποηγίατπι; σἱοτὶ- 

ἤοοηι 1)οπιΐπιιπι, εἴς, ΟἸαοθ μα} 1}}ὰ ΘοοπμΟ λα, {1180 ΤΠ Ομ ΟΠ ἢ5. θά51}:1 ἀσοιιβα πα] χηδίογιαπι ἀ6611} 

σΖαοάππαμη ἠορηηα Υἰ5118 δϑί ΓΘ 5515 ἀδἰθεπάθι Ὁ ΝΊΠΙ] βδᾶπ6 τΘρουϊὰθ ΡῬυίθι {αδοβίοπθι (6 
δρίεῖσι βαποίο. πο δοοθα!ὶς (οϑιϊπιοηϊαι Οτορονῖ Νακξίδηζθηὶ, οπτι8 ὁχ Ἐριβίοϊα 27 ἀἸἰβοίπητιβ 
Ἰθαβι!αθ . οὐ ἀἰ6 [βίο 5. Ἐπρβ οι Ποῖ ἤΟη ΔΡΡΟΙ]αβϑοῖ ϑριγιιαμ) βαποίατη, τποπδοὶο-- 
Δ11}}} 4ι ΓΘ ἃ ἰἢ 88 ΘΟ ΠΟΙ Ά588. [165 ΘΥ 90 οἱ βῬουύβοηι ὀοῃρυτπιηί. Πρϑύμὴὶ οἰϊα τ ΘΟ Ρ Ϊ (διηριι5. 



ΡΕΔΕΛΆΤΙΟ. ΧΥν 

Νηι Βαβι τι5 ἴα τιϑτι8 δϑὺ ΟςΟΠΟΙηΪα, ἃς 1ἢ [ὰ5 ᾿πο αν ΟΥἸΠ]ΠΔΙΙΟ 65, δηλ Πι 5αμοἔτι8 

Αἰμαπαβῖτιβ 6 για τ] ρταϑϑθῖ, ΠΘΠῚΡ6 Δ ΠΏΟ 371. 

Οτιοά 5βρεοίαί δα 5. στθσουτιηι ΝαζίαῃΖθητιη ; (ΘΠ Ρ115. ἀϑΒΙσΠΔΥ ΠΟΘ886. ΠῸΠ Ριιίο, {τὸ 
[λοΐα πη Δ ΠΉ1ο] ρτόθᾶγα ἀδβιοριῖ. Παπο δηϊηι {{Π1π|8 1111 τη ἀν ΠΟ ΠΘῚ., οἵ σἰγθηΐίρ ἴρ80 οἵ 

τιογίαο, ᾿ἰαπιάανις., πθο ἰαιάανη 50], 566 οἴ Ἰηἰαΐιι5 6ϑί. {Π0Ὶ φθυϊηλιλ δοσιιβαίτι5 Θϑί 

ἴῃ φιοάδιη ᾿σοηνίνιο Βαβ}Π1πι5, ΟΧαυϑις 1ῃ 1}{1π|5 ΤΘΡ ΘΒ ΒΟΥ Ὶ Πα Ισ παῖο (ὐδρου. Ῥοβίαιιδ Ν.:-. ἐρ. 
νοηϊ (οπϑίαπ  ΠΟρΟΪ μὰ (ἀτορογιαϑ. , πὖ1θ1 σας ο] Ιοατ πάθην ρομα οχ(οΐδην οχϑαβοϊίαγοί, πο 77. 
βοίατη ἴῃ τοί  ]6 415 Προ  1ο15. ἀου δ. 86 δ ᾿παοἴοβδιθηι θυ θα], 56 δἰίαι ἴῃ ϑα μΔ Π 6115 ΘΧΘΙΊΡΙΪΟ 
ῬΆ5111 τη ἤτλῖς ἰθηδι οἴ πηοάοναίιι ει, τι ἀδοϊαγαί 1{Ππ|5 ἰοϑ πη ομῖπιια.. απο οχ Οναίίοπα 44 

ἀοργοπηβίμητι5. Ἀνθύβιιβ (οηβίδ ΕΙΠΟΡΟΪΙ οταςοπ θὰ Παθιαδ ἴῃ Ἰἰαιιάθ5. ΒΆ51}}1., ἴῃ απᾶ ἰοῦ 
11ὰ 1{Ππ||5 Ῥυθοίαγα [οία ρυπιἀδηΐοηι {11 ΠΟ Θϑ 1551110 {6 ΠΡΟ 6 ΔΟσοΙ  Ὠ]Οἰα ]ΟΠ οι τϑοβηϑβοΐ. 

Τειρδιαπηθπίιηιν ἃ ἤ 51:10 ΔΙ 1τπππὶ 60 δἰϊαμ ΠΟΠΪΠ6 ΠΏ] Ώτι5 ῬΙΌαΐαΓ, 4ασα ϑιιτι) ᾿ρ56 
ΠΟΠΒ]} τ ΤΡ αγου, πὸ ΖαΙἀαπαπι 5.116 ἴῃ ἀοίδμάθημο σοπϑιι βίῃ (14}1} ΠΟ] Υῖ. 

{{ππῖχπ6 βιὰ Βροπία γϑίθ! Πττπιι. ΝΌΠ τα Ἰπμοομβίαμ!! γοβεσιαμη Πὰς ἴῃ 6 ποι ἴῃ ΟΡΟΥΙθι15 
451}, παάῖια ἀρὰ ἀτεδρουιτπ Ναζια ΖΘ ητιη}., {11 ΟΠ (81 τυ ἰτ ΟΡΟΥ μι ἴῃ ἀοίοπμ θη ο 
ΔΠΊΙΟΟ ἸΏΒ: Π151556ΐ, 51 81 {{Ππππ}| ἴδοι! ογθἸαἸ586ῖ ροθττῖθ56. ἔρϑμὰ δία οΟμϑα δία τα 6 τὰ - 

Πυτ]οΥ 115. ἀπ ἰ τ Θοῃἀοπανι ΒΑ} πι5. ταὶ βαργὰ αἰχίηλι5. 

Ὑ, Λίᾳαο τι ἰοία 1{Π1π|8 1ἢ 6  αϑηλο0 1 τ θιι9 ἀϑθ ἱ γαῖ 10 ρουϑριοϊαίαν.,, ΔΡ05 ΤῈ ΠΟῚ ΟΥΙ ὈΥΘΥΟΥ Βαϑ]το5 
ἜΧΡΟποια, 414 ἃ} Πιροτθίϊοῖβ σθαι μΈΠ}0115 ἀταξ ἃ|0 ΠΟΙ Δ] Π10 118 ΘΒ οι ῬΓῸ τοι ρουτιν νανϊοίαίο δα μαι κι 
Ῥοβία!ανονυις. ἃ ϑαπθ ἀοοίγΊη 86 Βαβ. 15. ἃ ᾿πἰαπίϊα δι ὌΧ γ ΘΠ 11} τι564116 501 ΛΠ} ΤΟΙ ΘΙ ἰ551-- ἴθοσ. πὸ 
1115 [0 : Πα Φ ἀπ ἴῃ 615 οοΥ Ὁ}}} Βου μη ἃ βαπὰ ἀοοίγῖ πα ἀἸϊθηο μαίας δά τιι5. ; μα}1α ἢ 1ΠΠῚ ἀν πσὴν 
βϑηΐθητιδ. παῖ ]0. ΑΠποὶ ροΐεδιαί : 564 ἰδ π ἀοσορία ἃ (Θηον}8 ἀοοίτμα. βθηλῖηδ [αἰθίθι ἰρ50 ἴὰ Πινθιοῖ 5 
τιϑῖ1 ΟΓΘΨ 556. [ἢ 115 Δας8 1 (1186 τιϑιι οἵ δχϑυοιατίοπ {ΠῚ ἀοοοϑβουιηΐ, Πα ΘΡ ΑΓ Ροΐοϑί αιςάασιη τε εηαι 

1π ἀἸρμΟϑο ΘΠ 415 Ππργδίοοσιιτη σαν] ατοπιθιι5 ρυαἀθητα, «80 σὰμὰ 'ῃ [ον ἂ8. ταν} 80 θυθηΐ,, ἃ6ρ.2οή. 

ΠΟΙ τιπ0 οἱ δοάθμι πιο οαγνοῦὶ ἀδθαδυιπΐί. [ἢ δὰ τυ Ρουθ οη 6, 4πᾶπ Αὐἰαπουιη ἦα ἘΠΑΡ᾿ ΩΣ 

516}}}1 οἵ ἀἸ551}}}}}} {γῖοδο ἱπάἀπιχθυιηΐ ἀηποὸ 500, ἢθο 51η11186 πθο αἰἰββίμη!!]8. ρ]ασοθαί ΒΆΒ1}1ο., 5οα κ.6.».338. 
τἀδπιΐδιη πᾶίιισα οἵ σοηϑα Βδία πίϊα] 6. ργοπίθραπίαι.. Ῥοβίθα γο]ιι5 τητιϊα 15, σαπ Ἰάτ Δ Αὐὶα-- ἄττα ϑ 

ΠΟΙ ΡΟ Ἰὰ ποη ἰαπία δβϑθξ ρϑυϊοι]α, βἰθλ} 6. Βθοιι {τι Θϑβθη πὶ βιιβοϊρίθθαί ΒΆΒΙΠΠπι5., τ ΘΤΗΣ 
τ] 060 11π4 δήάεγοίαι,, οἰέγα εἰΐαπι εἰ [7γϑτιίίαπι : σθαι σουὸ πᾶπς γοοδπ βιιβρθοΐδηι δχἰ βίη - 
μναῖ. Αἴχαο ᾿ς φαϊάθμι Βαϑ.Π1π|8 πῸπ σὰ οατιθα ϑἰαίτθθαῦ (1056. δηΐπι σομϑα δία 1186 Ῥυοῇίθ-. εγὼ. ς, 
ναί 1) 564 51 {1 5 ΒΡΘΟΙΙ οϑϑαηΐ,, 588 115 6886 ριιία γα δ δου ἤάοιη ρισαηάδῃι, τὖ 5111] 

βθοιπχάπιι δϑϑθηίίαμα δα θυθαΐ {Ππ4 οέγα κἰΐαπι αἰ {{ἐτοτιίαπι. Τὺὰχ αιιο 1{Ππ4| οἴδατε Ῥουβρὶοὶ ρΡο- 
(651, θα Β.}πιπηὶ ΠΘΠΔ1ΠΙ ΠΘοΘβϑι θη 1} Οϑ1ι1586. ΘΟΠΒ θέα (1415 ργοπίθπαάϊ. Νόααθ 14 τηϊνιιι 
γΙ 6γὶ ἀερεί. Ναμι σα ᾿ριβίοίαπιη ποπᾶμπι βου θαυ θέ, οχ 4π Προ (6511 Π151 1115, ΘΟΠ ΠΣ ΠΠΪΟΠΘ 
οἱ δῃηϊοϊἰα σοη τ ποίτι5 ογαΐ σαι ιν μη Ἴ ΥΘΘηΒ]., οἵ Ρ α  θι15 4}115 ΟΡ β ΟΡ 5, 4], οἴϑι Πάβδιη 

ΝΙ ΟΠ ΠῚ ΔΘ ῚΠ16 ἀοίοπάθγοηΐ, ποηάτιμ ἴαιηθὴ ΘΟΠϑιϑίδ ἢ {1815 σοσθι ρα δηλ οὐ ἀρουία τθοθ- 
Ροιδηί. Νοίτιτη δϑῦ μὰ 5 Φααῃία ἰΘηϊαίθ ΑἸ παβῖτι5 οἵ ΠΠ]ΑΥ τι5 οἵιμ} 6] θη Πομλϊ 1118 
ἀρομ απ οΘ βου ηΐ, 

γιάδηϊαιν ἐοπϑιιβίδη 16 ποη τη γθοθρίϑϑθ 41 Πα οἱ ΘΟ Ἐ55] ΟΠ 6 ΠῚ 6 Θουρί115 ἀΘΡγ ΟΠ Π], κω)». «. 
ἔγγραφον δμολογίαν., ἃ ΒΆ5111Ὸ ροίουμῖ. ἴὐπάς Βαβ1}1π5 δούιι σοοπϑι θη 5. ἴῃ Πγ {1 ῬγΟΥΓ »- 223. ὦ. 
86 Ποὺ Ὁ ῚῸΤτΠῚ πιοηιίηδτι5 {5 οἱ το ὶς., ψιι ἱρδὶς {ἰογὶς δὲ «γίϊαρὶς ποτὶ Τρ τετεΐτι" αιιίείοτη 

ἐπι ἄϊνίτια δογίρτισα 564 ἑαπιθπ ἰτιδῖίαπι ϑοτίρίιτο σοπίοπίϊαπι ςουρατ. [πὶ ἤΔ61 σομίδϑϑιομθ, {πᾶ πὶ 
δα δὸ5 Ὠλϊδιῖ., σομϑι μία 416 ποη Δ Πα} : αιοΐ φαϊάθηη ΒΚ} }1πι5 αὐτὰ πηθίπονοῦ 6 Γαργοπθ-' ..5 1 α. 

ἀουοίπν, ἀδοϊαναῦ [ἀθηὴ 510] ργοροϑι(α ΠΟΠ 6856 ἃς ἴῃ 8115 ὁρευιθι ; Αἰἴπιὰ θα ἢ} 6558 [χρόνοι 1- 
(05 τ (δ! ]6γθ, αἰαὶ βαπᾶπ ἢ 461 5110 1οἰ [61 ἜΧΡΟΏΘΓΘ. 

Νόοι ἀδουδηΐ ᾿ηϊ10 Θρ ϑοορδίτιβ [θ451}}1, 41 σομϑα βία {1416 πΠομάτι γΤεοορίββθηΐ. Πὸς Βαϑὶ - χνιῖ 

115 Ῥαγίϊπη υἱτπρϑγναπίοβ, μανίην ναπῖὰ ἀἰσηοβ πιά ϊοαί. 564 ΘΠ αϑῃγ]ο 1] Ομ 658 ῬερΡάτῖιοὶ νι! θη- ἐρ.53. 
ταν [π1556. Ναμι ρμοϑί σοπο οι πιηὶ Τ᾽ γα θη86 Ὀ] ΘΓ  {π|6 σΟΠ δι )5 Δ 018}} τηαητι5. ἀδάθυιαπί, δχοθρί β 
{ἰδεηΐα Φαδίποι Αϑίαπμ!}5 ΘΡΊΒΟΟΡΙ5., 4105 ΤΩ ΪΠ 1116 Ὠ]ΪἼ1} Θϑὲ ΘΟΙΏΤ ΤΠ] ΠΟΏΒ1110 Ὁ 5{1{1556. 1ὐγαΐ δοσονε, δ. 
δαΐπι Πῶς τορῖο δὶς δπιαποῖραία δὐγουὶ, αὖ ρταία5 Πθὸ μα θθμ4α5 δχ᾿βεϊπιεί Βαβι Ππ|5,, οἱ ψιιὶ οπιτιῖπο ὅ᾿ Ὁ 13. 

29ῆ. α- 



ΧΝᾺ ΡᾺΕΕΑΤΙΟ. 

ἐν. 331. ἐπι “15απο ἐγαοίμ δείγα ἰανθηι ἠκοΥ δι Ἰοοτγιισι δἰτιῖ. ϑδηβιιη ἰίδάπι6 ον θα 9 αἰ ΟΧ 115 πὶ οί] το 

ΒΘ ΠΕ ΘΡαμΐ ΥἹΧ 4υ]βα παι σΟὨϑα βία πίϊαϊα ποῖν. δαιηϊίογοί. Ῥοβίαδμι διιΐθι ϑΛΑβθαυῚ οΟΡΙ 

Πωτοϑὶβ Ῥπθιπμδίοιηδοουηι ; [1 γ61Ὸ ΠΟΙ ΤΟ 610 ΒΕ] ἀιηρ] τπι5 ἀδισαοίαμι εβί ἄς 46 Νίςθπα, 

ὁρ.ττή 564. οἰΐδιι ΔΙΊ Φα] 4 νίβιιῃ εϑύ ᾿παῖο ἔολπα] αἀ ἀδηάπιι. Βαβ}}1πι5. Ογνϊαουιη Αγβθηβθηὶ ῬΡΈΒΌΥ -- 
Ρα8-. 307. τργιῃ Πογίαϊαν,, αὐ Πάδιη ΝΙςσφπϑιη τϑοϊρὶαΐ,, πος τ} ᾿ῃ δὰ γΌσ6Πι Τα] οἷαί ; πο πο Πα οὶ 

αὐάαι ϑρίνίιηι δ. αϊοὶ ογθαίιατα τιοπ ΟΡΟΤΊΦ 6, τ οἰ ἴἰ5 φιιὶ αἰϊοτιτιὶ σοπιηιεποαπάμπηι. 

ἐρ. τοῦ. ΝΟη ΤΠ]00 Ροβϑί Βαβι]ι5., τὸ εἴπη 5. Μεϊοθο οἱ Τπθοήοίο ἀο]Πθδναΐα, 1Ππ6 δίϊαμι Ε αβίδί πο 

ἩΡΡ ᾿Ρυθβουῖρ51, αἰ ϑριγίται 5. 1646 τιὶ Ῥαίγθιη οἵ ΕἸ] τ οἱ δου βοαγεῖ : αίψιιθ. πᾶπς σ]ου ἤοα- 

τἰοπθπὶ ἀοδἰποορβ5 , ταὖ ΤῸ Π ΠΘΟΘΘϑαυΊΟ Δἀοηήδιη βύποάο ΝΊοπδο, ῬγΟροϑβιί, τι ῬΕΥΒΡΙΟΙ Ῥοΐαβί 
εχ Ἐρίβίο115 17, οἱ 98, π. 3. ΝΊΒΙ] πιαρὶβ ᾿ποθηαι Ῥηθαμηαϊςοιηδοῖοβ, 4πδηι ἢμδθο Κρ νιτπι5 510- 
τ Ποδίϊο οατῃ Ραίΐίγα οἱ ἢΠ]ϊο. 5864 Βαβι 5 ἀθοίαγαΐί ἣ 58 ἢδ6 8151] ΠΘο 515 Πηθίτπι τιβιἰαία} Π0Π8 - 

α ἀε ϑρῖν. δ. [Δ {1 (γα ἀἸ1ο0π6 Ὁ] ον Ποαιοηθ τϑ]οίσιιι. Ηος τἀ τι} οἷβ ἐὐβς στ ἢ τι ΔΙ 5 ῬΓΡΟΒΙ ΓΟ 
ἘΔ Α ὃ ομπὶ ΔΡΙΟΥ 511 με δου Ποαομθ ΡΟ Υβοϊ νοπάδῃημ. 51 (4.6 τιἴϊ πηα]πξ σΟΠἢ πα ποίΙοΠ6 οἴο., αὖ ἴῃ 
» 5ή.α. γγαριείδηιο, 14 6ἰ5, ΠΘΠΙΪΠ6 ΓΘριιρηδηΐθ, [Ιςθαΐ. 

5 1Γ. 

1, (ΕἸ Βουυίπλεμι 5. ΒΆ51}}} 46 ργοσοϑβίοπο ΘΡΊΥΓ5. οχ ΕἼ]Π1Ο [οβεϊσηοπῖαπι γοΐογίαν, 1. Ουφοοσιπ) βουρίτγα 

π] 8 5115 ᾿ΠΟΟΠΙ ΠΟ (115 ΙΔ Ρογαϊ. ΠΙ. Τιαὐτπουιπη ]θοῖῖο ἀρίθ οαπὶ ΒΆ5}}11 Τοοίτιπα,, ΠΘΟΘϑβαυο ΟαΠ 6]115 Γαΐο- 

οἰπαίζομπο σοϊώγοῖ, ΓΝ, Πα] ποόχιπ σάτα σοάσατη 55, αποϊοτγιίαΐο ἀοίοπαϊζατ. 

ΟΟε]ερον- 1 Ἐχϑίαί ᾿π11ὁῸ ΠΠΡΡῚ (Θγ 6} δά νουβιιβ ΕἸ ΠΟΙ 11} 1Π5]015 ἰΘοτι5, 41 οἴμ Τηδη]οϑίπαμη Πα ρθαΐ 
ὙΥΜΟΧΡΝ 46 ϑριυιιβ εχ ΕἼΠἸΟ Ῥιοοθβϑίοῦθ (θϑΕ] ΠΟΙ 1... 51 δίῃ ΠΠ{π|115. 80 51π6 ΔἸ ΔΘ {15. ἰοραίαν, 

Ῥγοροἐδίομθ Ογ αν 155}1}85 (ἀγΈθ005 1ΠῈΘΥ οἱ ᾿ς] Π05 ΟΠ ΤΟΥ υβιῶ τηδίθγιδιη ἀθάϊ, Τ)οίδ πες πος οι πο !ος γουία- 
ΡΜ ατος (15 ρυιϑιάιαμι Βι. Ρ. Τμιάονιειι5 Ὑ αἰ]όθ., δηπθγιίτι5 Τ Πθοϊοριθ ΡΓΟΪΈΒΘΟΡ ἂο ΒΙΒ]Ιο θοὸς βαποίδο 
τποπίθτν τὸς  ρηογοίς γα θοίαι5, 1η ον Ἰα ἀἸβϑογίαι θη ἀπηοὸ 1721 ὙΑῖς 15115. δά τία ἀρτ Ἰ)εἰαιιπαν νἱὰ 14- 

καίατε ΡΒ. ΝΊΒΙ Ῥοίπι5 απ Π16}1π|5 ἔλοθυα Ῥοβϑιπί, 411 ΤΙ ΟΠ 1) 115 γΟϑΕ 5115 ᾿πάσρατα γοϊπηΐ, 
4ππᾶπ 51 θα! μηλι 1ΠΠππ4 Ορτι5. δοοιαταίθ μου ]θραηΐ : φαοα 4] 46 Π} ΟΠ} ΟἸΠΠὨΙ ΔΘ ΘΠ ΟΥ̓. 

ϑρποῦο τὰ σαπηπαΐτ οὐ 1ΠΠπιβίναΐτι πη 511, αὐ ποο ἀπ θιτα μ1 πο δα άθηα!ϊ Ἰοοσιπὶ το] τιαΐ, 

σα 4116 ΠΟ ἸΠΟΟΙΠ ΠΟ 6 οἴ} ΠΟΒ(Γ15 ὃ. ΒΆ51Π1 γα 110 τ|5 ΠΟΙ ΡΙ ΠΡῚ Ροϑϑιῖ ; ΠΠΡΘη ον 58 η6 
ἙΟΠΙΘΘβοθύθηι. δε απ|ὰ ΠΟ] θυ Ἰλ115. 6511} Ἰοοῖ5. ἴῃ Πᾶς πονὰ βάϊίομθ ᾿ἴὰ ρυοα τ, αὖ ἴῃ 

σΟΩΙΟΙΡι5. Νῖ55. πὰς ἴθ πὰ θ)6 Θχϑίδηεθιι5 ἰθροϊ ναι", ποπ πΐ ΔΙ] οσιιἢ} σοα οι ἰοηρα Ῥ] συ τ]ὰ 

Ἰοηρθαιθ ΔηΓΙ Ια διοίου ἴα 5., ἃς ᾿ρϑῖπι5 βθη θη 56} 165 δὲ πποίπιγα ροβία!]αθαηξ, ορει 

Ῥυθίπιπη δϑί ᾿λπιϊα ἸΠΘΟΠΠΊΟ60 πηθάουϊ, οἴ δχ τηοιηογαίᾷ αἸ5βθ ΔΈ ]006 ἢ σ,ΔΙ[ΙΔ ΠΊ ΘΟΙΊΙΏ1, Πα θτι5 
δ ᾿ρϑῖιπ) ἰοῃίθηη δά ϊν6 ΠΟ ναοδΐ, ΠΟΠΠ.}]α ἀδυϊναγθ. 

{01 (ἀο1}1π|5 Ῥουβριοἰαίαν φαϊα ἀταοὶ, φαϊα Πματὶ τ (ΘϑΕ ΠΟ Π1Ὸ ΒΑ 51} Ῥτοθοπΐ δτξ γο]ϊοϊαπέ,, 
ὉΠΠΟ] 15 1ΠΟΠ π ΠΘ 115 {τι ἃ (ἀγθο]5 αἀἀϊζα Πα, 1η1 4αενιιηΐα", ἀϑίθυ 5015 γ61Ὸ 46 ἃ [μ (115 ρτο- 
Ριυρῃαία Οὐεθοὶ Ἀν υβδ ἢ 11}. 

Τηλτ1ο ΠΡ ΡῚ (61 ῬγορομΪ θΆ51}1πι6 ἤδης ΕἼΠΟΙ] Β] ΞΡ μΘμΐαμὶ ᾿(ὰ ἸοΟααδη 5 : (μη ἀπίθηι 
λιο τιοῦ τς εἶ {7 πἰϑόπῖίο συ ΠΠοὐαπί, σοτιςοατίοτις ζμοτίζ, τοὶ [ατα 6 Ῥαταοίοίο φιοφιιθ ἀϊοαπιτι5, τιοτὶ 

σιιϊαὶ ορϊτιϊοος ἰεπιοΓατίας δθημμεϊ., ςϑα βατιοίογι τι οπιτιῖδιι5 ἀοδίτίπατη σογνατιΐθ5 : ἃ φιιίρτι 
οαμτη, αἰ οοΥ πτι5. οείτη, εἰϊρ τ ξαξ6 οἱ ογάϊτιθ ἐογιἵπίηι., ἐογ πεηι φμοήτι6 παζμτα 6556 οΓΘεϊπιιι5. 

510 γεβρομπάβί Βαβι 5 : Ομοά ἐφίίιτ' ποῖ ρειίοί οροτίοτε ἰδ οἰπιρίϊοὶ αὸ πα πιείοτιιπι Πα6 
ῬοΓΠιαἸΘΙ6., 5θὦ ατιἱΠοϊοςῖς φιιϊδιιςάαπι αο σαριϊοοὶς ταϊϊοτιῖδιι5 υϑτί(αἰδηὶ τι διι5 αὐ ἰὰ πιοά εἰδὶ 
υἱάεφίτι", ἀδ γιοῦ, οαἰΐς Θα ἰἰς γι αϊαῖ!, οσίοπάϊι. Λίαπι πεμίίοσιιπι ορϊτιίοτιο σοτιϊοπιία, ψια ϑρῖ- 

τ ττιτηι 5ατιοίτιη, σἰοτ Πατιῖ, οπιταΐ ἰθη 6 Γ6 56 δαποίογμιπ ἀοοίτίπαπι : αἱ θοὸς φιιὶ δαπὶ ἱρεοὶ ἱνααέάο- 

γε, ἰασοί, οἰζατη τιτίτις κυ λτ [αοῖοπς φιίθ, αμην εἴ6 {ὐτιϊσετῖίο εἰϊςοοτοτοὲ, ἔδοῖ556 σοπνίοίι5 65ξ. 
χυι 7Ζ)θιτιθ ἀἰοῖ! α σαποῖϊς ιΐάοπι 56 αἰαϊοὶς ο, ἐογἱμιπι 6556 ογαϊπθ οἱ ΕΣ Ὁ ϑρίγιίηι, ὦ 5οῖρ5ο 

ατεΐοτηι ΟΥ̓Θα6 6, τιαίμγα μος ἐθγ πιπὶ 6556. Ομ ὉΦΡῸ εἰπὲ δαποίϊ ἐ{11, δὲ ἐπὶ φαίνει Ξοτίριϊς πάτο 
“οοίγπιαπι οαϊάοΥῖτι, ἀϊοθῦ 6 ποτὶ μοΐοςί. ΠΕ πίπὸ πηϊηπαηι ἴκοπιο οἷς ατπιάαα ἐπὶ ἱπάμοοπ ες αἷνίποτιπι 
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αἰορηϊαίττι ἱππιοναἰοηίθα ὃ (τα) Θτιην Τι60 0556 Θ5ἰ, 5ἱ ἀἰδηπίζαί6 κὸ οὐαἰδτιθ [ογ ἰιι5 65. δρίτίξιις, 

σιαίπιλα χιοςῖι ἐθυἑϊπιηι 6556 ἢ Ζ7)᾽στιίαίο φιίάθην δθοιιτιάμηι 6556 ὦ Ζιἰϊο, δ πὶ ψιιὶ 6556 αὖ {{10 

μαῦδαὶ, οἱ αὖ ἴρδο αοοίρία!, δὲ ατιπτιτείϊοξ τιονὶς δὲ οπιτιῖτιο 6. {ἴα σατιδα ροπεϊθαι ἢ ἰγαάῖι [{ογία556} 

Ριθίαἰϊς δόγπιο. “411 παίιια ἐθγιΐα τιῖϊ, τιθητι6 δα βαποίῖς ϑογίρίιτις Θἀοοίϊ διιηλιι5., πιαῴτι6 6. ϑογὶ- 

Ρίιι εἰϊοεὶς οοπϑοηιμίίοπθ τἰία οοἰ οὶ μοίο9ῖ. 

Ομοηιακηκϊοάιϊιι δτῖτι ΕἸ 5 ογαϊπιθ χιίάθπι σοι α Ῥαΐ6 οσί, φμοτιίαπι αὖ {110 6εὶ, εἰ ἐἰϊ- 

δηϊίαῖθ, φιιία ΟΥΡῸ 6}ι|{5 δὲ σατιδώ 65, χιιαΐθητι5 65 εἰς Ῥαῖον, οἱ φιιοπίαπι μ61 ἔρϑιεπι ἀοοθ551ι5 
αὐαϊξιοτι 65 αὐ ]}26πὶ οἱ Ῥαίτγθδηι : ποτὶ ατιΐθηι τιαΐμτα 5 Θοτιτιεῖιι5., φιιοτιίαπι [)6ἰ.α5 ἔτι τγΓοῆτις 

τιγιά 65 : ἴα ργοξεοιο οἱ ϑρίγίίιι5 σατιοίτι5., Θἰδὶ {πὶ ΟΓπ6 ἐπιγὶ εἰϊστιϊί αἰ 6 5 Θοιιτιεῖτι5 65 α ΕἸ το: 

μὲ μος οίΐατπ οπιτῖτιο οοποθεαπη5,} [αηϊθτὰὺ 1101. {1116 δοαιιὶ τι αἰΐοτιας 5ἱἱ τιαίτιτ, ἵπιεῖθ ρμαῖοι, οἷς. 

Ταιη ΒΔ 5}11π|8 δυριαιμθηΐο 6χ ΔΒ 5.6 115. ρϑιο., Φαογιμ ἀἰνθῖϑὶ οὐ η65 οἵ αἸρηϊδ{15 ουαά 5, 
Ὧ60 ἰάθη ἤϊνοῖϑβα παίανᾶ ; 510 ΘΟΠΟ 10 : δὲο ργοζδοίο οἱ ϑριγιἊτι5 δατπιοίτι5 : Θἰδὶ αἰἰδτιίαιθ ἐπι [ΓΟ 
65: αἴφιιε οὐ ἄϊπο., [πὶ αἰτιτιι] ; ἀσοορίηιτι5 Θτῖμν ἴρδίηι,, (ἱπᾳιῖι,) ἐϑγίππιτα ὦ βαιγ6 δὲ Εϊζο πιιηιο-- 

ταίτιηι ; οἴει ΤΖ)οπείτιιι5 ἰρ56 ἴπὶ ἐΓααιέζοιιθ σαἰιαγὶς ϑαριϊοπιαΐξὶς ἐνακίάογὶξ οτάϊποπι. [εἰς ΟΡ 5 : 

(Εππηί65 θαριϊχαίθ ἴῃ πομλῖηθ Ῥαί 15 οἱ 1}11 οἱ ϑριυ 5 β8Π011:} αἱ ἐπὶ φιιαπιάαηι τας αι {67 ἰ ατη, 

α Μἰϊο οὲ Ῥαΐγο ὁ) θοίτενι Θτέπὶ {πιῖ55 6 πιιοψιίαπι εἰϊἀἰοἴτηι5. 

Νοα ἀΠΠΠςο 16 εϑὲ απ πηδἀνογίογα {Ππ4 αὐ οῖβ τπαχῖπηθ τη] θβίπιηι 6556, {ποά ϑριυἸ{τ|5 5. ἃ ΕἼΠΟ 

6586. Πα ΘΡ6 ἀἰοιπι : ΠΙ566 1 διιΐθιη Ῥ] ανππιτὴ Ῥἰδοθυθ, {δου 116 τι Π 1 Π15 πο] 188 60 βρθοίδῃϊ, 
τῷ ΒΑΒ.ΠΠ15. ΠΟ Ἀ5ΒΘ ΘΓ ΠΟ ῬΓΟΠ ΙΔ Γ6, 564 γεϊαΐ Πϑοϑιίδπβ σοποθάοθν ν] ἀθαίπν ΘΡΙΥ ζαη 
οὐάϊπα οἱ ἀἰρηϊζαίθ πιϊπογθιὴ ΕἾἼ]1Ο 6556. Ὑ]ἀθηΐ δμΐπη, 5] 14 Βδβ}}1πι5 ἀββανεναῖ , ᾿η46 5668| αἵ 
δριυϊσατη ἐχ ΓἼΠΟ ργοσοθάθιθ ογθάϊ θυ. 5684 Ππδοὸ βοσιρίανα, διὰ Οτδοὶ ρει [.5 οἴ ποίαβ ἀοίεημαε- 
τιιηΐ, Ἰοπρα ΔΙ [6] ροβίμα θη α, 5ῖνα ᾿μίθυϊονα {ποοάδηι ἸπάἸοῖα βρθοίθ μία, τιῦ ΘΟΏΒΘΠ 5118 ΟἸ11}} 
Β 4511: οφοιουουππιαιια Ῥαίνλτμηι ἀοοίτϊμα,, δἰ βθῃίθη 185 ̓ρ511|5 56 }165 δἵ σομ ΕἸ Πιια 10 ; 5108 ΘΧ δ1{1- 

«πούῖμν οοαϊοιηη ΝΙ55. παιϊηθιῸ οὐ ἀποίουιταία το5 αἰ Ἰσοίπν. {πη ι8 ἀυραμηθηίπηιν Ὀγον]- 
(δι ἜΧρ μα τητι5, 5 4π|| ΠΡ ΥἸΟΥ 61 [γ1}115 (πι 5 10}}15. ΠΟΘ ΠῚ ΠΟΙ ΘΙ ΡειοΙρ οι νοϊοηΐ, δά βαρηᾶ- 

αϊοίδη ἀΙ5βθυ τα ΟΠ 6 ({11Π|}18515. 
11. Τποϑύ βᾶμ8 πιδρθτιῃ ἢος να δοίη! (γθοουτη, «θα ΒΑϑηΠππτὴ ᾿πάπιοαί 46 τα μη ῖ- 

Ῥὰϑ ἰεβίαία , δὲ ἃ]0 ἴρ50 19451110 5θθρ8 σοπῇτνμηαία ταγΡ᾽ΐον ἀπ] απέθην. Οαϊ απῖμ ΔΒ νά 1πι5, 
408: ΕἸ] Ῥαΐγα πὴ πουθ οὐ ἀϊη6 οἱ αἀἸρηϊαΐθ Ἀβϑθυ θα 7 ΘΡι γιατ ΠἼΠ10 ταὶ που Οὐ] η6 
οἱ ἀϊρηϊίαία ἀϊοετα που πάθια 2 ἤος ρῥγοίδοϊο ποὰ οαάθθας ἴῃ Βαβι] πὶ, 4] σΟΠΟΘΡΕΙ5 γ 6 }}}}8 
ἀοοοί ἴῃ ΠΠΡνῸὸ ἀθ ϑρινιτα βαποίο,, οἂρ.- 17, δαμηάθιη οὐάϊπθη ᾿ἱπίθιοβάθια ἰπίθι" Θρι γα πὰ ἃς 
ΕΠ πη. δο Ἰαΐον ΕΠ] πὶ δὲ Ραίΐσγθηι : {97 56 πανεὶ ΕἸ 5 αὐ Ῥαίτοηι, τυ χαϊί, οἱο αὐὦ ΕἸ πιπι δρῖ-- 

τίμιε 5θοιιπάϊπιπι ὑετῦὶ [οἱ ογαϊτιοηι ἐπι δαρίίσπιο ἰτααϊίιιηι. ΒΟ Ἰσα] μὴν ἜρρῸ ον] ἀϊπθηι Βά51Π0 
αἰπηρὶῖ Πα, ἤονίαςδθ, ἂς ΗΠπ4, μὲ ἤοο εἰΐαπι οππτιῖπο σοποθάαμπι5, οἱ Ἰηΐνα, μὲ αἰμτί, Ηαὶς 

γαςοηὶ πο ρᾶγιπη Δα τηοιθηίὶ αιοά- αἰΐ 5}{1π|5. Ἑπιπομλΐτιπι δἔΐαιπ. πιτιο Θαείθπι ἴϑοενΘ, 
π8 ἄμμιν 6 {ιϊσομπῖίο αἰ ϑογογοί, {θοῖς56 οοπνϊοίιις 651. Τα Ἰοαΐ ἐπί Βα 51} 1π|8 15. γ }}15 Ἰη ται 

ΠΠ|ΡεῚ ρυϊμαὶ , ἈΌῚ παάαῦ ἀν βοῖα Επιποιηὶ!, αὶ οααπι ρίαπι ἐγααἰείοπιθηι, μαΐγιεπν Πάθηι, το]θεῖα 

τὰ] τα 5. ορίμΐομθ ἀρροϑιυιίδϑαί, δαί 486 810 ᾿ηρ᾿θίαίθιη εἰ Β]Δβρμθιηΐδ δάἀθθαΐῖ. 81. 

οΥρῸ 1ΠΠπηὴ ᾿πίθυγτοραῦ Βαβι ΠΠπι5 : ἴὰ πᾶς Π46 τϑίπαπι δοτίρίιπι δὲ, (γθείίτηιιι5 ἐπι τιοταἰτο θη 6556 
655 θμίίαηι Π οἱ τιν ΘΓ σον μη : ἀπε, (τ ϑαϊηιιι5 {7τιϊ οηίμτι 655 6πίϊα «ἰδ 5,πείΐθηι 6556 Ῥαΐγὶ ἢ Ἰλθηιοη - 

βίγαϊ Θιχη} 510 ρδιίβ ἰοψαὶ ἀοθιιῖβθθ, πο ᾿ῃ51 4185 Ἰθοίουιθιι5 βίγαθι,, θέ ορίτιϊοτιὶ 5ι(6 νοῖμε μαπιὸ 
αἰ πιοτίθηι ἰΓα]ιθτιϊ οἰπιρ[οἰαἴθηι Ποῖ, σοῖς ὁ5οαπι χιαπιάίαπι οἰγοιιτπία 6, τοὶ ἱπιρογὶ αὐ τά 

ψιιοά ἀρρατοί  οβεϊτιατιῖος., ἱποατιίο ἐπιρίοία! ἐς σοοίογο ἰγαπο πα απίισ'. ὕσστι αυδὸ Ετιποπλλαμι Βα- 

51π|5 ἀἰβριιίαν ἱποϊριεπίθι 46 ϑρινῖσα., θαάθιη ἴδοθνα ἀϊοαΐ,, ψιῶ εἰμιπη, 6 {Ππιϊρθηῖίο αἰἰδ5θτοτοί, 
Πδοὶ556 σονινίοἴτις. ἐδξ ; ἤδςο856 δϑί πὸ ἴῃ πἰχόσιια ἴοοο ρυἱποῖρία 114, {α88 ἱπιρίἰαι! πιοχ οἰδυε πε 
γ [τ Ἔβοδπ ἤϑηιο ῬυφίθἀἜθαΐί,, πθο ἀπ 18 νἶδα Ππϑυϊηΐ πθο ἱποθυία θΆ51110. 

Τηῃ 60 δἴϊδηι βθοῖη ἀρουῖα ραρπαί ΒΆ511ι|5, 51 υθοουιιη βου] ρί τᾶ γθοΙρΙ αι, 4πο4 ρΡοΞίᾳῃδι 

40 Εππομιῖο διιοίονοβ ἀοοίγ δ οοἰανὶ ἀἰχῖς, ἰρβαιη Επππομιίαπιν μᾶηο ἀοοίτ!παμ ὃχ (με 511 γος 
15 τεροίδι αββοναΐ. ϑίπείαί 56 ξθγναῖ ἀοοίγίπαπι ςφαποίοτιπι : αἱ 605 φιιὶ ἡἰίαπι ἱρδὶ ἐ'αὐΔιἀοτιισιί 

ἱαοοῖ. ἘΠ τηΐτα : ““οοορίπιιις οπΐπι ἴρδιπι, ἱπιφιιξ, τον πὶ α Ῥαιτο θὲ ΕἸ ο πιμπιονατὶ : οτιπὶ ])οιπῖ- 

ΤΟΝ, ΠῚ: Β 

ὕταοο- 
Τιλπλ 86:10 - 
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ΧΥΤΙΤ ΡᾺΞΕΑΤΙΟ. 

πτις ἶρ56 ἐπι ἐγααιί ἴον ςαἰαίανὶς ὃαρίϊοηιαιὶς ἐγαεἰϊ ον ογαἑπθπι, ἠιὶς υογϑ δ: Ἐπιηίο μαριεϊζαίο, εἰς. 

Τάςδι δυρο οους ᾿ρ515 σούποῦο ΡοΡ ἢ (185 ππλητι5, {υῆο ἤπαπο [ΟΜ ΘΟΥΤΙ ΡΟ Πΐ. ΝΙΒΗ ΘὨΪμ Παρ 5 

γϑρισηδί,, {αᾶτη αὖ Ευπιοιαΐπηι ΑΒ. Π1πι5. ἁπιοίονοβ Ππ}τ158. «ΟΕ ΓΙ (οι 556 ἀἰςαΐ., 4161 [ἈΠ] 6 ἢ 

δαμιάθι Δοείειπαπι μιν ἰ5] σου 5 δοςορίδμν [τίθαίαν σία 1556. Ποϊπάπιμι ουσο {Ππά| ἐπι, ἃς 

γηδ πὶ (οοίαης οϑὲ πόα Επποιάίιι πος ἰοάαὶ, 564 ᾿θαβι απ. «αὶ Ἐπιποι σϑῦθὰ ποη βοΪθί ἰὴ 

ὁπᾶτι οταϊοἤθμι ἰμΐο χοῦ, Πἰἶδὶ ροβίψαδῃι δὰ οὐ ϊπθ 50 χτοία], Αἴ νουθὰ πηθ60 εἰζαία Πτιβάπιϑηι 

τοίονι Βαβι πι5, αὐ Εππμομηῖ γεῦθα, πθὸ ρυοίθοϊο τείουν ροίαϊ. 

Ζαμι νοῖο, δὶ πῶς βριυα βαηΐ, 56 ϊ{π|ι δ Πα Πἃ 6886. 4180 ἴῃ Ἰδοίϊοπο Ονθοογιη ἀδϑιηΐ (6 

Ῥιοοδββίοπο ΘΡΙἸ{π|5. 6Χ ἘΠΠΙο. Ἐαάδιη θη πλδῃτι [οἰ ατι5 τ ῚῚ Π Π116. ΘΟ" 1551}. ΠΘς ἃ|10 ςοπ- 

1110 ἀοϑαία ἀπ αι ομὶβ ᾿μἀἸοῖα., δὶ αὶ πη τι5. ΠΤ Θηλτ" ΒΒ. απ, αὶ (6 ΕἼ]1Ο ἀἸΒβουθῃ5 ; 

δοοσιαταίθ Ἔχρ]οαΐ, 4110 ΒΘ Π511 ΤΏΪΠΟΙ 51 οὐἶπ οἱ ἀϊραϊίαίθ, ποῖ ᾿άθμι οἰϊδιι 46 ϑριγῖίαι ἀ1556- 

γτοηίθηι [δοϊϑθο. Εγαΐ θα πῶς ΘΧρ] οαίϊο ῬΥΟΥΒ115. ΠΘΟ βϑαυα ἀϑϑθύθυδητὶ ϑριγιίαπι ογϊπα οἵ 

αἸρηϊαίθ ΠΟΥ ΕΠ. 6558 ἘΠῚΟ : ἀπθιίαπε οἱ Προ απ πϊπι15 πδοοβϑασίαμ (γοοὶ Θχ ϑ παν ηΐ. 

Απίδααδι νϑμίαπι δα ργοραςπαίδμι ἃ ΠατἸηἷ5 Ἰθοιοπθηι,, Ποῖ αἰ δα ἀϊταπιθπάιηι δμϊμηδ- 

νογίογ 'ῃ Πἰβ γϑυ 5, τίνες δὲ οἵ ἅγιοι χαὶ ἐν ποίοις λύγοις τὴν διδασχαλίαν πεποίηνται, εἰπεῖν οὐχ ἔχει. 

Ομ ὑόγὸ οἰπὶ βατπιοιὶ {{{1, οὐ ἐπι ἡιιῖθιις5. 5οΥ 115 μαης ἀοοίγίπαηι οαἀϊάογὶπί,, ἴσον τοι ροίεϑί. 

Ἧς νοῦθα, εἰπεῖν οὐχ ἔγχει, αἴσογο ποτὶ μοί 65: ,4ατο ὁχ 4αδίποι Ἀθρ}}5 ΝΙ55.Θυτιῖα διυιπῖ, ᾽ῃ {Ὑ1}}τ15 δτι- 

τοι 1115 οἵ ἴῃ ἀμ {15 δα ἸοὨ ] 115 ἀθϑαητ, τηδῃ ϑδίσιι μα θθης Ῥου ἢ ἴδ δὲ σου αρ 6 126 1ῃ ἀ]οἴ πη]. 

Οὐϊς. δαί ογϑᾶαι Βαβι αι ἰζα ἴῃ Εοο  οβ'αϑίϊοα τυ ἀἸτοπο ᾿οβριθηι οἵ ρουθρυϊμταμι {π|556., τι ομΠὰ 

ἴρ56 ΕΠ αι. ονάϊηθ. οἵ ἀἰσοϊίαιθ ταϊπονυθιι ρεομαπεθῖ., {ΠΠ|ι|5 ἀθοίν Ια, ἀχὸ 46 δριγῖααι τἄθηι 

(αάϊο, αποίονθα μα]}105 ἃ Τὐπιποιηΐο οἰζανὶ ρόβ86 ἀἰοθνοί 2 ὅϊν 1511} ϑιιηΐ, 4 ᾿πίγα ἰ6- 

δαπίιι, Οἰαπ 1)οπιίΐτιι5 ἰρ56 ἐπι ἐγακ ΐοιιθ Ξαἰμξατὶς Ραρ!ῃἰςηιαιὶς ἐρααί ον! οτἀϊπϑηι, δος. . Ἰρϑῖιπη 

Τθοιπαϊμτιηι ἀϑηόϑοῖι Βαβι 15 μπι}τ|5. ἀοοίν μδθ. ἀπποΐονθπι., πϑάτπι ἁιποίου "88 μπ1}}05 ΡΥ Οἴθυιϊ ΡΟ856 
οχϊϑίηοί. ϑῖν Ἐπποιηὶο τἰθθηα πῶς γοῦθα ; ποῖ ἰανοταΐ ἀπποίονταιν ἀοοίν 1 Π80 5120 ῬΘΏΓΙὰ, 

4] ἴρδύπη Ποπιϊατιι οἶζαΐ ἀποίονθι. ΝΙθμοβο οὐρὸ ἴῃ πᾶπὸ πον ΘΠ ΟΠ ἰγυθρϑθυιηΐ 

Ἰνδὸς γερὰ : 564 ἰἀιθπ ποὴ Ράγιπὶ ρτοϑοΐ δα ἀδμιοπϑίνα πάδμι (ἀτοοῦιιη ᾿ῃ μος ΑΒ} οοιι- 

τοχίπ αὐ α θυ πο δι δοίαμ. 

Αβϑθῃτγ ΘηΪ ΠΟῸΠ ῬΟΒΘ ΠῚ ΘυαἀἸΐο αἰββου αι! 5. διιοίουὶ, {πὶ Βαβι] απ ρῥιιίας δα ᾿πηρίδηι 
Ἐπιποιαὶ! ἀ8 (ογίϊα βιιθϑίδ τὰ βθη θη τα} ΓΈϑρΊοθιΘ., ἀπ αἰΐ, ιϑιηιμίαὶ 56. 56 ΡαΓ 6 δαποίογιηὶ 

εἰοοιτίπιαπι, αἱ 605 ἡτιὶ Θαηι ἱρεὶ ἰσαἀϊάονιπί, ἐαοοῖ. Τ)λιϑι παι Θηἢπ δοσαγαίο ᾿θάβη τι5 θὰ 4π|0 {5π|- 

ΠΟΙΉΪ5 ὦ σαποίὶς 56 εἰἰεϊϊοὶ556. αἰθθαῖ, πθιρθ, ἐογίπεηι 6556 ΟΥεἰϊπ δὲ εἰϊσηπίίαί 6 ϑρίνίηι, ἃ) 115 

480 58 ὦ 56ἶρ50 οὐϑάδγο ζαϊοι αἴτιτ, θυ ρ6, παίιιτα {ιοσιιο ἐογἔϊιτι 6556. Οτοα οὐροὸ δά ά τ θὰ- 

5115, Ομίπαπι αἰέοτη φαπιοιὶ {{11, εἰ φιιῖθιι5 ἐπ βογίρεϊς παπο ἀοοίγίπαπι οἀϊάοτο ὃ Ἰὰ Ῥγουβῖι5 

Ἰτη θεῖο του γον δ δὰ {τι 56 ἘπιποΠλΐτι5 ὦ δθῖρ50 ΟΥ̓ΘΩΙΟ6, ΟῚ ἃ 58 Π0[15 ΔΟΟΘΡΙ556. αἰθθαΐ. 

Οὕαγα οἴππ Θατὴ 515. ᾿πίθυσοραί θα βι πιβ : Ομίσιαπι ἀμίοθπι σιιπὶ βαποίϊ ἀ{{1, οἱ ψιιῖδιι5 ἐπὶ δοτίριῖ5 

μαπο ἀοοίτίπεπι δἰ ἄθτ ὃ πΟῊ ΟΡβοῖνα ἀθοϊαναΐ ἔπι ποῃλῖτιη ο4}} 146. τϑίϊοιι1556. βδ ποίου 1 (6511- 

πο Ὠἶἷα ἃς ῬΥοβου ιν ΟΠ ΥἸβίϊ γουθα . ὁχ {αῖθτι5 ϑριυϊταπι βαποίππη ογάϊπ6 θυ ττιι 6556 οο ΠΙσίαν, 

4αϊα., ατῃ πος σεῦθα ΒΡιΡῚ 15. 58 ποι} αἰντηἸαἴδιν νυ! δηΐου δὐἀϑίγιιαπί.. 5ὶ δὰ τϑι α]ϑδϑί ππο- 
1115. 5) ΤΠ Δ ΠῚ 5010 ΘΧϑί {155θ᾽ ΘΟΥ ΠῚ , Τα 46 5110 βίαξπη δ ἀθθαΐ,, ᾿μρ]οίαϑ. 

Π|. δευιρίαθνα, σαι ἀδἰεπάτιης Τα. 11. ΠΟἢ 50 πηι ἀρίδ οἵ σοιητηοάδ οππ ἰοία Β451}1 ἄοο- 
{υ1πὰ , 564. Θἔϊατη ΤΠ ΘΟΘΒΒΑΤΊΟ Οὐαπ {{ΠΠ1π|5 ται οἰ παί!ο 6 6] α541π|6 ἀυριαμηθπ 5 οοΠπγθῖ. ϑρ γα πὶ 6 Χ 

Ῥαΐίνβ εὐ ΕἼΠΟ ργοσθάθνα γε] πος ππητιδὴ ἐθϑτ ἸΟηἸτιπ θη οηϑίγαυα ροβϑιί, 4αοὰ Ὁ ἤπομι 
{π|ονὶ 2 τὼ ᾿πιποιυλῖπιη Παθθιτι5. Ναὶ απ ΕπιπΟΠλΐτ5. πρὶ ΕἸ ππ οὐδαΐπγαμη Ῥδίτβ ; 
ϑριυϊσαμι οὐθαῦανγαιη {1} γοςσανοῖ ; Βαϑ 15. Ἰπηρ᾿ δία. 1{Π|ππ||5 Ῥθυ Που βοῖῖ, “ποά οὐθαϊαγδ 
ἀἰςογεῦ ϑρινίσππη. βαποίπῃηι : ἂς ἀοἰηήδ {ΠΠπππ [ας ἄγρια, φαοά ϑριγιτιι5. οὐ σίπεμη. ποη αι οἵ 
ΕἼΠ1οΟ, 564 5011 ΕἾΠ1Ο αὐιριθαονοι. 11{ι4| νόγο,, ἱπαιῖ, οὶ ποπ ραΐοί, φιιοά πιῖα ΕἸ ορογαϊο α 
Ῥαϊτθ αϊνίδα οἶδ, τιθὸ χιιηιαπι οἷς ἐπ τϑγιηὶ παΐιγα,, φιοί «ὦ Εἰϊζιιν ρονεϊτιθαί., οὲ α Ῥαΐγε 
αἴϊοπτιπι σε. Οὐ πα θα], ᾿ῃ Ζ]ῦ, πγθὰ (πιὰ σιιηΐ, δὲ (πὰ τηθα. Ομποηιοῦο ρίξει ϑρίγ τις οατίδαπι {]πῖ- 

δ6πιῖο ςοἷϊ αἰἰγὶ δμῖξ, οἱ αὐ 671ι5 ἀὐοιις πιά απι τιαίιγαπι ἐ{{{πι5 ἐγ οαιίοτιοηι τιδιισραΐ ὃ ἵϑαςα οἸ]αγῖτι8 δϑὲ 
Ἰβαβι αι. ἰηίου οἱ Επιπουμίτι οομ θη ἶβδθ, ϑρινιετιβ οὐἱρίπθηι ΕἸ]ΠΟ αὐ ιθπάαμη., 56 ἴῃ 60 



ΡΒΖΞΕΛΤΙΟ. ΧΙΧ 

ΠΟΠ ΡΟΥΘ 515} ΘΧΘ( 1556... Φποα Εὐπιπ ΟΠλἾτι5 5011 ΕἼΠΙΟ. αἰ! πιονεῖ, Βαβι 5 Ῥαιεὶ οἱ ΕΠ]ΠΙο. 86η-- 
τη {18} διιλτη [0.51}1π8. ποῖ ῬΘΥ αποίουϊθ Ῥτοραί. (οητοπάϊε ἄτι ἴον ρυϊποῖρία,, οἱ ϑριυϊζιιβ 
ΟΥΪῸ 5011 ΕἼΠο {τ ααίαιν. Ποιηοηβίγαί δἰιπὶ πη αἰ] θη πιτ 6558 ἃ Ραμ, οἴὰμ οἵ ΑΡΟβίοϊτ 
Θοη]πποΐα ϑριγίταμ (ΠυΊβαι οἱ ϑριγιαμα. ἢ 6ὶ Ῥαΐὶβ ἀρρβ!]οῖ ; ας 7)οπιῖπιις δρίγίτταπ υογιξαιὶς 

εἰϊσαξ, (656 δπῖηι ἴρεθ ΟΠ γϊβίπις υϑγίξα5) δὲ εἶθ᾽ 60 αϊοαϊ: 4Ραΐγδ ργοσοάϊι. 

Νέάτο βἰϊδεν οΡβοῖιγα ρουβριοἰτιν ΒΆ51}}1 βθητθητα δχ ἢ5 γϑυθὶ5 Ερίβί. ὅ9, π. 3 : δοηπ δπῖηι 
τι [τ αίΓιιηι ἡγιέοτ' 56 ὁοσπαίϊοποπι ματι, εἰϊοτιτείτιν σοτιδιι (απ αἰΐα, ἰά φποά φιιίάαπι δα ἰςιἱπιαπέ, 

5661 στέηι σατιδα οἱ ἰ( φιιοά δα δαιισα θαιςἑοτίίαπι παροί, δ]δάθηι ϑτιτιὶ τιαξμτιδ. σογιδιΡςἰαταἴα 

αἰϊοτιτείιισι. ΝΙ Α Ἰζεβία δϑί εἴ ἀρϑγία σομο αβῖο,, σαι ΤΠ ΘοΪορὶ ὁχ ΠΪ5 γεγθὶ5 ἀδάποιηί. ΝΠ 5ὶ θὰ 
ταηταμη αἰοὶ ἀ6θθης σΟὨβι βία 1418, “πιογτιτ ἀἰ του δχ ΔΙ το ΓῸ οὐ δίπθη ΠΒαθαῖ ; ποη ροίαϊς 

ϑρ γιΓπ5 (οἵ Ἰοοἷβ ἀρ ΒΒ] Πατὴ σΟὨβιι βίδη τ14}15. ΕἾΠΟ αἰεὶ, Ὠἰδὶ δῖ εχ ΕἾΠΟ οὐἱρίμθιη Πα θου8 

ςοηβίατοί. Ἐσαϊάθηη πος (θϑι μη ἢ τι} Ῥάτ110 Αἰ ἰίου Ἰητουρτδίδίτβ βῖπὴ ἃς Ῥέαν 5 ; 5ο ΠῚΠ1] ἀθ 

ΡΟ τ 6 Π11 ροπογα ἀθοθάϊῖ. [πη δὰ μη, {παι 1ἴγα αἰ ον, ᾿πτου ργθίατομθ πϑραΐ Βαβ}}1π|8 δα 

ἰαπίππῃ ἀϊοθηα ΠΟ Β. 5 Δ ΕΔ] 18, 4τι86 [ταΐθυ μα [θη θητπ ΘΟ ΔΊΙΟΠΘ, τιῦ ΠΟΙ Π11}}} Οχ βι ππὰ θαηΐ; 

564. τπηῸ οἰϊδη απο νΟΟΘ ΠΟΟΠΡΥΤΙΘΓΟ οοπίθηξιι, εἰπὶ οατιδα δὲ ἰά φιοά δὰ οατίδα Θχϊςίοτίϊατη, 

μαρθὶ., διά οπι 5τετεῖ τιαίτι)δ. Ἐχ 4πὸ ραίει Βαβιξτη ᾿μἰθν οἴ Δ γ υβ 105 ΘΟ γ Θ 1556, ΕἸ Πατη 6 Χ 

Ῥαίνε, ϑριγιπιηι ἐχ Ῥαίτγο οἱ ΕἾΠΟ οχ᾿ϑίθπίϊαυη μά θογθ., 6] πβἀθ 116 6556 πδίτγοο, 566 511, {πιλ ηη- 

4081} δὐαηΐ σας ΠΟΙΟῚ, ποο ΕἸ πὰ Ῥαίνὶ., ποὸ ϑριυταχη Ῥϑίῖ οἵ ΕἼ Ο σοηϑι ϑἰδ τ Ια]θῖ ἀἸοΘΓα 

γοϊεραηΐ, {|ὰ νἀ ραίαι Εἰ5 118 ΤΟΧ Τη]ητ|5 ΘΟΠΥ ΘΙ 6, οἠέηι Θαϊ5α οἱ εἰ χιιοά δι οαιιδα Θαϊςξοη- 
ἐἴατη, μα ί, ἐἰπιδάδηι 5τιτεῖ τεαίτι νι. 

Τῇ οαάθιη δριβίοϊα Βδβι}τι5. βαποίπι πὶ εἴ Ἰῃγ]Ο] ΔἸ] θτὴ 6586. σοη θμ1 ΟΥ̓] ΘΠ ῬΘΥΒΟΠΆΤΊΠΙ, 
τεοῖη ἐπ ἰναπροῖϊο αϊαϊοῖπιις5 α Π)οηιῖπο αϊσοηίθ : τιμίος θαριϊζαΐθ 1π ποηλῖπ Ῥαί15 εἰ ΕἼΠΗΙ οἱ 

δΡ ΡΙ(π|5 βαπει!. ΓΘ ἄοοεί πα ΕΡ. 125. π. 5. ΟἿ }15 5811 116 οὐο Ῥϑυβοπδιιτη , ῬΟΥΓΒΡΙΟΙΠη115 ΘΧ 

Χχ 

11}. 1 τῷ Ἐπιποιλλ μη, 1}}} 51. Ἰοαιι παν : ΔῸς ατίδηι., Ἰπ 11, δεοιμσιάίιιτη, τοἰαἰΐοτιεπι οαιιδατιπι ας ρ. 535. ". 
δώ, σι δὰ ἱρϑὶς διισιέ,, Ῥαίγοπι ΕἸΪο ρῥτιδροτιὶ ἐἰϊεῖπιις. Τάδι δαιΐθιη ἀθ 5. ϑρισιία ἀἸσθπ άπ 46-- 

τη οηϑβίσαῃί [δος συ θὰ ὁχ σὰρ. “7 ΠΡΡῚ 46 ϑρ᾽νῖιπι βαποίο Ἰάιη εἰζαΐα : ΖΓ 56 μανοὶ ΕἸ 5 αα Ῥαίγοτη, 
δο αὐ Εἰ {ἔπτη ϑρίτι εις, εἴς. Αἴ Πθὸς τ ]δίο ἔπιβῖτι5 Θχ Ρ]Π]οααν ἴῃ οὰρ. 18 δ αβάθιῃ [10]. 

Η!5 δαὶ μοββιιηΐ Ομ μ1}1α δχ Ζα!ηΐο ἴῃ Τὐπηοηλῖτατν ἰγῸ., 4αὶ [06 δἰ δὶ Β.51}} ΠΟῊ 511, 
οἱ ἄπιθι ἃ Οτεθο5 Δ Πα Ἰοαῖτν., ἂς τοΐτ5 ΘΧ 6115 βθ 6 ἢ {118 ΘΟ ΡΟ ίτι5 οδί ΠὈῚ ἰθρίμητιβ Θριγ τὰ 
εβϑθῦ Ζεγριιι ΕἾ ΠῚ, ἰππαρίποια ΕἸ. ϑρίγίτιπι ΕἸ {ΠῚ ργοσθάογε δὰ [)60 ρον ΕἸϊηι. Ν᾿ ὸς πο π 48 

{1 φιεοβίϊο, " αι’ οἱ ϑρίτίειις ΕἸ ζιι 5 ΕἸ ποτ ἀϊο τι τὸ φαϊάθπι ροναθϑαναάι ἔα, 51 ἐχ ΕἾΠΟ 
ΒΡ ΓΙ τι ἤθη ῬΡΟςΘαΙΕ. 

Οιιοά 51 πιπιαίαλη ΒΑΚ. Π1π|5. Θριγιίασ ἃ ΕἼΠΙΟ ργοσθάθνε ἀοοαϊ ; {ππὶ τπᾶχίμηδ Ππ]π5 ἄθρτο- 
τθπ δε ἀοιγίμθ ΘΟ ϑϑαυ πα τη ΘΧϑ( 1 (θιηρτ5.,. οαπὶ πη ΕἾἼ]Π1Ο τ πόῦθι οὐ ϊ8 οἱ αἀἸσηϊίαία 
6586, ἴῃ 5ιιδεθρία δὐνεγϑβιιβ 5 .1165. Πεογθίϊςος ἀϊβριαςαίοπα ργοπιιηίαγιῖ. Ναμη πὶ ἐδ ΕἾΠΟ 
ΟΡ θ᾿ ἀρ ῃ5.5 οαῃ οὐ π6 οἱ ἀϊσαϊίαία τηϊ ΠΟ 6} ραΐ 8 ΠΟῺ Δ .18115 δϑὲ αἴσθ 8 , ὨΪ51 βίδι [Π} Οα 188 

αὐάοτνει, ΄πἰα ἃ Ραίΐγο εϑί, δἱ Ῥαΐον δ] 18. οὐἶἷβο; ιδηΐο πηᾶρ]5 πθθο 11 σαιί]ο Δ] 6 η 44 [αἰξ, 
απ ϑριε ταπὶ βαποίαηιν, 48 4πὸ ἀαΐα οροτὰ ἀἰββθυεθαΐ., ΕἾΠΙΟ τϊ που οὐ Π6 οἱ αἰροϊαία ἢ1- 

εογοῦ 9 Οεϊπϑεϊδιη ππαποα δεῖς γοὶ ροῖ5 ἀρϑαγάα 651}1}} γα Ἰοο! 8.10.5, ὨἾδβὶ ϑρισιίιμη ΕἾΠΟ ταϊπο- 

ΤΠ 6556 ΟΥΪπ6 εἴ ΠἸρπιαία, φαΐα ἃ ΕἸἾΠΟ 6558 παθεῖ., 5ὶ πηϊῃτι8 ἀἰχθυϊζ, 5 {6} σΟρ ἀν υς οἵ 
οτοάϊάονιε. τις δηΐϊη ἰοΐα τοάϊγος πῶς ταϊοοϊπαιῖο : Οποιηδαάμηοάπηιν ΕἾΠΠπ5 {πὶ ἃ θαίτα 6588 
μιαθεὶ., ογάϊμο οἱ ἀϊρηϊταΐθ τηϊποὺ οϑὲ Ῥαΐγθ, ΠῸΠ (Δ ΠΠ6 Π ΠΑἰΠΓᾶ ; 510 ΒΡ. Π5., {πὶ ἃ ΕἼΠ1Ο 6558 

ποη μάθοι, ογάϊμο εἰ αἰρηϊίαΐα ταΐποῦ δϑὲ ΕἼ]Πϊο, ἤθη παίατα. Οτοα 4αϊά ἀΡβαγά 5 πρὶ ροίαβί ἢ 
ἽΝΘοαβ56 δϑί οσρὸ Ἐἰ οαπι8α, οὐ Βριυὰ5 ογάϊπα οἱ ἀἸἰριταία (ον εἴτι 510, 51 τηϊπτι5 ἃ ΒΆ51}10 νου 15 
ἜΧΡιθ58α., 5] τοι ἢΠΠ1π|8 ΔηϊΟ ΟΡβουνία δἰῖ. 584. [ντιτι8. οτιβδ8. τιῖ Ἰᾶ1 ΟἾΧῚ , ΘΟΠΟΘΡ 5 γον 5 
εἰϊδυθιιδο πϑοθοβι θην προποθαΐ Ἐπιπόοιαὶ ρου ἴα, αὶ ἤος Ῥαὶποῖριπιμι πὶ [ΘΠ 155111105 5ΘΉΗΒ118 

γὰρ θθαΐ, εὐ ϑριυῖταμν παΐανα του τίπι 6558 η46 οοΠ Προθαῖ. πάις Βα5}}1πι5 Ἰὴ ἰἰργὸ (6 ϑρίντα 5. 
οαρ. 6 ΕΠ. περαΐ ᾿π δυϊογθηι αἀϊρηϊζαία., ἃς ῬτΟΥβ 18 δα θη 6588 οοπίθηαϊι. 

ΤΥ. Λά (οἱ εἰ ἰαμΐα γαίϊοπτιπ τηοιηθπία,, 46 οἰίδτη δϊη8 οο οἰ θιι5 ΔΙ55. ναϊογθπῖ, δεσθαϊς 

εοάϊειμι ΜΙ 55. ἀποίουϊίαβ., πο δουαμι φαϊίθηι, 4π| ππιπς πῃ ΒΙΒ]ΙΟΙΠ ΘοΙ5 ποϑίυ 5 θχβϑίαπί, 86 
Β. 

Ταιϊπο- 

ΒῚ σαι ἃ 



εοὔϊοι 

Μ55 διοῖο. 
τιταΐο 46- 

Γὸπάτπαγ. 

ΧΧ [9Ὶ 

ΣΧ ῬΆΖΕΑΤΙΟ. 

δουπηι {πὸ5. ΟἸτμι ΟΧβ {1556 ΘΘυ ΕἸΒβ 158. ΠΟ ἢ] ΘΠ ΓἸ8. ΟΡ ΠΟΒΟΙΠΔ8. Προ Ἐππδυϊαπιιθ., βόθροι} 

ἀιπιοάδοϊμηϊ βου! ρίου: , 4π| {το5. Πρ νῸ5 8 1 αἰπογαπι ἀθἰθηβι οἤθιὴ ΑἸοχαπάνο ἰθυίϊο πυιποῦραν 

δπὺο 1177, εἰϊαϊ ἴῃ βϑοιπάο Πἰθνο, ἀρ. 19, {Ππ| Βαβ1}} ἀθ ϑρίνιαι ἀϊοίαιι., α {{{0 6556 παύόης. 

7 ΠΙΡτὸ τουτὶο., οαρ. 19... 5οῃϑύιαι πὰρ 15 {παν γουθὰ τοίουι. Αἱ ἴῃ οὰρ. 19 δ] βάθη ΠΠΠ νῚ Ἰοοιι 

Ἰπΐθρταπι τοίους βῖπὸ Δ Ἰταποη5 ἀπ] τομὴν ΒΆ51110 Αἰ μ τ θτι5.. ΠΟῺ ὙΘΙῸ 51Π6 1Π516 1 1 

βδηίθητία,, {πο ϑρι γα ἃ ΕἾΠΙΟ 6556 μά θονο ἀθοϊαναῖ. Αἴάιιθ προς Ειουϊαπτιβ ἰαπίαι, ταὶ τα] ηῖ πιο 

ἀυλῖα τϊπϊπιθαθ οοπίτονοιβα. Νὸς ΝΙοθίαθ. Μαγομίθηβὶβ., 4π| ΕἸπονϊδθτι. δοάθι βθοα]ο 

“ΟΡΡαρπανῖ, α]] απ [τὶς (ΘΒ ΕἸ] ΟΠ Ο 8 5ΡΊΟΙΟΠ ΘΙ [151 1π]ῖο θυ σου ἴτι5 οϑί., τι ἀἸΒΟ 1118 {ππ} ΘΧ 

ἃ. δρ. «αἱ 

“ἰεα. ἤα- 

ΩΓ. 

» Επο!ινία. 

ε. 20. 

τιγαῦ 8. 

Βεοββαυίοπο, {π| 536 ἶνος (ϑβιποηῖττ ἴῃ ΠὈνὸ ΝΊοοίς ψ 1556 ὃ (δοίαίαι ; (1 ΠΑ ΧΙ. ΘΧ [606 

ΑἸΙατῖο, 4π| μος (οϑιϊπηομίπιη ἃ ΝΙοοθία., ταὶ ᾿μἴθϑυτιηι . 5 ΒοθΡὕιηι [1556 "Ὁ αββενογαί. Νάτο 

οἔἴαπι ςο Ἰοῖθιι5., αϊθιι5. φρο] ο ἀπιοάθοίπηο πιο θαῖαν Ἐπι Πγυλῖτι8. Ζι α]λθπτιβ, που μέ βρανῖα 

δαἀαϊταμιθηία. 15 δαΐμι ἴῃ Ῥαθορ ΐα τοβίαζαν Βαβι: πιτὴ Ὡο ἀα]ἰἴα556., απ ϑρίτ τι 5. δατιοίπι5 6556 

οΥεἶϊπι6 δὲ αϊοτιῖί αἰ ροσίογίον Κι ἶο. 

Θθοαϊο ἀθοίηιο (θυ τῖο ργοάϊνο οορουιιηΐ ποθ }]Π} οοά οο5, ἴῃ Φαῦθιι5 ἄθογαί (θβι!ο ἔτι Ο σϑθοῖ5 
᾿ποοπποάπιη, ἈἀἀἸταιηθαΐα οι 1{Π15 Γαοϊδητῖα ποι ἀθοναπί, 56 νοϊῖι ἰαιι αίδμι ἀἰδβθυίαίο.. 

ποθὴ Θυοϊγαηΐ., 4π| βοῖντα ἀνϑηΐ, 4αοιηοίο Βδοοιιβ.. 6] 5616 ἄϊτιο ςομλιΐοβ. δὲ δυο Ἰαοομὶ., (ομ- 

δἰαπίϊητι5 ΝΠ ϑμϊοῖοβ, οἱ (ἀδουρῖτ5 ΔΙ οι εἶα [λο5 οὐ ἴοο5 οἵ γθοθης88 6588. δὲ Ῥουραθοοβ οἱ ἃ} 
1115 Ἰοπρο ἀπ ΕἸ Ζαϊ ον θτι5 ἀὈ  Ζιι6 του γάσιιι ἀἰἸ5 ΡΟ 515 τί} Π 1 οδίθπθυιηΐ. ᾿παμγάθιν οατιβᾶμι βίσθητιθ 
ἀοίοπἀδυτιηΐ βθουϊο ἄδοιιηο 4παᾶντίο ἄπο [11 τον ἀνῶςοο5 ἀοοιἰβδίιη! βου ρίονθβ, Ποιμθίνιβ γ- 

ἀομῖτιβ οἱ ΔΙαπιοὶ (α]θοαβ. Πα Οὐποῖ ΠΟ απίθη ΕἸουθηίηο 56χ ῬγοΪαί 5 σο οἰ τ15., ππητι5. (Δ ΠΕ} 

Ραργγάσοις τοὶ αν τς, φαϊηάιιθ 8}}} [να τ] η15.; Φπονιιπι οὐ σαι «πιαίιιου ἴπι τη ΘΙ} ΠΡ Δ Π15. ΒΟ ἸΡΤτὶ 
ὁγαηῦ. ὕπππὶ απίθιη ἴα θοάειη ἐομοῖο Μανοιιβ ἘΠ οβῖτιβ ἀϊοιἀ58θῖ, 86. βοῖτο ΠΠΡῸ5. 6858. ἀρ 
(ομβίαπιϊπορο μι βιρνα τη]. ἰὼ αῖ 5. (ὑγθοουπιη ἰθοῖῖο οομαἸπθυθίαν; τηθηάασίτιη {{Π1π|5 

ΘΟΕ] Ὶ5 σααὶβ ἃς ππδ ἘΠ 115 σΟΙΡΓΟ 6 ηα1| Βαββαυίοι, 4] Οομβίδητπορο τη ταύ θύϑιιβ, ταῦ 1056 (βίδα 
ἴῃ Ἐρίϑε. δὰ ΑἸθχίπιμι 1 αβοαυίτη., Ομ Π θτ15 ἸΠ5ΡΘοΙ 5 ΙΒ] ]ΟΕΠΙΘοἰβ Ἰθοιοπθιι (ἀσθθοῖβ ἱποοιμηοάδηι 
ὨᾺΠ]|Ὸ Ῥγουβιι5 ἴῃ οοάϊςο τϑοθπί ἃὸ ροβί ἀἰββθῃιοηθιι βουῖρίο τθρουὶί ; αἱ ἴῃ 1115 πο ῬποΙΟΥ Ἶθιι8 
ἃς Ιοπρδ ἀηε {αϊου 15. τθρϑυὶζ. Πυρυ τἷβ απΐθην ππθηιογα 116 δϑί αιοα 6 ἐπποθθιι5 οο ΠΟ} 115 11 
᾿τηοπδϑίθυϊο ΟΠνῖβιὶ ϑαϊγαίονῖὶα Ῥαπίθρορίς ἃ 58 ἴῃ γϑ πεῖ παυνδί ἢ ΦοΥ τι} ἴῃ ΔΙ(ΘΡῸ Δι ΕΠ 11]155110 

οἵ τἸηθη] νά πᾶσθο γουϊτα5. γἱοϊαία ἔπϑυαΐ., βραίο νάσιο δάϊις ἴλοιντι5 (οδίαπίθ : ἴῃ. ΔΙ[61Ὸ δπιΐθιι 

Ῥάργθο οἱ ἀῃΐθ ἀμ Π08 {γϑοθῃΐοβ βου ϊρίο ρουίαβα αγαΐ αἰγαιηθηίο (οία 111 Ῥᾶν5., αι ϑριυἸτιηὶ 6χ 

ΒΟ ἰἀμη ψαδ} ΘΧχ οατιϑὰ ἀοοοθί ἀθρεπάστγο. 
Ἐ]αβιηοα] ςοάϊοο5 δἰϊαπιβὶ ἴῃ ὈΙ]ἸοΊΠθοῖ5 Οσεθοουταιι Πα}}} [τὶ Θχϑίαυθηε, Ἠ1}1} τἀ πηθη 46 60- 

τααπ διοίοναΐα ἀδοδάδνθξ ἢ {ΖαὶρΡε οἰππὶ σΘ  ΕἸ55 1115 Πἰβίουϊο τη ΟΠ] ΘΠ 115 δὲ [6.1] ΟΠ 115 ΤΏ610-- 

τοηΐαι, {πιὸ ΠαΠ10 ρυουβιι5 [λοϊμονο ἀθ]θεῖ, ππ}10ὸ ἔαγτο ἀρθοοη αι] ροβϑιιηί. Νααθ δἰίαιη διη}01- 

δύιτι 6558 ροβϑιῦ, ὉΓῚ οοά᾿ο65. Ροίϊουο5 δίας δχιϑεπηδηϊ, ἀΠΕΧᾺΙ ἃπ τϑοθηΐ65 : ΒΡ Ρ1 δμΐο 
ὀχουΐδηι 46 ϑριυϊία βαποίο σοη τον θυβίδηι, δητθπᾶπ (ἀτεθοοτιμη ᾿πίουθββοί σαὶ απ ᾿ῃ οοπίθχία 

ΒΆ51}} αἰτοπίανε , ἃπ {1105 Ροβίθα ἰάθιη (ὐσεθοὶ ἴῃ ἴρ850 σομίθη οἶδ δοϑίπ Ῥγοίαΐοσθ, αὐτὴ Π1Π1] δά 

οατιβὸ 5110 ἀδἰθβηβιοπ θη ΠΟ διιάθυθηΐ. Οπαγθ δουῖιηῖ, {πὶ 5. ΒΑΚ51}}} ρου ῖθιιβ ἴῃ ποθι βἀθηα 5 
Ῥυφίαδνιιηΐ ; νἱἀοίαν ἴῃ 60 γοααϊνθηάδ "Πρ ϑητα, φαοα ππι11ἃ ῬΤΌΥβι15 Θά Ἰ[1Ο., 51 ἰἀτθ ἢ ΘΧΟΙρΙα5 

Τιαρδζιιμτὶ ἰαιπαμι ᾿π θυ γί! οηθι,, θχϊηλίαι 46 ΒΡ υἸ{π|8 β8 Ποῖ ῬΥΟΟΘΘΒΙ0Π6 ΓΟϑΓιο πηι ἴπ 

αΥ᾿ῖα πὶ βθάθηι γθϑυ που, ἃς Προγο5 (6 Ἰηαἀτιβίτϊα ᾿π]θοίο5 ΘΧ ΡΠ ΧΘΥ. 

5... 
1. ὕτταπι 5. Βα] 15. δὰ ἴαπέπι πὶ σΟηβιι 5 ἔπ 1}1ἃὰ οὐ Ἰ Φονῖξ, 4αογισα Δ] το γατη. οχ ἉἸΐοτο οὐ σίποπὶ Παθοΐ, 

Τ|. {0{ττυτπὰ πατιπ τιπ [ΘΠ ΡΟΣ 5 πποπηθηΐο οὐθαΐιπι ον Ἰἀοστς. 

Τ. ΤΪὰτὰ οὔ ςου γαυ μητι5 ΔΥΡΙΙΠΙΘὨζ᾽1} ΠΟῚ ἰθύϑ ῬΥΟΟΘβΒ: 015 ΘΡΙ ΓΙ τι5. βᾶ Ποῖ οχ ΕἾΠΟ ὙΘΡΘΙΙῚ ἴμ 
Βαπῃ τὰν Ξ ΡΝ Ξ Εν, : ; : ΝΕ ὙΠῊΝΣ δὲ Ἐρίβίοία 2. 5. Βαβι! δὰ (δμοηῖοαβ. δε χαΐα τάδιῃ {Π|6 Ἰοοιι5. ποροίϊαμι ἔαςοϑρὶς ἀοοιββιμιὶβ 



ΡΆΖΕΛΤΙΟ. ΧΧΙ 

ΤΠ ΘΟΙορ ἰδ ; ἃἰααϊ οροιθ τπϑυιθιάιινι ἢ 60 Χμ] Ἰοαπο. Ὗ Κθίια" Θ 11 Θὰ 501 δχ ϑιπϊαγὸ ΘΟ - 

585 114}1ὰ,. Φοσιαν τιτιτη 80 ΔἸίθυῸ οὐἸρίπθηι δοοθρὶ. ὅιο δπιΐθηιν Ἰοαιυίιν μὰ. 14δ.,.. 3 : 
οὐ γὰρ τὰ ἀδελφὰ ἀλλήλοις ὁμοούσια λέγεται, ὅπερ τινὲς ὑπειλήφασιν " ἀλλ᾽ ὅταν χαὶ τὸ αἴτιον χαὶ τὸ ἐκ τοῦ 
αἰτίου τὴν ὕπαρξιν ἔχον, τῆς αὐτῆς ὑπάρχη φύσεως, ὁμοούσια λέγεται. Δίοπ, Θηῖπι τι ἤαίμιεηι ἐπι 61" 56 

γαξίοτιθπι [να οι, αἰϊοιινζιιτ" σογιδιιὑ 5 ατεαἶΐα, ἰὰ φιιοεῖ φιιίάαπι εἰ διϊηιατῖ ; 566 οὶ οατιδα οἱ ἰά χιιοί 

δι οαϊιδα Θυϊοίοπέϊαπι Πα θέ, ὁὐτιδεθηι 5ιμεΐ τεαίπιτδ, οοτιδιεὑ5ἐασιείαῖϊα εἰϊοτιτεῖτι". Τοα51}}}1 νου θὰ 81. ΘΧ 9}}- 

οαἱ Ῥείανἠιβ οαπη α]θοα, Βοϑβανυίομο εὐ Ποιηθίυῖο γάομα, τα Π]τιτὴ Θὰ ΡΓΌΡΥΙΘ ΘΟ. θϑα μ{18}1ἃ ἀἸοο- 

τ δχἰβίϊπχοῦ, Ζιι80 οὐἸρμ!5 Πα δ Γπά πα Πππριαπίαι,, οδοίθυᾶ γΘΙῸ 13} Π1|8 ΡΡΟρΡυθ, τί Βρίντιϑ οἱ Ραμ]. ή 
566 5ὶ 5. Ῥαΐιῖβ νϑῦθα ἜἌχροπάδηίτι ἀσοιγαίτι5., πο ν] δίπι πος ΙοοῸ [εἰ πορᾶνθ, 404 ἴρ58 ἐοη.- 
τορι 5. νου ]5. ἀββανογαῖ ἴω Ερ᾿βί. 58, ποι π 65 6588 ἰμίθι 58. ΘΟηΒ βίῃ 1165; 8644 605. [ἈΠ (ΙΙΠῚ 

τοί}, πὶ σΟΠβα υϑία π 1115. ΠΟΓΙΟ 6 ΠῚ 6115 ἸΏ ΤΟΙ 56. ἔγαΐθυ μὰ σΟρτδίΊΟ 8. [0015 118 ῬΙΌΡΥΊΟ 

αἰ(γΙ Ρυιο ρας, ταὶ ἀἰν]η}5 ἀρίαυ! πΟη Ῥοββθί. 
19 Ταίείπιν Βαβ1Ππι5 σοπϑυι υϑα τ 1α}15. ποιϊοπθιν,, {{|4}15 ΘΧροποθαίαν ἃ}0 Δαν 88 }115., ἰΟΟΊα)} 

ἉΠΖαθαι μαθουο ἴῃ ξΟΓ6 δὲ ΘΟ η {15 ΟΧ ΘΟ 6 παι}! {1} υ15. 10] Θαἶτη δϑὲ ϑα θβία τα φαθάδμι ἃπίο- 
ΤΟΙ, {π|5 ἴῃ τα] α ἀἰντάϊταν. 99, Ἑχαναϊπαμπάτι οδὲ φαϊμδμι το Ὁ] ῃ ταν [}15. νυ Ὀ15 : Δίογε Θηἴηι 

πι ΠΓαίΐτιενι ἐπίετ' 56 ταϊίοπθην παϑϑηῖ, οοπϑιὀςίαπίίαϊζα αϊοιιιίιι,, ἰ ψιοί πιϊάκηιν θαϊξιηταπί. 

Νοπ 605 βᾶπο γείεΠς, αὶ Ῥοίσαιη δὲ Ῥασ]ιπι ςοηϑιι δία {18 165. 6586 ἀἰσοθαῃς 010 παίταγδο 5: }1}Π{π|- 

αἀἴπδϑηι, ἂς ᾿πήδ ςομο οσαπί Ῥαίγθ οἱ Τ]τὰπὶ, πἰροίθ ἰθπηθα οἱ ᾿πη θη, 6586 σΟΠΒα βία πίῖα 9. 

ΠΝ ἑαπίπμν ἁἀνοιβαίαι, 4π| σομϑα Ὀϑίαπείαϊο γϑ] οἰ εραπτ. 864. χα ἴῃ οἷ5 τορυθθμα τ ἡ ΝΊΠ] 

αἰπι ῥιοίοείο,, εἰδὶ {αοα οοπϑι βία πίϊα]δ 115 ἰαπίθιιιι αἰ πϑυθαΐ, αι Γναΐθυπαμπι μα θθης οο- 
ϑῃαθοηθηι. Πδπς δηΐμὰ ἀυτῖριο θα μΐ οατιβᾶμ, οἴτν ἃ ροιβοη β αἰνὶηἷβ, αὐ ἔναΐθυμαν ἰοοϑ ΠΑ ΓΠΙΟΠΘΙῺ, 

ἰΐα οἰϊαπι ςοπϑα δία 116 ὁχοϊαάογθης. Οἴᾶτο πο οναΐ εἰν θα5. 18. ἰῃς οΟμ χ ναι. ν Ππι1 

σπυνογοῖ,, οὐ φαοά δάγθιβαυ πϑραθαηὶ βἰμθ ἰταῖθυ μὰ ΟΠ (ΟΠ 6 ΡΟΒ556 οομϑἰϑίονα., ἰά οὐ θὰ 

ΟΠ ΘΙ Πανὶ πο ρΟ588 ἀἰοογοῖ. ϑαι5 οναΐ οϑίθπάθνθ,, ποθὴ ἃ ἰἀπίσμι αἸοὶ οοπβι δίῃ αἰα Π1ἃ., απὸ [νὰ 
τον ῃαιη μα θθηΐ οορπδίίομθηι : 56 οἵην οατίδα οἱ ἰά χιοί δα ὀαιδα δα εἰθηίαιι παὐοί,, ἐγιδίοηι 

ὁ τιαίπτ., ταις τοί ἀἰοὶ σοϑ θϑίαπ]α}α. 359. Νοα ἰνίον Ριδίθγθιιμα ᾿ς νειὰ ; ἑ φιιοι 

φιίάαπι δα ϊςἐϊηιατι. Ἰὰχ [ν15 δα] ΠῚ Ραίδι ποὴ ΘΟΙ ΤΠ 6 1} ἃ ῬθΆ5}Π10 ΟΡΙΠΙΟΠ ΘΙ. Ρ ίθ "1, απιαιη ᾿Ρ88 

ΠῚ Ῥυοπίθίυν, ταῦ πιοο Οὔ βου ναν ηλι5., 564 5] Πρι αγο ποπηῖίϊἊοναιι [ΟΠ 111} ΘΟΙΒΙΠΘΏΓΠΗΙ 

4πὶ ρῬαϊαθαπέ εογιοι οἰ ατίίαϊίς σοο6 δα ἠινογὶ πιοιἱοτιθτι δι 5ζατίϊι., δὲ δου ἡ τιι5 6 διιρσιαμαϊαι, 

αάθο τιΐ εἰϊνίδα 5τιρ5έαπεϊα ἀρροϊϊαιίοτιδην οοτδιε 5 αι ἰαἰὶς οοτιοι [θὲ ἐἰ5. ἐπι ψτί εἰϊνίδα 651. 

Ἡ.. 85. ΒΑΒ1Π ππθηίθμι τΐητι5 οΙ Ππθυαηΐ 7, 4π| οαστα ἴῃ ΟροιῈ 56Χ ἀϊθυιμ ΘΧρ]Πολμ (10 510 γουβαυὶ 

ΟΧΙΒΕ Δ γτηΐ ν αἰ πυππ τ11} [ΘΠ ΡΟΙῚ5 τηοιηθηΐο σα 510 οὐπαία ογθαίαμῃ ἃ 960 ἀοοθαϊ. Ομ η 1015 

τον ΜΟγ515 νϑϑιρ 5 ἀρ οι αἰ ἰβϑίπηθ ἰμϑίβεις, Οπρνῖς Πόομλ}]}. 2, ἢ. 1, ρα. 22, σὰν ἰουνὰ αἰοα- 
(ὰν ᾿ποομηροβίία,, ἰάθη νϑτο 46 οαἶο ποι ἀϊἸοαΐαν. ευγδαι Ἰάθο ἱποοῃιροβίίαμ (101 βίδίσ!ς, ατἃ 

Ὠοπάτπιμ Ραμ 45., ΔΙ ΠΟΙ 65 οἱ ἤογοϑβ ργοϊα]οναί, Αἱ ἰρϑίι ο απὶ ᾿ποομμροβίζιι ἔπ1|588 σΟὨ ΘΏ αι. 
Πωο οὐάθηι,, ἰμαα, οἱ ἐδ οοἶο αϊχοτγίπιις., τιοπάπην ἐἰ{π ὀαοιζίιιπι {μἴ556., π60 ρΓορτίμνν τ θ06-- 

Ρ΄556 ογτιαζιτα : προ ψιιοα ποτιζιηιν ςοἷ6 τιθὸ ἰμπια 5ρίθτιθ5 οογ6: 5, τι6 16 ἀϑ [7 ΌΤΊΠ| οἰνοτὶ5 ΠΟΤ Οτώ- 

τϑίμιτ᾽. ΠΝοπάϊπιηι δπΐτι ἰδία ἐοπαϊία οταπ, Οτίατο ὦ υϑνζαΐ ποπ αὐοττανογὶδ 5) δἱ οὐρἰπιπι ἱπισοηιρο-- 

δἰζπι ἄϊοα5. Πινιδ ἰέθην αἰιίθην ἑογτατι ἀρροϊίανῖ οὐ «ἰπα5 οαιι565 : υεἶ πιιοεί ποπαζεην 6556, 

ἐπι βροοΐαίον ἤοῖπο ; υοδἱ ψιιοί ἀθηιθῦϑδα ἱτιτιαϊαπεττι5 δι 06 Γ ἐρϑίπις διρονἤοίθηι αἀῃμὶς υἱάογὶ τοι 

ΡοΞ8οῖ. οπάιπιπι ἐπὶπι ἐταπὶ ἀφια ἐπὶ δια βίαίίοπ 5 ΘοπρΤ βαί, ἡια5 ροοίθα ἀξ δι θβαίας 7) εις 

τπαγίώ ἀρροϊίανϊι. 
Ηδς ρῥγοίδοίο πὶ Π}} γθάοϊθμΐ οχ βιι θ.}}1 114 ορίμϊομθ 5 4185 μα μαδπαμ Οἴμ} 5110 ΟΥΑΙ [ΘΙ ΟΓῚ5 

Ραμποῖο ρυ 1556 οδηβαῖ. Τάθπ ρουβρί εἴταν οχ πππ, 3. δ] βάδην Ποιη}]18 Ρ. 1, εἴ εχ Ἠοιη!]. ὃ, 

ῃ. ὅ, Ρ. 44. Οεουχυϊ ἴῃ οι]. 4, ἢ. 4, ᾿ς 4αδϑίοηὶ : δὲ ἀφτα ΘΓ αἰ 5606 1 [ΘΥΤάΠι, οανα 

οπυτΐα ἡπ πιπο ροίαβιις οοπίϊτιθηιῖ ; τοζογία ἐταπὶ. (λιιο Ἰβίζι" οοἰθοπήω ἐγαπί ἀητιδ, οοπιοαν 5 

Ἴαιπ οσοιραιὶς 2 815 γϑβρομάει : «14 ἤο τοςροπαερίπιιι5.,. ἐμ οἱ τεοθρίαοιία {πιῖ556 ργθραγαία, 

οἰωλν ἀἥιιατη, ΟρΟΥ τεῖξ ἐπι τὐιίτγι 5ΘΟΘΥ Τὶ ᾿οοπονοϑαίίοπθηι. Ποφιια θπῖπε θΡαΐ ἐϊμια ψιοίί 65ὶ ὁαίνα 

(ααίος5 πιαῖὸ.. εἰς. 
Ηἰβ αἰάοδνο ποὰ ρίβοθῖς, {πα Βαβιλιιις 6 οὐθαϊίομο 5015. βογδοιίο ορβουγαί. 51. Ἰοσιυήίαιν 

[ἃ ἢ {τι 11} 

σΟΠ5ι))5[. ἢ“ 

τταϊτα ἐγ οὐι- 

ἀοτιῖ, 4υο- 

τὰ αἷίο- 

1} ΟχΧ αἱ- 

ἴετο οὐ οῖ- 

ΠΟΙ ἰνα] οἱ, 

ΧΧΙΙ 

κἰὸ Τιὶπ. 

ἐν. 7. σὰρ-. 

{{πετττὰ 

πὶ Πα πη 

[ΘΠ ΡΟΓῚ5 

[ΠΣ 210] 

ΓΟ ΤῈ ἢ 

ογοάϊάονϊ, 



ΧΧΙ ΡΆΞΕΑΤΙΟ. 

Ηομ]. 4, π. ὅ, Ρ. 87 : ἵνα μὴ τῷ ἡλίῳ τὴν τοῦ ἀναξηραίνειν τὴν γῆν αἰτίαν προσθῶμεν, πρεσδυτέραν 

τῆς τοῦ ἡλίου γενέσεως τὴν ξηρότητα τῆς γῆς ὃ δημιουργὸς παρεσχεύασεν. ἴα ουἷὲ ατὶϊ αἰ ΘΙ 

δαιτιδαπι αἰγὶ διό ΓΘ ητιις., ατεϊἰφιίοτοπι 5οἷϊς φοπθταίίοπθ ατίἀϊαΐοτι {6 ορίγοιυ Θ[Γἐοῖ!. Ἰτ Ποι1]. 

6,5. 9, Ῥ. ὅ! : Οεἴμηη δὲ [ουτα ρτιθοθσβογαπί: ροσί μθο ογθαία ἱἰια ποταῖ : αἰἶθ5 οἱ τιθα: εἰϊξονοί 

Πμορατιῖ; ἱΐθηι Πγπνατηθπίιεπι, δὲ τὶ ἀδιδοίϊο. ἼἠἜγτα ργορτιὶς ΘΟΤΠι ἰσυῖϑιι5 ΘΓαΙ τοζεγία : φιιαπάο- 

φιιϊοην οἱ ἱπσειπιθτα ργοίογαξ μι οτ ατιετ σθτιθια 7, δὲ ΟἸιτεϊηο εἰ 5 Ρίαπίατιι ὁροοίοθες Θαπινογαναΐ. 

οοάπιπι ἰατιθη ΘΓ αἱ 5οἷ,, τιϑηιι6 {πιπα : τι ἰπιοΐς αἰιοίοτοπι οἱ ραίτομι ἀρροίϊανθπι 5οΐθην, π6 6 ΤΌΤ ιηι 

6 ἴντα παξοθηίίπηιν ορίμοοπι ψιιὶ 1} όιίι ᾿ϑπιονατι ὀχ ϑ τ ατ θη. 

χχα, ]ΔΠ} ν6ΙῸ ῬοΡΆοΠ6 οδῦ ἘΧροπογο 400 5θηβι Βαβ ΠΠπ5 πυαη τι ἰθ ΠΡΟ. 15. ΠΟ μΘμἴ0 ῬΥΟαιιούθπιμι 
ἀϊκονῖι. Τ᾿ δϑι πο παιὴ σαοά ΟΠ Ἰοιαν, οχϑίας ΠΟ]. 1... πὸ 6, ὉΡῚ 5ῖς Ἰοχαϊίαν : ἢ τάχα διὰ τὸ 

ἀκαριαῖον χαὶ ἄχρονον τῆς δημιουργίας εἴρηται τὸ, ᾿Ἂν ἀρχῇ ἐποίησεν, ἐπειδὴ ἀμερές τι καὶ ἀδιάστατον ἣ 

ἀρχή. Ὥς γὰρ ἣ ἀρχὴ τῆς δδοῦ οὔπω δδὸς, καὶ ἣ ἀρχὴ τῆς οἰχίας οὐκ οἰχία, οὕτω καὶ ἣ τοῦ χρόνου ἀρχὴ 

οὔπω χρόνος, ἀλλ᾽ οὐδὲ μέρος αὐτοῦ τὸ ἐλάχιστον .... Ἵἵνα τοίνυν διδαθῶμεν ὅμοῦ τῇ βουλήσει τοῦ Θεοῦ 

ἀχρόνως συνυφεστάναι τὸν χόσμον, εἴρηται τὸ, [ἦν ἀρχῇ ἐποίησεν" ὅπερ ἕτεροι τῶν ἑρμηνευτῶν, σαφέστε-- 

ρον τὸν νοῦν ἐχδιδόντες, εἰρήκασιν " ᾿Εν κεφαλαίῳ ἐποίησεν ὃ Θεὸς, τουτέστιν, ἀθρόως χαὶξν ὀλίγῳ, “1π 

7ογίαςϑθ οὗ {αοίαπι ἵτι πιοηιθιιο οἵ οἴτγα ἐθπιρτι5 οὐθαίίοπθηι αἰϊοίιιτη, 651. ἴτι Ῥυϊ ποῖρῖο ἴθοῖε : ψιαπ- 

ἀοφιιϊάθηιν ραγέϊιπι οἱ εἰνὶ ἰογιῖς ὀχ ροΥ 5 ρῥΥϊπιοίρίπαη. Ομοπιααηνοάμ πηι ργϊπιοίρίιεηι υἷα γιοτιτεῖγε 

δεί νία.. δὲ εἰοτητις ΡΥ Ιπιοῖρίττη, ποηπαηιαπι ἰοπεῖι5 65ΐ: δἷο δὲ θη ροΥΣ ρΥ τοὶ ρίτπι πογχιάίτεηη [Θπιριι5 

65ΐ, ἴηι τιθήτι6 ρατ5 ἱρδίτι5 τυϊπῖσνα. .... Γοίτπτ᾽ τὶ πυτισιάζπτη, νοἰπτιξαΐθ [)εὶ οἰέγα τἰΐαηιν {θη οὶ τη - 

γαπι οἰτιμῖ οει ςἐἰ 1556 Θἀοοφαμιι", εἰϊοίτεανι ὁδί, Τὰ Ῥυϊποῖρὶο ἴδοῖς. Ομοὰ ἰρϑιίη ἐμ θΡ ΡΥ 65 αἰϊὶ, 56τε- 

ἐοπίϊαπι αἰ πιο ἀϊπις το οπίος, αϊτογιεπί, Τὰ σαρίτα]ο ἴδοις Τηθιιβ, ἤθο δεῖ, διεδῖίο θὲ ὑγενὶ. 6 δχ 

[εὶς νου θ15. Π1Π}}} αἰνὰ οοἸ Πἰρὶ ροίοϑέ,, πἰϑὶ 4 φαοά ΟΠ νἸβίϊα 1 ΟἹ 65 ΘΙ Ρ6ι (ΘΠ θα ηΐ , ΟΠ Ϊἃ 

δι ΡΟΣ 5 Ἰπομ]θηῖο 6 1 110 δἀπιοία, πος φαϊ παι 1)61 γϑϑε 5586. ψοϊιηίαιι. Πτης Ἰάθιη ἀοοδὲ 

Βαβ.Ππτι5 46 115 41ια: 5:6: Παταν αα τατιπϊ οὐπαίμπτη ργοάϊογθ. 51. θη 46 ἔθυτδο σΘυΠλ 1115 Ἰοα]- 
τὰν Ποι]]. ὅ, πῃ. ὃ. Ῥαρ. 44 : {Πὶ πιϊτιίπιο δίϊαπι θη ρος ρεποίο αὶ σορπιϊπαίζοτιθ ΘΟ δ 6 ἴθ Γα, τε 

Οοπαϊιοτὶς ἴ6σ65 δογναγοῖ, ρ67 οηιηθηι ἀοογοἰϊοτιὶς δρθοίθηι ΡΥ ΟΘΥ θάΐδη5. οοτι[οδιῖπι σϑγιπίπια εἰθαπῖξ 

αὐ μεν [δοίτοτιετ. 

ξς ΥἹ. 

1, Τγαζιοπῖς ἀποίογι ας ἀοίοηϑα ἃ βαποίο ΒΆ911 10 αὔνοτθις πποπείαπε οἱ Ῥποιπιαΐουπιοϊος. Π. Κὶ αἸ 6 οἴΐαπε 

βία Ἰοϑιι5 ΘΧβΈ110 σα  ΠΟΙΤΟΙ βογστηοπῖβ  οἰθη ἰθπα!, Οὐ 6 σοποῖ 15 βοπέϊας, ΠῚ, Οὐ αἀνογβασίοβ δα ϑουῖρααι 

τὰ Ῥτουοοαῖ ΓΝ  Οὐο βοπβιι ομηπῖὰ δουρί !5 σοπ ἤσηαπ ἃ, Π1}}1]} βογιρίασια αἀἀοπάσμπι αἀἰχις (τὸ δοηϑιῖ 

δα Ἰ ογ65 ῬΡΡΌΡαγο ἄοθοτο {6 ἃ πηὰρΊ 5 115 ἀτοσηΐατ. 

ὙΤιαάιίο-. Ι Νοη Ἰηζογαβί θουιιηι, {π] βθοΐαβ ἃ Εοο] 6βῖα ἀἰβϑιἀθηῖοβ ἀθίθπάαηΐ, ἴῃ [ν15 ἀνθ πη Θ 5, 4τιᾶ5 

ΤΣ ἐπ ἐμ εϑ δά Ἐκφο]οβιο οἱ δα ἸΟ]5 οἱ σου ηγἶσϑϑο αἰποίου αἴθ βρθοίδηϊ, 5656 θη ίανθ. ὑππιη Θπῖπ ογθη- 
5.8. ΒαβΙΠο [8] πη Ἶ115 Ῥτιρ δο 511ἃ ΟΠ ἶα ΠΟΙ  ππηΐ, 566] 4116 πὰς ἴῃ τὸ ν᾽οιἐβ 81} σα ρογοϑὲ δά δατιβθ 46- 

ΤΡ οὐδε, [Θηβι μοι ; {πὴ γ61Ὸ 60 [οἰ ϊπι5 ἴα ἰος ἀοριπαίθ {πάη ἴῃ 4}115 σἱποιιπίπι", φιοα Π6 ἜΡΡΟΥ 5 Ταϊέθια 
ΠΡ Εν πον ϊαίθ πιοϊοβίϊαιη [ἀοοϑϑιιηΐ, 564 οὐ μΐπι ΠουΘσογαμη., 4{π| τη ιιαμ Θχϑείογθ, ψαϑί!ρ5 

Μοαμ ἰπβιϑίαμς, Αυβα5 Θὲ ἰἀσαθη Θοα]οτι5 ἀ( ἀσοννυί σα Τ δα ϊτομἷ5 ἀοίδηβογειη Βαβι! ππΠ Ῥ ον ΘΔ, 
2 Π66 {1146 απ νουδοιιμ6 νϑυβαίαν ἴῃ {Π{{π|5 ΓΘβ ΟΠ 115 ΘΟΠ Πρ μα 15. 5684 τί Θοα] ΘΕ (6 πηθΥ τ 5 ἴῃ 

ΠΟ αν ῬυΟμλῖα ΟΠ 1}γ115 510; Ῥάτιοῖ5 Οχρομθηα 5. ἀοοίουν 5 βεπίθηίία : {πατηήτιατ Ἐςο[οβῖο Τ Δ] οπθπι 

ὩΟῺ Ὠδδἷ5. ΘΡ1{ἰ5 ΒΟΥ ρ15, Τα μ τ θτι5 [ου ἰ{61 σα ϑ(15 ἀοίθπάϊς. Νοη βοσηὶβ βᾶπ6 δὲ ᾿μα Πρ 6 5 
οΡδιὰ 1{Π1π8 ἴῃ ΘΧΡ]Ἰολ Π 15 Θουρίαν! : 564 Ἰάδιη δοθυσίμητιβ θυϑαι Τ Δ" οη15 ἀοίθπβονυ. Ῥυοθα 

Θῃἰη} 8016 θαῦ σθυθιιτῃ 1)6ὶ πο βοίτι βουϊρίο 0 ἈΡοϑβίοϊἹβ, 564 βίαι νῖνα νοοϑ (τδάτίαμτ ΠοΟ  651:8 

ἔπ]556 ; οἱ φιοα Τπδοϊθϑῖα ἴῃ Ομ 115 βέθοι}15 εοπκίαπίον. ἀοουϊί » Ἰά πο αἰπιπάθ {πᾶπ ἃὉ Αρο- 

510}15. ἀοοθρίιιη 6586, Π60 ἃ} 60, ἡπιοά βουιρϑθυπηΐ Ἀροϑίοῖ!, ἀϊνθ}}} ρόβ56, πἰβὶ δἰαα βουὶρίο 
ἈΡοΚίοΙ:, αἰϊπιὰ γῖνὰ νόσο ἀοοιιῖδδο Ππραηίιν. Πα 115 βθμ θη ἴα ργροϊαγαιαι Γ ἔψαϊξ τοϑεϊ πιο αἴτει 
ἴῃ Προ Ῥυῖμιο δά γούϑιιβ Ἐπ ομλί ται, αὶ στὴν ἴα ἀοοίεῖπα ἀϊν᾽πζα5 τον οἷαία θαιγθμι ἂς ἴῃ τὸ- 



ΡΆΔΈΑΤΙΟ. ΧΧΙ 

θὺι5 ῬΒΠοβορ ἰοῖβ. ΠΙοδατίαην ροίθνθί, ἂο ῃ δι ]οο5. Ἰοοαγθίαιν., 4ιιαϑὶ 612: τι {ει νι 6 ν Θντίηι ὦ 
7}αἴξο ςθοοι"ιοτ τ, τια]οτὶ ματι ἐγ ϑιιία ραΐηνα, ἀο ργϊογιιι αϑιεϊτιὶ οοτιοθ556 Ὁἱοίοτία, αἰιγὸ5 μοσίο- 

τιοτὶ τις οὗτοι, δῖ. ἃ βϑαποίο ἀοοίονα γί ταν : Ομ αἰ οῖς ἢ ραϊηναπιτιθ εἰθηιιὶς απιϊχιονίνιι5 Ὁ 

γ16 ΓΘ ΘΓ Θατη πιείε{ἀϊτεοτι (Οὐ τὶ Γαπιογιίηι, τιθῇ 16 Θογίεηι αι ταί διιπί, πϑῴιι6 Θοτιίην ( Ρ. πιο. ἃ, 

ἡμιογιινιῖ, δα ψιιο ργιδϊφαίμηι 65. Ευασπροίζιην 9 Δ γοριιίθηνιις εἰσι αἴθην Θοτιιπι, ἡτιὶ ἀἰοπὶς 5ρῖ- 

τἰξιαἰίτι5. οι τι οτιι 16 ΘΟ ΦΥ 5 οἰαχιετισι ; φιιτι5 Οπιτιὶτι5 ἱγιϊτπίσατη, οἱ αὐνογβάπι παπιο οἱαηι 

ἑνηρι ἔα τΘΟθηι5 Θχοοοὶ 51; 56 οἰαιιεὶς ΡΓΌΤ5ιι5. ἀπῖηλ οοτἶὶς, δὲ δαποίϊ οτι πιδἰϊῦ θὲ αὐτὶ πιθηῖο- 

Τί 6 πϊοτιίθ εἰοριιῖςα ; τ{τυῖι5 τι ὐ 5 16 ΘΟΥ̓ τιοοδίγιτη, Οἰϊοϑδιίην α(Ὁ ΡιεΓϑαίιτι σαριϊοπῖθιι5 αο δορἠιϊδηπαί 5 

ἐπεὶς διε αι 9 Ατα ὈΙσὶ ποη ροίοϑέ τιύτατη ἸηγἸ αίδ 5111 Τϑοθηίθ5 βθοΐδο, Βαβι} τι} ἅτ Τὐπ ΠΟΙ 1111} : 
τιίσιμηι οι Βά51}10 βαποίοντιμ Βαίστιπι ἀποίου αίθι. ἂς πα {ἰππι4]η θη (Πν Ἰ5{18 ΠΟΥ ΤΠ ΟἸΔ 1111}, 

ὑππὶ ΘΟΙ 1) {π|| ππιπς βιιηΐ, {πὶ ΘΟ 4π|| 410 ἔσο] 6βϑὶϑο οὐ δχϑιιθυιηΐ, Γθυ θυ ἴθ 51η ; Δἢ Οτπ 

Τθαπομιῖο ἰδ} διιοίου ταΐθιη {1615 οὖ συ] τ οὨθτι5 Ἔχαρὶἀγϑυηΐῦ. 

Νὴ τηϊ πον 5 ΤΟ ΠΊΘ ΗΠ] γ] ἀθηζα 8556 {τι 5θαιπιηίαν. δάσια ρῥγοΐοοίο, τπψαϊί, (ογοὶ ἔπεα ρο-- χχιν 
ἐθηίϊα, 5ἱ φιια πειιἰἰρϊοῖ 5ιιο ατεϊβοῖο ἀἰαῦοἶτις ἐοτιδοη τε {5 τιοτι 65:, Θα {ἰδὲ δοἱο ἱπιροτῖο αϑϑθητιὶ "ὦ ϑλξον: 
δοτιϊπσογδὶ: οἱ ντἰοἰϊοοῖ ρογϑιίάδιι ἀο ἐπάποξι ἕο ΤΥ αα ἰοτιθτη,, “τι ΡΘΥ ρτςδεθε ἐπίτη, ΟΠϊτι6 ἰ6 Πρ 5 

αρμα ἰοῖ βατοῖος οὐ ἰοιῖξ, ἱπιρῖο Θ5,7Ὸ ΘΟΙΜΠ ΤΟ ροςίροτιθ θπῖις. Τὺχ 5 ῬΘΥΒΡΊΟΙτι8. ΟΠ] ὨΪἃ 

ἀἸαθοῖ: ἀντ Ποῖα ἴῃ ϑιιβοϊ τ 415. ΠΡΟ Θ5101185 60 βρθοΐαβϑθ, τῊ ἃροβίο!σᾶτ Ῥ δ ἸοΔ ΓΟ ΘῊΙ , 4118} 

ἘοοΙ βία γϑ {1 ϑαουιι ἀδροϑίταπι οὐιβίοα τ, Ῥϑηϊζι5 σοη γ 6] ]ορδς ; 564, 6158 σοπμδίτι5 Ευ} 105 [1|856.Ψ 

πὶ εὐρο Τγααίίοτιοπι ρο' ρτοδίογ ἔπει Οὐπτι ἐδηιριις ἀριια ἴοι Ξαποῖος ργιΘϊοαίαηι να ραν αηΐ, 

Βὶ ποη ϑρινϊϊαμι βαποίπη ἴῃ βου ρίτν 5 Ἰπτθυργθία "415. ἀποθιη Παθιθυιηΐ,, 564 ἀἴ8}00}} δά ον θυ- 
ἰθπ δ ἘοΟ]Θϑἰαμη ΘΙ 5581} ἔθου. Ηϊπς ᾿υϑϑιιη ΟΥΙσΊΠθι 6χ σοπίθμηλίι βαπίογιμηι θαίγτα 

γϑρϑί ΒΆ51}πι5 ᾿ῃ σομηηθηΐατίο ἴῃ ᾿βαϊαμι. Ποτιττεἐ ϊ σεινξ, ταὶ, φιῖὶ οτεηι Ῥ αἴτ 5 6ἐ ἱραάτξα αὖ ρ. 

εἰδ ἀοσηιαία ξαδιϊαϊαπί, ἱροὶ πογθϑιιτη οτρίτιτιῖ 6556 ατιοί 1.65. 

51 41τἃ 5δ8η6. ἀορπιαία 5'πθ Τυδάϊομθ ἀθίθμ αι ροβϑθηΐ ριορίοι ἀρθυ ἰϑϑιπα δου ρίαν 
(οϑππομΐὰ ; 14 ρο ἰβδίπιθιιη 46 ΕἾΠΙ δ ϑρινϊτι5 βαθμοῦ αἰν]ηἸαΐα βίαταϊ ἀθθοτεί. Ν 110 ἰαπιθι 

ἴῃ ἀορηηαία δουῖτι5 ἀοἴθηβα Τ δά το. Οὐαμι πθοθββαγαμὴ δι. πος Ἐπ Ο] 618 ρυτοβιἀπιηι, Ὀ] αν Ὶθτι5 
Ἰος18 ἀθοϊαγαί Βδ51}11πι5. .11 πὸ δσθραγδς, ἰδ αϊ ἴῃ ἔοι]. 94, α Ῥαΐτο οἱ Το δ)ρινζτιη 5ατιοίμιην., ρ.19Ί.ς 

αὐϑίονγθαι [6 Ττααίίο. δῖ 1)οπείνιις5 ἀοοιιῖ, ργιϑαϊοανονο «“ροκίοί!, Ραΐγθ5 σΟπ 5 Ρράν ΥΘ, ΘΟῊΝ - 

γιώνοτ ἤ͵αΡ 765. 

564 ρυθεῖραα ἴῃ Πθγοὸ 46 ϑριυῖία ϑδποίο ΟῚ 68 ΠΡ ΘΠΙΙ γ 165 ἴῃ ἀοἰδημθπα οα ΠΟ] οὶ ἀοριγα 5 
ἐὐδα!ἴοπο ργοίαηάϊι. 74} φιοί ἱπιριιστιαίι {α65 651, ᾿πιαταϊΐ, ἰδήιι6 ΘΟΟρτιδ 651 ΘΟΤΜΤΙ τ Τι15 ΟἸ τι δ τι 5 οαρ. 10. 

σααἀνογβαγὶϊς δὲ βαπο εἰοοίγίπιθ ἱπιϊηιίοῖς ; πὶ οἰ ϊταίοπι {οὶ ἐπὶ ( ἰιἰδίπεπι οοτιοιίταπΐ, ἀροβίοϊ θαι ἐξόν εν 

ψι ῳι ψι - 

ἐρααϊεἰοτίθιηι ςοἷο αφιαΐαπι αὐοϊοπο. ἔα ργορίεν, οἵου βοῖοπί ψιιΐ ὑοπ Πιοὶ «οὐ ίοτο5 δειτιέ, ρΓῸ- 

δαίϊοπο5 6 ϑουίρίμα οἰαπιοῦο ὀχισιιπέ, Ραίγιιπι ἐδ 5{{πνοτυίτετηι, φιιοα 5οΥὶ μίτεγι τιον 65 ὲ, ν ἰπεξ παι ἐ {τι 

πιοτιοτὶ τ ]ϊοίθτι 65. ἘΠ οὰΡ. 57: Εα᾿ ἀϑϑογναιὶς ἐπ Εσοϊοοῖα ἀοβιπαιθιι5 οἱ ρτιραϊοαιογθτι5, αἰΐα Ρ' δή.ὦ. 

φιίάθηι ᾿αύοπιιις 6 ἀοοίτίπα 5ονλὶρίο ργοάϊξα, αἰΐα νθΡῸ τιοὐὶς ἐπὶ πη γϑίθγίο ΠΡ αεἰϊία τϑοθρίηεις5 ἐα ἱτά- 
εἰϊείοτιο 1 ροειοϊογιη : χιοτιιηι τίσι Οἵπι θαπιάθην ἰναϑδη ὠὐ ριἱθίαϊζθηι ; τι60 15 φιίδχιαπι Θογι-- 

ἐγααϊοοί : πιιεῖϊιις σογίθ, ψιιὶ ὐδὶ ἐοπιῖ δαρογϊοπέϊα πιονογῖξ ψια οἷπιὶ Ἐοίοοί ἐπϑιϊία. Λίατα οἱ 

θη διιοξιϊηι65, σιίθ βοτὶρίο ρΓοιία ποτὶ σιιτιῖ, ἑαπιφιίαπι, ἰκατι πιτεζέιινι ἰαῦθιιῖ65 πιο ηιθη , ΒΘ 5 76-- 

εἰϊαπιτίτ' τ 6] 616, ἠπιρτιιθηῖθς ἐναπ φοίζιτη, ἵπ ἴρ5ῖ5 τοθιι5 ρτιδοίρτιῖς [εϑεθηῖ5, ἵπιο ρμοίτπι5 ρτιράϊοα- 

{ἰοτιθτ, πε τετείζιιτηι τιοτιθτὶ Φοταἰιοπιίς. ταν δα Τυδά τ οπθιν οοπίαριθπά αμην 511, πιὸ ἀοοίτιηὰ 

Ἐς οΙ6βἰα ρογοϊριαία", παης δἰΐατη αβονί τα !]οπθιη,, αποα ποι 5ο] τ ΟΠ ἶὰ ϑοΥΙρίι 5 ΘΟ βίδηδία 
ΠΟῺ δπιου τη, 564 δἰϊαι ᾿ρ8α ϑουιρίατα ορβοινιταίο απδήσμι ᾿πνοἰ ναίιν. ἢ 56 ατείοηι δἰϊοιεϊϊ σροοῖος ν. 55. ε. 

διίαπι οὐ δοιϊξας, {τα τεζττι» δογίρεισα, ἱπτοϊἑθοίτι αἰ οί θην πάθης ἀοϑιίζιηη 5θπίθτιίϊαηι ἰάφψιι 

αὐ ἰοαοηίζιην τειἰ{ αΐ θην. Ρ. τοῦ. 

Θρδσχαν Βοα]ίοίιιβ. πες οἴ] ρόββθ., δῖ πᾶπο ρανίθι ΠῚ (6 ϑρινι βαποίο, 6Χχ ατιὰ 

Ῥοβίγθπηι ἰδβιϊτηομΐτιθι ἀοργουϑί μλι15., ὨῸἢ Ά5111 [τίη 6588., 564 πᾶ Πτ15 8Π16Π80 [ΔΟΙ 18 ; 

ααΐ 5] ίθιν θαβι] στη πος ἰοοο ποὰ δ ρυθοῖραῖβ Πἀοϊ. οαριιι5, 5ο( 46 υἰτπά ΠΡ τ5 ἰγδάϊ0 -- 

Ὡἶριι5, φιάγιη αἰΐω πεῖς πιοπιθτιῖϊ, αἰΐῷ ἐς Πιοηιΐμπτιην πιθηιοῦῖα πὶ ἰρδα Ἐδοϊοοία Κοπιαπα 

γνγίάθπι ἐοϊ οί, ἀἰββθυογὸ τοβροπάογοί. ν᾽ 

4 



ΧΧΙΥ͂ ' ΡΕΞΕΕΛΑΤΙΟ. 

Ῥεϊμνιιν {Ππ|4  σοιμμθπίιηι, 4πο4 ρου β δ τπδῃτι5 5510 065 ἴῃ {γα ἐἰ6 ὅρινιία βαποίσ 
Ἰῃ]ΐοθγα σοηδίπι", 5ῖς απ ἃ Ομ Πθτι5. ΘΧΡΙ βίαι εβί, αἰ πογὰ ΟροΓα ΠΟ 510 τοί] θηάπιμ, Θποά 
δαπΐθην βρθείαί δα αἰΐθγαπι βου 611 γοβροπβίοπθηι; νϑγατῃ {ΠΠπ| φαϊάθηι οϑὲ Βαβιίμαμι πος ἰοοῸ 
ΠΟΠΏ1}1ἃ ΘΟΙΠΠἸΘΠΊΟΓ ΓΘ {π|8 δ Θββθης 8}. 5ΔΟΓΑΙΠἸΘ ΤΟΥ ΠῚ ΠΟ ΡΟΡΓπθηΐ: 56 ποῃ ἰάοἶνοο 

τ Πτι5 ΘΧΡΙ οὐδίπιιη δϑὲ 6] 5. ρυϊποῖρίτιι., πδιῖρα πΐγααθ θαπηάθηι ψὶμι δαὶ ρ᾽θίαίθηιν πάθον, δὲ 

4 ϑουιρίανθ ρυοάϊτα ϑιιηΐ, οὐ αι τθοθρί μα 8. χ {γα ἴοπα ἀροβίοϊονιμι. Νάτη 11 διϊαμη, 
4ππ δῇ εββθῃιίαηι 5δουδι θη Ου 1 ΠῸΠ ΡΟΥΓΠπθηΐ, ῬΆῚ Πα] λα ΠΟΙ ΘΟ ΠΕ}, 51 8 ΒουΙρίτ 5.) 5ῖ γα 

ἰτα δ οπα Δροβίοϊογιμ σομεϊπϑαμίαιν : ραγιτον δαΐπὴ ᾿μππτητιΐατὶ ροβϑοπΐ, {θη πγοαζιτη υἰπ8 
ΒΙ ΘΓ ΘΩΑῚ ἴῃ ἀΖαδΔη,, {αὶ ἴῃ βου ρίαν ῖβ πηθιηουδίπ ἃς ᾿ρϑὰ Βαριίβηϊ υο66 515 1 οαίπιν, ααϊὰ (α-- 

116 Δ δϑβϑθηζίαμι Βαρείϑην! πο ραγιϊποῖ, ᾿πηηγαταίτι5 δϑὲ 4 ᾿ποο] βιὰ. Εἰ πιβίνα ουρὸ 5. Βαβιϊαμι 
ἐχαρίίαί ϑου]δίιιβ, {πια51 ἴῃ πος ΒΆΒ1ΠῚ Ιοοο γϑρΐα οατη Θχθμιρ 5 οἵ ὄχθη ρα οὐππὴ τρια Ριι-- 
δηθηῖ, Νοη δπΐμ 14 ἀἰοῖς Βαβι ΠΠπι5, Εναπρϑίταμι ἴῃ Ῥγοῖριιῖα ραν τι5. [6 41, εἴ ρυθ Ἰοδιθηθαι 

864] ππιάπιην πομηθη γα ἰρὶ, 51 εἰ [π|8 ΠΟΏ ΤΠ} ᾿τηπατθηταν 41} Ἐπ ο] 65]α : 564 ἐχ σοῃίθηχίι ΤΠ νδαά το- 

Ὠἷ5 πος δυανβϑδιναθι ἱποοῃοάτι σΟηβθααὶ ἀοοοί, ταῦ Ἀ1}}}} Ῥγο βιι5. ἴῃ Π οἸ βδια οατὰ εἰ ἀοο- 

{υ1ηἃ 5: Προ 10 Ἰηΐθρτιμ, 564 ᾿ργ8ὰ ἘΠΟΙΠΙαΥἸβί1α: ΘΟπβθογαί!ο., ΘΟΙ ΠΥ ΔΙ] ΟΠ 15. ΘΔΟΥ ΔΙ] ΘῊ [111 5. ἰρβα 

Ραβ 57. ρζίαιν (οἱ ργοίοβϑιο θ΄ Ραίγοι εὐ ΒΛ απ οἱ ϑρινίταμι βαποίαι ονϑυζαμίιι, ΠΕ] 15 βομίθη τί: 
ΧΧΥ γαγιαίθι ἀδιηοηϑίγαηϊ ΘΧΘΗΙΡ]Ο 5110 ποθ βθοίς, {πῶ Τ δ Ἰοθ. 5616] σα͵θοΐα, ἤθη 50] αὴὶ 

Ῥίοβ ΠΟ βϑῖθ υἰτ5, 864 δίΐαινι {πιο μὰν ϑιϊα ΘΟ ΘΟ ΔΙ ΟΠ ΘΏ., {415 ἃ Βάβ1}10 εἰθβου! Ὀἰίπιν, ἃς δον ὰ- 
Πηθηξα ἢ ΘΟΠ ΠΡ Π] Δ ]ΟΠΪ5 βιϑία! ουιηΐ,, οἱ ρυφαϊοδιίομθιη ΕνδηρΘΙ ΙΝ ἴα δαὶ πιιάτιην ΠΟΘ γθή6- 

ϑουηΐ, αἵ ἰοΐα τ Προ οὐ βάτι6. ἀρ (ἴο δἰ ΠΡ’ Ἰπὶ Ῥϑυἶδϑα δι, ἂς Π6 ἰρβὰ «αϊάθηι ᾿ΓΡιπἰταί5, 
ἀοεοίεϊηα δάγοιβιβ [᾿ηϊανῖοβ ἀθέθμι ροϑβϑιί. 

α]άς 11. Τδβεῖ5 ἐβί δἰϊαμι ἰοςιι 0 }65 θα βι 1π|5.. φααητο δηϊμὶ ἀράοτα ἐἰθίθμ αὶ ἀορθαΐ πιβιίαειι8 ᾿π ςο]6-- 
ἘΡΗΜΒΑΥ ΟΝ ΠΤ ἀορια Θχρυϊηιθη τι 5ευμο. Νά οὐ Ραϊὶ Ποη ροβϑθηΐ Ῥηριμπηαίοιηδοι! ϑριυ ἔτι 

τὐεηβνα τος βϑΆ Ποία. τιπὰ οηϊ Ῥαίν οἱ ΠἼ]1ὸ β᾽ουι Ποανὶ ; ἀδιηοηβίσας πᾶπο δου Ποαμα1 τας οηθη οἵ ἀραά 
υνἱς ἀοίου- ΔΠΠΠΟ5 ΒαίΓ65 τιϑι(αἴθ} 6586. οἵ ἴῃ ἰοΐο Ὁεοϊάδπίε οἱ ἴῃ Ονϊθηίθ νίρονθ. θδῖπάο 5ϊ6 Ἰοαααι ς 
ὀυπά!, 

σαρ. 20. ᾿ς . . - - . - ΄ Ὶ »- 63. «. οεἐνιίαίος,, οἱ σοποιιείμαϊίτποπι οηιτιὶ Ϊκοιπίσετίηι τπϑιποῦὶα ὐϑίιι 5 ογ 6 ηι » 1Π5 1} 67 οἱ υἷγος Ἐροοϊοοίς 

Ομ πὶ ἐσίζιν., εὖ 650 ἴηι ἱπιπιοναίοτ, οἱ τϑοθηίἑογιτη ὉϑΥ ογιίτηι, αΓ οὐ οί 5 ὃ σιηὶ (οἵας παίϊοτιδϑ . 

οοἰμιπιτια5, οπιηὶΐ βοίθπίία ὧς υἱγίι6 δρίτεειι5 οἴατος,, εἰτιοθ5 ἀὸ ρμαίγοηος ἐπι} μι5 τοῖς δα ϑϑάπι 

Οὐ πὸ ᾿οϑριἰς ἐἰϊα ἀοὶος αὐἰνόγϑιιδ τι05 οοπιηιοία Θ5ΐ, Οπιπίϑηιο οἰνί(α5., Οἱοιι5 οἱ Οηϊτι65 οα ΓΘηιὲ 

1ἰπι65 ρἐθτειὶ δτετιί πος σαϊιιηιτιαπίζεπι υοοίψιις. Ἀοϊοδία φιίάθην ἄθο αὸ ἱρσοπάα οοτάϊνιι5. φιιτθτι-- 

{{πιπὶ ράσθηπι : ὉΘΤῚ1). “ιιοτιΐατι, 65: πασπα ραϊ θη πιΘΡ 0 65., ἰοἰεγαίας ῥγὸ βάθ αὐἤιοιίοτιος 5 θη τιι-- 

{πΓ 7). ΡΤ ΓΘί6Ι ἔκθο οἱ δἰαάίις ορϊοπθοοαί, οἱ ϑϑοιιγίς ἀοιιαΐι, Θὲ ἱσπὶς ατάθαξ Βαὐγίοτιῖοο {ἴ10 

νδἤλθηι θτιἴπι5.. Θὲ οπιτῖα στρ ἠἱοϊοτίιηι ἐπί τμηιοπία πὶ τος ππονοαπίι" ; ιιοεί κεἰ πιὸ ψιείάοηι αἰἱπεΐ, 

γετλιϊέ τ ίίγον ξονπιί αι, στε ιηι ποτὶ [ον πυϊ ατ πιῖτιας., ἡτίας ]λοπιίπιι5 ἵπὶ δρέγίίιπι δίαςρἠοπιίας 

αοϊοπεϊντι5 ὑπίοπίανῖε, Πφίίιτ ἀρια οοταίος Ποπιΐιες απ ριιτραίίοποπι πιθὶ σε Ποϊμτιξ ἰθς {ιί 

αϊοία σπί, χιοά τοοίρί μι υοσοηὶ αὐθὸ σναίαπι ας ζαπιϊϊίατοηι σατιοιὶς,, ἐπισιρο τ οἰ ἑάπι αἰιεἶπιο τιδιε 

σοπΠγ πιαίαπι. δαπι θα τι ἐθηῖ μογ ὁ5ὲ ατιπτιτεἐαίπιτη, Ε νατιροίζιιπι πηι αἱ ρτίδβοπς., οδί θηείζειν 
ἔπι ἘΠ οοἰθοἰϊδ τιδϊίαίατι {πἰἰ556: οἱ ψιιοί 65: οπιπίτση πιαπίμιιπι, ρίτιπι ἀο Το ρίοσιίπι δετδιιπι παν θνὸ 
αοπιοτιοίγαίτι. 

δου τὰν Νὴ τηΐητιβ Θηϊτα]Ὁ ΒΑ51}11 βαι ἰτπιην δὲ ἀπίτηὶ ἀγᾶον ἰὴ ἀοίομάομα φομπε]Π]οσι. ἀποίον ἰαίθ. 
βθηιϊαΐ, Ηΐϊμο ἀδοϊαγαί ὅ ἐγθοθτιίος ἄθοθηι οἱ οοίο ραΐγες,, ποτὶ εἴτι δρίντιπι5. σαποίϊ αὐγηαίτε ἰοφιιτείος 6556. 
Ὧν ης ἢ Οὐδηιν 5. ΟΡΡῸ 80 60 ποι ρείθγοίαν., αἴ ἃ 50 Π06ὶ ἢε8 δὲ βθηίθητα αἰδοθάδγεϊ, βϑἀ ἰδηΐπμῃι τ 
» Ν 55. τ. ἀπᾶιν ΨΟΟΘΩι {{Π1π|8 ἁποίουϊταΐο οομβθογαΐδη Τηρϑιδίουὶ οθάογοῖ ; ποὸ δαὶ, πθο (ΟΡ ΠΙ ΘΠ Ου ΤῊ 
πη, ἢ. δεν . - δ - Ε 5 
5ιή. ΤῊΣ 115, Ὥφὸ, «ποὰ ϑαηοίο ΕΡΊΙΒΟΟΡΟ δήαν 5 6556 ἀεθεθαΐ, Ἰπρουττὴ δῖόδι 111} ΘὨ {ππ| Πηθ6ίτι 

ἀονοί. ἐν. αἀάπιοὶ ροίαι, πα πος ποίαβ δα πη τογοί, 
4. Ὁ, ας δια, “ὦ Ξ ἌΣ ὦ ἥ πλῆσον ἕ : Σ 

(ὰε αάνοε. ΗΙ. Ορ]ιεῖς Βευεθίτιβ ΠΠππὰ ΒΆ51}} ὁχ Ἐρίβε. 189 : ἃ Ογίηιϊπαπίμγ, τα αϊς, φιοί τσιαπι ᾿ονία-- 
ἐπ σνς θην, δὲ τιπάπι ροϊοπίταηι δἔ τιτιάπι εἰϊν ἰνιϊ αἴθηη αϊεσαπιτις. εψιιθ ἰὰ οαίγα τοτγιίαΐοηι : εἰἰσίηιτ5 Θπῖπι. 
ἣν }᾽ 121} . - ΠΟΥ κ -- 

νιονοοαί. “44 ογππἰπιαπιο οὐ οἰ ιτιξ,, τιοπὶ δἷο διίαηι ἰών τ σογιξιιοί αίτιοπι » πὸ δοτίριιατι αϑϑοπιῖγὶ. Ομα 
ΞΞῈΞ ΠΟ ΎΣΣΕΣ 7, Ὁ 5 Σ μ ἃ Ρ.377... ἴβίίιι αὐ [06 σιιοηι τι05 ἢ Λοπι ρμιιίαηειιΣ το ιειηι 6550 » τ υἱβεπίθηι ἀριεἰ ἴρ5ο5 σοηπϑιιοίαϊπεπι., 

ὃ. ᾿ 
γϑοίω ἀοοίνίπο ἰόβοπι οἱ πορηναῖπ ἐπιοαηιιις. ΕἸ οπίηι οἱ ναίοί αὐ γοοία; «ἀοείκγίτια «οπιοτιείταἰϊοτιομι 



ΡΆΒΕΛΤΙΟ. ΧΥΥ 

οοπδιιοίμεϊο,, ἰϊοθὲ δὲ τιοὶς ργῸ [θοίο τιδίαὐτιηι ἀρτιεἶ τιο 5 ΤΠ ΟΤΘΙ ΟΡ) 676. Οἰιοα οἱ ψπιτιο {{| το} 1-- 

οἰπειξ,, πιθῴτι6 τπιοὐὶς ΡΓΌΤ 515 1{{05 56η κὶ π606556. Π|αςτι6 ϑεσίρίμγα εαἰνισιίιις ἱπερίταία τοῦ ἐς οἱΐ ατθὶ- 

γα; εἰ ἀρτιεἰ σιιος ἱπνοπία ἐμοτῖτιε ἀοσπναία εἰϊνίτιῖς αοΥϑὶς σοπιδοπα,, αἰ δος αοοοαδέ οπιτῖμο τογί-- 

ἰαἰἷξ οι{{τασίϊιηι. Ἐπ [νῖ5. σοποϊαα τς Βοα!δἴτι5 8011 ϑογιρίανο Ππαϊοίσι ἃ ΒΆΒ1Π10 ἃς ἀὺ  ἰυπαμὶ 
δίζγ τι ΟΠ ΓΟ θυ βια τι. 

Θεθρ6 1185 Βτιπς Ἰοεῖι 4511 ἀδοαπίανονυ Ῥυοϊεβίδῃίθβϑ ; 564 ἰδ πηθῃ «π|4 615 Ῥγοϑιῦ ΠΟἢ νἱάρθο. 
Νιι 1“. δἰϊατηϑὶ ΒΑβ.}1ι|5. ῬηΘαπη ου 80 [}15. γ61Ὲ οἴ 6Χχ ΔΠΪΠ1Ο ΘΟΠοΘϑβιϑβοῦ ΘΟ ΤΟΥ Γβἰδθ., {Δ Π| 

οἴ οἷ μα θεθαΐ., πιάϊοίαν δχ οἷα δουιρίανα ροίθη άπ ; 414 πος [ἀοονδῖ οαπὴ Ῥυοίθϑίαηῖθιι ῦ 
(οπϑιιδίπ τη] (δ βα ἸΘη51 τὰ Π 81} 11) ῬΟΥΒΟΠΙΒ αἰ ν 1Π15 ΠΟὨ Ἰαΐθ,, τιμᾶ ροίθῃίίαι ργθἸοαητὶ οοπ- 
{γα Υ 8 Π} ΘΟ] 65125 1185 ΠΟ ΒΘ ἸΏ 6} ΟΡΡοΟΠποθαμΐ ῬΠρι πιο ΟΠ] : ἴῃ πὰς σοπϑιδίυἀϊητιμ γᾶ- 

γτἱείαίθ, {αὶ τηϊν τι} 51 δὶ ϑουιρίαχαιη ργονοοδὶ βάβι τι5} Αἴ Ῥγοϊοβίαηΐθϑ., οαπὰ πονῖιμ το ]1- 

ϑΊοΠΙ5. σ6ητ5 οομἀ!ἠδυτιηΐ., ποὰ ΠαΡιιθτθ σομϑιιθί απ! πθ τὶ γδ Ἰοπ θη, “απ οομβίδητὶ 

Τορο 6ϑῖθ ἰνδαοηὶ ορροπευθμπί. {Ππ| οὐρὸ ποὴ Ῥοββιιηξ διιοίουϊταΐθ Β451}11, «πἰ Τυδα!Ἰοπθηὶ 
ΠΟῊ ΓΘ] ΟΕ, 564 {18 1Π6558 {σα αίτιν ἴῃ ΘΟ ο] Θβίαστααι ΘΟΠϑιθ 41 1115 γαυ!θίαβ., δα ϑουρίαγαμι 
ἐΟὨΠαρΊΙ, 

20 Ηδὸο Τυδαάϊοῃ 15 γαριθίαϑ. τη Γι δϑί σοιημηθπίιη Βηρδιιμηδίομ ΔΟΠπουτιην. ϑο θα ης Θηΐην 
τ πογιμ Θχδριίανθ, σαι αϊα ΠΠ]Πουαι νθγίοθαΐ [ιεου βίη. της οομϑιθίπαϊηθη 9] ον  Ποαπ αὶ 
ὁπ Ῥαΐγα εἱ ΕἾΠΙΟ ϑρινιτιιβ., {παν ΒΑΒ1}1π|5. 1ἢς ΟΥΠἾΡτι5. ΕΘ] 65115. νι ρθῦθ οἵ βθιρου ὙἹρι 556 
ἀοιηοηϑίναϊ, " ΟΥ̓Δ 6588 οἱ ἃ} Ἐοο]οβία ππϊ ἰὴ 8 Ρυοθαΐαηι ἀϊοι Ια θαπς. Οπϊποίϊαην ἴῃ ᾿ς ᾿ρϑὰ 
Ἐριβίοϊα 189. ροβίχιδιιν Εἰοο 6518 5118 σοΠβιιθ πη 6 ὴὶ ΟὈ] ΘΟΘ 6, βἔαίιηι γαπιςαίθηι οἵ τη θη ἀδοί πηι 

σομβίθηΐίπν, ἃς τπιπᾶ πη 1Π ῬΘΙΒΟΠ 5 ΑἸ 115 ἀοἰζαΐθν ΠΟ ΠΡ ΡΟθαμξ,, πο δά ϑριγιτπτη βᾷ Πποίτ) 

Πο δχίθηαίτι", ϑϑώ ἀρθνιϊπι5, ᾿πψαϊς ΒΑ5}}1π|8., ογαίίοτεῖς ὁπ πιιαηῖ μτοροπίζιπι: Ραίγὶ φιιῖ- 

εἴθηι σοτινθτεῖγθ, τεὶ [)θιι5 σἱξ, αὸ ΓΕ ζίιτι οἰ πεζειθι εἰἰν νι έαξἰς πιοταῖτιθ ποποταγὶ αϑϑοπιϊοπίες,, δρὶ- 

τίτπιι Ὁ ΦΡῸ., {τι ττια οτιτπὶ Ῥαίτ6 δὲ ΕἸ Ο πιιτιθγαίτ", αἰνπιιαἰὶς ποιίοπθ πιϊπιϊπιθ ΠΟΙ ρΙ  ἰιοτιαϊ, 

σε α Ραίγα αὐ ΕἸζίιην τιδτι6 (δρταϊτιαία εἰἰνιτιίαἰὶς ροίοπίία., παπιγάπι ϑρίτιίιι5 ὦ αἰνίπα 

δίογίω βϑοογπῖ, 

89. Ουο (εμηροια Βαβι 5. δα Τυαβια  μίπιπι το Ἰαίσιιν Πᾶης βογῖρϑις δριβίοϊαμη., Θομβ1ΠΠπππὴ 
5 56 ριῦ, ΑΔ ΡΆΠ]ΟΟΠΙ τοσαία .. ΒΟ. 6 η41 δά νουϑιβ Ρηθαμπαίοιηδοθο5 [001 46 ϑριν πὶ βαπείο : οἱ 
οὔσῃ ἴῃ μος ορονα ΤΊ δά ποηθιη ἴλη) δογιῖοι «δἴοπαάαί., πθηο 114} 1ἢ δρ βίοϊα γο]θοίδῃ βαβριοαυὶ 
Ῥοβϑιί. Ῥυδίδεγθα οπὶ ρτονοοδί δα δουιρίιπναβ Βάβ1}1πι5.. ποῖ, αἰ Ῥγοϊοβία πί68 5, θάστμμη ᾿πίθυρτο- 
(το π 6} οἰ} 5 π|6 ἀν Ὁ1ο Ῥϑυμλ{ἰ{. Νὰ ᾿ρ81 φαϊάθιη ῬηθιαμπηαίομηδοΠ} ἰναπς 5101 ΠΙοθ τα πὶ ἀυτο- 
σαραηῖ. Οὐᾶτην 5 Θμϊμι 5}}} γαϊοπία θ] αυπαιη Ροββαπί ; 4αϊὰ ἰδιηθη ἴῃ Ἐρο]οϑῖα “οι πατὶ οἱ 
ῬΙΈθθμ βαδιη ἴδοουα γοϊθραηΐ, σοσ απ ας τ] πλτι 1 5658 Δα τιβιαϊα5 ἴῃ ΕΟ] βία Ἰηἰθγργοία-- 
ἰἰομ 65. ϑουιρίιπνα δεοοιημηοάδιθ, Πῖπς ἅππὸ 9571 οὐ ΒΒ. Ππππὶ τηα]οὺ ΔΠΙπΊῸ ΟὈδουγαγθηΐ, 46 

ϑριν τας βᾶποῖ ἀἰνιηἸταίο ἀν δπίθην ραιθ πίοι δι Ἰθυππί ; οἱ οσπὶ ϑριγι τ ποιητὴ Πθιιμ 
ΠΟῺ ΔΡΡΕΙ]αϑβαί, θ6}}1 οἱ ᾿ηἔδυθ παι οατιβᾶτι ἀυΤ ΡῈ ΡῈ ΠΟ γαϊαθυτιπί. ἅπηοὸ δαίθηι 8: 4 μος ἰδη- 

πτη ἴῃ 60 ταρυθπῃοηουπΐ, χαρά ϑρινιίπαν οἰιπὶ Ῥαίνο οἱ ΕἼ]1οὸ ὁ] ον Ποαγϑί : οδοίθτα ΠῸΠ 815] βιιηΐ 
᾿ΠΡΙΌΒ ΓΘ. 

ΙΥ. ττζαν οὔατα Βουϊ(οία5 Ἀδριιΐα πον} βαποῖϊ Βα} 96. οἀρ. 1, Ὁ8Ὶ1 8ῖς βαθϑίαν : Ομοά 
ψογϑτεην ΟἼ16 αἰ Τ65 ἐδοιϊπιοπίο αἰϊνίτδ ϑοτὶρίτισιθ οὗ {τπιατια διιπὲ ἀεὶ ἱπιοσύατι ρογϑιαδοπηι 

δοποτῖιπι θὲ αὐ πιαίοτιιπι υϑγδοιηείϊαπι. ἘΠ 6ρ. 80, οἂρ 22., ΠῚ βίαϊα!ς ῬΥΌΡυ τιτη 6558 ἢΠ46]15 
μ18}} δχ [εἰ8 {πῶ βουρῖα δας το]ϊοθυθ ααάθνα απ φα!ψαδι [ἶ5 δά άθτθ. Εἰ θτιίπ., ἰπᾳαϊ Βαβ1-- 
11π|5., δὲ οπιτεθ ἡιιοίὦ τιον 658 θὰ Π46 ρεοσαίτιι ὁ5:, αἰ αἰὶ ἈΡοβίοϊιιβ, Με165 ατιίθπι “δα: «τιαἰϊίτι Θςὶ, 
ατιάϊέιι5 αἰίθηι ῥεῖ ὐϑτϑτιτη, 1) 6ὶ, οὐῖτιθ χιιοα 65. ὁαίτα αϊνιτιατα δοτιρίπιτατι,, οι δα [446 πιοτὶ οἷΐ, 

Ροοοαίπην 65:. Ἰάθιη ϑοιΠθίι5. πομ Π.}1ἃ 4} 1 ΘΟ] τοὶ Ἰοσα., ἴῃ αι θτι5 βιμ} 1106 ν᾽ βα ποιίτιν , μ6 σα 
δαἀάαίαν δπΐ ἀδίγαμαίαι 58 ογοθ ϑουιρίανδ, Οἴιεθ απιΐθλ ΠΟη βαηΐ βογρία ; δᾶ ῬΙῸ [10 6018 μα θθπ ἃ 
ἙΟμο 1 οχ Πὶ5 ν υθὶ5 : Θμοπίαηι αἰΐα ἴπ σαπιοία ϑογίρέια ρμθῖ 1)οπιὶπὶ πιαπααίιηι ἀθοϊαγαία 
δι, αἰΐα οἰϊοπίίο ργιδίθυπιΐσδα; εἶδ ἰδ φιιΐάθηι φιι φοτίρία 5ιτιῖ, παιεϊ{ϊ οτατεῖτιο ἰϊοθὲ ἀπὲ αἰϊητά 

{ποοῖ 6 θογιίην χα Ὁθίϊία διιιξ., απ αἰϊφιιαῖ οὐγιϊε[ογ6. ΦΟΥΙην {τι Ἴπι55αι διετιΐ... εἶθ ἐδ ὙΦΓῸ σι 

οἰϊομεῖο ῥειθίοι πιΐσοα διιπί., γοσμίαηι ποῦὶς ἱγαάιαϊ “1ροσίοἶιις Ῥαιῖι,, οὐτη εἰ! ; Οτημῖα ππἰιὶ 
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6. 

ΧΧΥΙ ΡΒΕΕΛΤΙΟ. 

Πισθηΐ,, 564 ἤοπ οἸηηΐα δχρϑάϊαης. Νϑηιο αιιοά βυιαι ὁδί {αθναΐ : 564 αιιοά αἰζουΐαβ, τπητι5-- 
΄υϊβαιιθ. μαγθ ΠΘΟΘ556 ΟἹ ΤΐτιΟ 65. ατιέ 7120 δα ὁ ι5 τπαπίαϊο οὐ γίοὶ, απὶ αἰϊὶδ ργορίθν πιάμι-- 
«αίτηι {{{{πι5. 

Τα .}}15 58 π6 β΄ αΠ[6{1 [Δ᾽ [ἢ 6] 8ῃ10 64] (65.110 115 ΘΟΠ]Π]ρ ἢ 415. [π ρυΐπιο ΒΑ β.}1πὶ5 ἀπιοίου οβί, 
αὖ ἴῃ ΔαΠονία πο οἰ ᾿πουθρᾶπαο Δα] οαπίτι" βου ερίτπιοο. τοβιπποηΐα : ἀοῖμ6 αἰΐ πὶ βοαθῃιὶ 
ΠΔΡΙίΘ, ἐΐς δάμη ἡπ ἐπ παίπισα απ σοπϑιιοίτιϊτια οἱίω ποία στιτιῖ, τιξοτάτιπι 6559 αἰ σοη Πἰρτπ αίϊο-- 

γιθπι ΘΟ ει ζιΡ ἤἰπί ἀπέ εἰϊοιετιίτιν. (15 ᾿η46 βθατιὶ βιιβρι οθίτιν", ῬΡ6 πη 65 δουρί αναμ βοΐδηι ἀνθ ]- 
{τἰτπτπη 6356. οἵ ΠΟΡΠηϑ1η αἰἰγῚ πη ΘΠ ἀν ιιτ ΘΟ ΓΟ ΘΙ ΒΑ 11, ΠΘς ὙΘΡῸΙ ἀἰνίαϊ., φορά 4} ΑΡοϑβίο! δ 

γίγα ἴοςο ργϑαϊοαίαμη ἰοία Ποο] 6βια οϑίοαϊς, Πα θα πάδιη 6556 ταί οπθι ἢ 

ὅπιτη νείαίς Βαβι} Ππ|5. π6 σαϊὰ δα δία ϑουιρίανδ απὶ ἀοιναϊιαίατ ; ποαπδάιαμι δχο τ Τνδάι- 
τόποι. θοοοῦ δαῖι Δ] η ἃ 6586 ᾿ὰ τί 6115 Ποῖ ϊοῖβ θὰ ΠΟμ δ οἵ γεῦμα, φι ἱροῖβ σις: 

εἶθην {ἰ{{οτ 5 εἰ 8... ἰαὐῖς ἐπ ϑογίρίιτσα εἰν ίτια τιοτι τ ρογπετείτιτ", 56εἰ ἑαπιθη απ χίαπι ρΓι[ογι ϑογὶ- 

Ρίιγα 5θτι θηίίαηι 5εγψαπί. μι Ὁ670 ρτιρίοτ' εἰϊειἱοπὶς τιον αἴ οτη τιον την οἰΐαηι σϑηιδιέτα, θέ ροΡ οΥὶ- 
ταιεπτι τιοὗ 5 6 εἰ θτιέ., σαδατι6 τιοτι ἔην Θτιἑτε τι 47) τιστραία ἃ δατιοίῖς,, οα τὶ ρογεργίπα οἱ α μία Πάο 

αἰΐοτια ΔΚ Θ ΒΥ] 586 ἀθοϊαναί. Τ Δ ΟΠ 6 οὐρὸ Βα. }1π|8 ΠΟ εἰἰδβοοίαί ἃ ϑουιρίανα, 564 4π8 Ττὰ- 
ἀἰξίοπο αἰ(υυπίτιν, οἵ ἃ Β8 ΠΟΙΙ5 τπιβιυραία σι ηΐ,, θὰ ποραΐ ρειθρυϊπᾶ οἱ ἃ Πάδ αἰΐθμα,, θΠ]γηδὶ ποι - 

ῃϑ{ΠΠἢ ΠΟὴ ἰοραηίαν 1 ϑου ρέτιν 15. ΗΠ πο ἴῃ (οβι πποἶο, αιιοι ἀδργοιηίιν οϑί ὃχ Ἀδρ. πῖον. 80. 

γευθαμ αν ητι}., 5106 ΒΟ ἸΡ( ΠῚ 510, δ'νθ νόοθ ρυθαϊοαίπιν ππι}}Ὸ πα] οὶ ἀἰβουϊπιῖπθ. Ῥχοθαΐῖ 

Θηϊπι, Τα αι οχίνα βου ρίαν οϑῖ Ῥθοοδίι} 6556, 4π|ὰ ρϑορδίιηι οϑὲ {αὶ αϊά ποπ δϑὲ ὃΧχ 

[46, 65 ἁυίθηι οχ διιάϊειι., σου νἹ 6] 1οθι αἰ νἸἱ βῖνα ρυϑἸοαιὶ,, να δουρὶ. Τα ΕΠ νῸ βθοιη ὁ 

δάνοιϑιβ ᾿πιποπητιν ᾿άθιη Ῥυδοθρίθτη πο ]οαΐ,, π6 4π|4 αὐἀαςαν τὶ ἀδιναϊναίαν 115 {8 ἃ 5Ρ1- 

γἰζα βαηοίο {1 βιιηΐ; ἂς ΠΟΙ Πδί] βου ρίτιτοο εὐ Τ υδαἸἰομ 5. τπϑηλϊηἶ.. Ῥγοίπε οροτίεί, 

Ἰπ4αϊῖ, ἐπι, ηιὶ ( μγιδεὶ ιιάϊοίτιπι οὐ οοιιῖος παῦοί, πονίψιιθ χιίάηι ροτιοιοδιίην οἷ φιίάρίαηι 

διεθιγαθ το, ατιξ ἀὐἰίογ ἰδ, χι α ϑρίνίιι ἐταάίτα σιεξ, τιοτὶ οοτιατὶ φιψιίαιη ὦ 5οῖρδο ἱππονατθ, 

δ ἐπὶ 15 ψιι ῥτίτι5 ὦ βαποίῖς πιιιϊαία διτιῖ, ἀοητιίοϑοογ. Οἰιοεῖ ἰσίζιιτ' π 60 σΟπιπιτιτιῖς σΟτιδιοίμαο, 

γι6 6 ϑογ ρει γι τι5τι5 ααἰηιϊ εξ; τα ατιθτα, τιοππιθ κιεπιτππι εἰθηιθτιϊς δςΐ ἢ 

Μαρηθ ᾿ΠΠΠ Θ πτ186. ἀρρααϊταιν ϑοα] θίτι5. 6χ (οϑιποπὶο, «ποᾶ ε Ἀδρ. 1 Ὀνον. ἀδϑιμηϑιῖ, ΗΠΐ5 

Θηΐηι ΨΘΙ15., {ει οἰϊοτιίο ργιϑίογιΐσδα σιπί, Ομ δὰ ἸΠ6]]Πσὶς ΒΑΒΙΠπι5., 46 {αϊθ5. αἰΠ}} ἴῃ 

δονιρίαγα ἸΘρ ται, 564. ἀθ ψαθιι5. 161] ποιϊπαίι ΡΥ βου  ἰταν αὐ γοίαίαν : 4165 ουαηΐ οἰθὶ 
5]. 18 0115 πη] ΪΔ(1. ῬΘυϑρ οιια Τ65 Θϑί Θχ γϑυ 5 ῬααΪ, {πὸ οἰίαί ΑΒ. 1τι5. 

Υ. Νόοα ομἰςιθη τι οδί αἰπαα ἐοϑι πη ομϊτιηι 410 δοάθπι βοιαϊοίο ομ]δοίιν, οχ Ἀθρτ]α τηόγα]ὶ 

72, ἐἀρ. 1, 001 Πῶς Ἰοσιιηίαν : Ομοά αονοατι αἰϊίοτος χιιὶ ἵπ ϑοτγίριτιτὶς ὀγιαϊεὶ σιιπί, 

ὀχρίογαγο αο ρμγόθαῦδ δὰ π|6 ὦ ϊασίϑιτὶς εἰϊοτιτείμ7 : δὲ γι γιιίείοπι σοπϑδοπα 5ππηΐ| ϑογίριτὶ5 

δι 5 ρ 76 ; “1 ὉΟΤῸ αἴϊθπα,, ΤΟ] 667 6., δοσηιιο “τὶ ἐπ ὁ πδηιοαὶ ἀοοιτίπίς ρϑιδονογατι,, υδἤδηιθτι- 
{15 ΡΟΥΘ ΑΤῚ. 

Νόοη ἱπιρυιιάθηβ ϑου]ιοίτιβ [ι8ος σγουρὰ τοβθοαῖς, τε τι δον ρειτῖς ὀττιἰεὶ σι, τοὺς πεπαιδευμέ- 
νους τὰς Γραφάς. Εχ [εἷ5 Θηΐτη τηδηϊοδία ςο πο  αβὶο δϑί δουρί τ πὶ ΠῸΠ ΟΠ] 115 ῬΙΟΡΟΙΪ, αὖ πη]1- 
φάτ Πάθὶ τορι], 60 ΟΠΙΠ ΠΕ15 οἸαγἂ ἢ δὲ Ῥθυβρ᾽οιια ἢ. 6556 ἴῃ 115 {6 δα βάδην ρογίίποπε. ΠΙπὸ 
᾿θΑ51}1π|5 ἴῃ σα ρὶ 6 56] 16 η11 115, “τε σεοτ τατείτπεηι ἱπι ϑογίρετὶς ϑοτςαίί στε, ργεοῖριε πα ΒοΠΟΒ ἃς 
1805 Ῥαϑίογεβϑ ἃ [γ οΕθι15 δουιτη ἀϊσηοβοαηξ. Οὐ δἰϊατη πὸ ρυϊπιῖβ Φαϊάθιη σοποράϊε, αὐ ϑουῖ- 
Ῥίαταμη ΔυΠ {10 5110 Ἰπ ουρυθίθηίαν,, οἵ ργοῖι αΐβαιθ 510] ν᾽ ἀθ ταν ἃ ϑριγῖτα βαποΐο δαἀοοίαβ. 

564 δαὶ ϑουτρίανα ᾿πτοΡρυθιδτϊοποιη ᾿μ (6 ΠΠρὶς, {πὸ Ἐπο δϑῖθ ἀποίουϊταία δὲ οοπβίδμτ Τιδαὶ- 
{Ἰ0Π15 ΠΟΉΒΘΠΒ51 ΠΕ τιν, [056 Θηΐπ Πᾶς ΡΟ 55 ται γα Αὐϊαπαβ που ταί65 ουιαγογαΐ. Ναπι οαπὶ 
Θἀοοίτι5. [ιἰ586ῖ 410 ἀνία Μδουϊμα,, ατιᾶ οἱ τραἄθναΐ θϑαιἰβδίμαὶ Οὐτορου! γοῖρα,, φαθοιπηχαθ δα 
Ἰρϑᾶ πη ΠΙΘΙΠΟΥ 85. ΘΟΠΓΙ πα 106 βου γαία ρου θηθυδηΐ ; Ῥοβίψυδπι 6 Ραΐίγϊα ἴῃ θχίθγαβ ῬΓΟΥ ΠΟΙ α8 

Ῥιοίδοία5 δϑζ, 5] {1105 ᾿πν πο θαΐ βθοιπ τι {νδ απ ρἱοίατ 5 γ στ 8} 81} 1} Πί658., 605 οἵ ρᾶ- 
{γαπη Ιοο0 ΠΑ] 6] αΐ,, δἰ Δ} 1188 5118 ἀτπιοθ5 5 ιε θαίτιν". ϑῖς γϑυαΐθιι ἃ} μεαγοϑὶ, Ῥαϑβίογοβ ἃ [15 
ἀἰσμοβοοθαΐ,, ΠΟμ ῬΙΌΡΙ 5 5115 δου ρίμγο 50 π4115 πα! 6 πο , 5864. φὰ οοῃβίαπίοι το ηθηήο, 4118 
5. αὐδρουῖαβ. ΝΟ δοβα 6515 ἀπί6 Θχογίαμη Πογοϑίμν Αὐίαπαπι ἰοία Ἐςοϊοβία ῬιΟΡδμηίθ οἱ ἀρρίασ- 
ἀοπίθ ρυφαϊοαγογαΐ, 

σύν ον Ὁ 

ωτἷ Ὗς 



- ο ΡΑΕΔΈΕΛΤΙΟ. ΧΧΥῚΙ 

ϑιιρρεάϊίαίς ΠΟΡ15 Εἰ ο]οϑια ΝΟ οβαυ θηβ15 ἀρ απθπία {πάλη “πε ᾿ς ν᾽ ἀθηίαν ποὴ Ομ] - 
ἰοπάα. ΝΜ ἀβοηϊαβ., 41 ἤὰπς Ἐς οἸ βίαι σοχὶΐ ΕΠ] Πυ}15. Θ ΡΟΥθτι5., 510 50] 6} )αΐ δἀμιοποτδ, 

οαἢ ΠΟΠΟΙΟΠαν δία : ἃ (ανοίθ οατιθ5, ὀανοῖο ορογαγίος τπαίοβ. (ιουο40 ἁτιίθ 058 ἐδ Π65 ἀγοθθαΐ ἃ “γ. 48. Ρ- 

ἃ διορο} ἔσαϊξ {116 οἷν πον αἷς ἐπιίππιίσιις., ἢ οςίοπάοπς ἐπ δοῖρϑο ρῥτίδοαπι Εοοϊθοία ορθοῖΐοπι, αὐ ἡρώδει ἄ! 

φοίογοπι δἰαίμπηι, υδἰμὶὶ αὐ σαοταπι χιιαπιάαπι ἱππαρίποπι, Εἰ οοἰθεῖ οὐδ σΟπιη Ἶ55.(6 ἐοτπ τη, Θ[{{π|:-- 

δόη5., ἴα τεῦ χιιὶ σπππὶ ἐο0 Οἰχογιτι, τισι οτίηι ἰδ ψιιὶ ἀπίθ ἀπισδτιίος5 ατῖπος δὲ ἀπιρῖζιις5. ἱπιπιϊσιατίτετ 

ἐπ δία τοερμίοπαπεγατιί., οἱχί556 εἰνὶ υἱάδαπίιν. Αεἶἰθο πιμὶΐ ὧδ διιο, τιθὸ τιζιιπι τϑοθπίϊονὶς 

τιθτιέ 5 ἱπινοτίπιν οἷτ' {16 ρῥγοιπεῦαὶ : θά ςθομπάμηι Π͵ογϑὶς ὑδηιθαϊοίίοτιθηι ῥΥΟ ΟΥΤΘ πονογαΐ 

δὰ σογἦΐ5 σι αὐσατιῖς, δοπὶς σοἰἐϊοοι {Πεϑαιισὶς,, υδίογα υδίθγιιη,, δὲ υδίοτα απίθ ἔποῖθπι τιον ογμηι. 

Οὐιαηία {ποεῖ [4115 ἸῃϑΕ ΓΙ ΟΠῚ5 τπι}}1{85.. ᾿π46 ἀδηοηπβίγαϊ ΒΔ51}}1π|5., 404 5011 ΝΘΟΟςΘΒΔΓΊΘΠ 568, 
γ6] οεγίθ οἴῃ Ρᾶοὶβ δαππιοάτιη ἴῃ (Δηία γτϑιῖμὴ ἰοιηρεβίαίθ δὸ ῬυΌςο ]α γα πῃ} } !}τν νἰΐδι ρ- 107. α. 
ΜΙ υβομΐο σα εν παμΐα θρουϊηΐ. ΝΟ ΘηΪμ} 605 αἰ(ρ ̓ς γϑπίογιιτη [χϑου ΘΕ ἸΘΟΥΊ 1 δοϑΕ115., 5 ΠΟΥ 510- 
Π65 ᾿ΠροΥΐα8 δἰ παϊίγαρία ἀη 115. [0116 τις }}}01|5. 

ΜΙ υβοηὶὶ 5641 Αἰαυθῖι5., πο ἢ οἱ ας νἰγίιτ βιιοοοϑϑιί ἢ οὐσηπι6 ΠΟ Θϑ1 πὶ ΑὙΊΔ ΤΠ 85 ΘΟΠΙΓΑΡΙΔ1Ὼ 
σομ δι ϑίτι ᾿πἀποθυ : ΒΆ51Π1πι5 ἴῃ ἐδ 8 ΔΗ Δ. 1Π}} ΡΟ ΠΙοΐδ 51:16 16 ΠΟ Ῥοίαϊς,, ἃς ΝΘΟΟΣΟΒΑ ΘΠ 565 
Ῥ᾽ αν θιι5 Π θυ Ὶ5. αἀιηοημῖξ, τί ΑΒ Πος 510] τπδρ]ϑίτο σαγθυθηξ. 516 605 σομρ Ἰ]αΐ ἴῃ ΕΡιβί. 210 : 
Ζι ἀεὶ ἐνθνδῖο, ᾿αααϊῖ, ἀρ νος ὁχοοσίαξι" ἱπίπεῖοα αροϑδίοἰϊοὶς εἰ οναπϑοί ἑοῖς ἐἀοοιτιτιῖς., ἱπιπιίσα π.3.» Ξ5ιη. 

ἐγαειοπὶ ατοσογῖὶϊ ὑεγ6 πιασπὶ, δὲ δου. ἡ οἰ διιΟ 6 6556 Γι τπι5π|6 ααἰ ὑΘαίτιηι Ια σοτιίμι,, οἱ} 1ι5 

ΡΓοδοίο ἀοοιιπιοτία οἰϊατηπῖιηι πὶ υϑϑίτὶς αἰτὶθιι5 τϑοπιατί. δίαπι δανο τη αἰϊιπι., οἶΐπη φιίήδηι 

ὀχογίτιηι,, 5θα ἱγακίίοτιε πιαρτιὶ {{{ἰιι5 υἱγὶ δα Ξιἰποίπη., σοτιατιίπι" ταίτιο ἰδιἱ τϑιιοναγθ., ἡμὶ αἄτιηι 

{{ππ 61 τι6 ἀΓΘι αι ἔμ᾽, 5ΟΤΠ Πα τι Τι05 {ἰποιετιΐ. 

δ ΜΗ’: χχν 

1. 5. Βα τα5 Θοποορί5 σθυθ15 ἄοοσοῦ (ἸνυἸβέαση ἀοββο ᾿υθϑθηΐθμη 1 Ἐπιομανίβεῖα, Πι Ἀοχυῖνις αὐ ΠΠὰ4, Πος 

65: σους πεδτινι., οτι Ταΐπτι5 οογῖο οὐθἄαπειβ {πᾶπὶ ἡΠΠπι, εὐ ϑιατι σα ζαοίτιπι 65. ΠΠ]. Τηβῖσ 5 Ἰοοιιβ ἃ 

δουϊοίο ἀεργαναίαβ ἐχρ!οαΐαν, ΤΥ. ΒΆΒΙΠΙ βοητοπτϊα οὐ π ΠΤ ἃ τ} ΟΧ ῬΤΘΟΙιι5 Τρ οί, 

Τ. δῖνθ θάϑη1ο δα βου θαπίαν Π0ν1 46 Βαριίβιν!ο, 5ῖγ8 Ποῃ ; οϑῦ(θ 511} 6}118 ΠΟΙΏΪΠ6 ΟἸΔ.1 ἃς ΕΣ Σ 

Ἰαυι4ατὶ ροβϑιιηΐς, σαι οὶ ΟΧ 6118 βο θη 1118 ἂς γ 6 Π15. σΟΠΠΡΟΒΙ11 διπί. Τὰ ΠθνῸ βου 0. ΔΙΌΤΙ ρεὶς νετ]ης 
, - τἀν - ΟΞ ᾿ ς ἀοςεὶῖ ΟἸεῖ- 5 . ὶ , Ἶ {πι, σα. 2 : “71π|ἰς φιιὶ οὗ ργαναμι οοτιδοϊ Θηἰϊαπι., απ ὑπιπιμιπαϊδεΐαπι, ἀμί ἐπι αμηθηάτεηι ρα 5 “οοοὲ ΕΣ 

εορεία ποπὶ δεῖς εἰΐγα ρογίοιτιτπ, ροσ5ῖ. ςαογί Ποαγο. Οὐυιεοβί Ομ ἀΡΡΟὨἰἔααι" ΤΟΒΡΟΠ δια, ἀτισία ΘΟΠῚ- ργαϑθιοπι 
ΣΝ Ξ Ξ : Ε 3 ᾿ ἢ - ἴῃ Ἐποβιαγὶ- 

Ῥαγαίίομα δχ [ν15. 4τι8 ἴῃ βαοογουιθτι5 νοίθυ 8. [6615 τα! θα πίαι.. Τ αι ἀδ βαοουάοιι θυ πον εν Ὁ ὍΣ 
᾿, 

16ρὶ5 δὶς. βίαζαϊται : ὃ δὲ Κύριος λέγων, Μεῖζον τοῦ ἱεροῦ ὥδε, παιδεύει ἡμᾶς ὅτι τοσοῦτον ἀσεύέστερός 

ἐστιν ὃ τολυῶν ἱερατεύειν τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡνιῶν προσφορὰν χαὶ θυσίαν 

τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, ὅσον τὸ σῶμα τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὑπερέχει χριῶν χαὶ ταύρων" 

οὖκ ἐκ συγχρίσεως, ἀσύγχριτος γὰρ ἣ ὑπεροχή. Ζλοπεῖντις απΐοπι οτεπι αἰϊοῖ! : ΓΠΓΘμΡ]0 μιλ]}118 μὶς εϑῖ 9 Μαμλ. κ2. 

πος ἄοοοί ἰαπίο πιαρὶς ἱπιρίμιπι 6556 Θιιπι, φιῖ αἰεῖθί σα Γ ΠΟαγθ ΘΟΓρτι5 Τονεϊτιΐ, χιιὶ ἀφάϊι ὑΓῸ τιοὐὺΣ 

δοίη [260 οὐϊαιίοτιοπι οἱ Ποκίέαηι ἐπι οὐοτθηι σιιανίίαις., αι ατιίο ΘΟΡΡτιΣ κεν σομἐι Εἰ 7) 6ὲ 

ὀχοοίϊονιίϊιις οδί αγίοιίϑιις ἄς ἰατιγὶς : φιοι αἰϊοίιιπι οἷ! σἰπθ σοπιραγαίίοπο,, ἱπισοτιρατ αὐ] 5 δτιῖπι θεὲ 

δχοοϊϊοπίϊα. ϑϊς εἴϊατη ἴῃ οαρὶα ἰογϊο ὁ ροθπὰ 115 ἴῃ 1668 Ἰπηροβιία,, 48] βαπεία ᾿π Πτπ1Π 41 [ἀΠΡΌΓΕ 

ἀπάοθαπε, ἀομιοπβίγαϊαν, φααπίμμι 510 56 ῖτι8. οουροῦα ΠΟΙ ΪΩ1 πα δι γϑβοὶ : ὅσῳ γὰρ πλεῖον 

τοῦ ἱεροῦ ὧδε χατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνὴν, τοσόυτῳ δεινότερον καὶ φούερώτερον τὸ ἐν μολυσμῷ ψυχῆς 

τολμῆσαι ἅψασθαι τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, παρὰ τὸ ἅψασθαι χριῶν ἢ ταύρων, τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος᾽ 

Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίη, εἴς. Ομαπίο δηῖπι ρῖτι (θυ ρίο {6 6πι., ἡμχία ]λοπιίεϊ ϑθόθτη . ἰαπίο 5τα- 

νίμς 65 οἱ {ογιπἰἀαὐιϊπις ἐν ατιΐπιι ἐπιφιείπατηθπΐο ατιεἰθγ6 ἐαηιΘῈ16 ΘΟΡΡιι5 Ολγιςιῖ. ψιαπιὶ ατὶδίοδς Ἀδε ἼΠΕ 

ἀτιι (αἰγὸς (απ ΓΘ; οτἰπὶ ΤΙ ροσίοίις ἀϊοαξ, Τίλαθια σαϊουπηαιια τη ποανεεῖί, εἰς. ΝΙΒΙ] 58πη8 ἴῃ “᾿ 

1ιῖ5 δχϑίαϊ (ββι Ὁ 115, ααοά εἴα] γ6] ἀοιον αι ο.Ἱ ῬΟϑϑιῖ. ϑαουιποδίπν οἵ ΦΟΠΒΘΟΓΔΓΙ ΠΟΥΡιβ 

Οἰιε βεὶ : ΟἸεΙδίυβ ρυδθβοηβ δἄοϑί ἴω ἁ]τανὶ, Τ᾽ ιρίο μια]ον ἰιΐο 6εί. 11πι4 «ρου πθη δίαζαμιν ᾿πίον 
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Ρμερρ. ῷ, 

ΧΧΥΤΙ ῬΡΒΈΞΕΑΤΙΟ. 

Δα {αξ6 οἱ πονα ἰδρῚ5 βου οἷα, απποα ἴῃ ῬΥ 115. νἹΓ]] οἱ ἰααγ1 οοοἰδὶ ἔπους, ᾿ῃ ἸΟβί 15. ΠΟΥΡ 5 
ΟΠυῖβ οἴϊοναίιν : «βου θη. 586. ΠΟΙ ΘΠ {π|Π} 9. 51 580 Ποιὰ ἤονα ἰ6 15. ΘΟΡΡΤΙΒ. ἈΒΘΙΝΕ6 

Ομ ῖβα τοργωβθηΐθί ; Φαὶρρο οὐτη 46} Ῥ δβα θυ ηΐ βδου οἷα γοίθιϊβ ἰθρβ ἢ ἰάΖιι6 60 ἀρίϊπι5. οἱ 

5 ὨΙΠοδη 1πι5., 4110 οὐ 465 ΔΙ Του τι5. ΔὨ]Π18}15. ἀρίϊοι δ τπουΐθπι ΟΠ Ἰϑε] τοργωβοηίαπάδιῃ , 4 πιδλ 
165 ᾿Π8 85. ῬΆΠΙ5 Οἵ Ψ]Π11. 

Ἐδάδινι βϑηίθπίϊα ραιιοῖου θι15 γ θυ 15. βία(αηιαι" τα Π ΘρααΠ15. ὈυΘυ ον τι5, (δὲ φιῖς αἰθηι, ἸΏ 401 
ΒΑβ}}1π5 [πίουνορ. 909., οείηι ἐπὶ ἐγιτητεσιεἰτἶα οἰ... ἀασοεάαὶ αἰ ϑαποίω ; οἰΐαηι 6ᾳ σείογὶ Τ εἰ απ: οπο 

ἐοντ δι ἐ{{ἰπ5 αἰἰξοῖίπιι5 μα οίτισηι. Οποί οἱ ἀπιράϊις Ιοπιρίο ἰεῖς 661, τιοσ τιιῖχιιο πποάΐο παρ ῖ5 {Οτηιῖ-- 

απο ἀἰοοονῖξ «“ροδίοίπι5, φιὶ εἰἰκτ! : Οαὶ τπαπάπιραί οὐ ὈΙΡιῖ ᾿πάϊρηδ, {πιά τοῖτιμ 5101 τπαπέξτιοας 

οὐ ΒιΡ 1. 

11. Βαβι} }1π|5 Ἰμίθυ θα, απ|8 σου οὐ Θάονα “6 θηητ5, δ ΙΔ πδὶ τθριρηθί πδίπνα., Εππ Πὰν Ἰβίϊαμι 

πππηοναΐ. ἤδης Θηϊην ἴῃ δον] μαι {000 Πα ηλιι5 γθσιιίαῃι ; ἣ ὅτι οὗ δεῖ διαχρίνεσθαι, καὶ διστάζειν 

ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ Κυρίου λεγομένοις, ἀλλὰ πεπληροφορῆσθαι πᾶν ῥῆμα Θεοῦ ἀληθὲς εἶναι καὶ δυνατὸν, 

χἂν ἣ φύσις μάχηται ἐνταῦθα γὰρ χαὶ ὃ ἀγὼν τῆς πίστεως. Ομοά ποτὶ ορογίοί αταϑίβεγο οἱ ἡπιδίίατο 

εἰὸ {ϊ φιι αὶ [λοπεῖπο εἰϊοιεγείτα" : σοι ρμογσιακίοτὶ οπῖπὸ 7) δὶ ὐϑγϑιιτι., γῆι 6556 κα ροσείϑιϊο,, εἰς ὲ 

πιαίια τ ριισπαί, Πῖο ὁπίππὶ οἐίτετη, 651 “οἱ ἐογ! ποι. Ἀὰ Ἰναπς τϑρυ!ατη σου απ ἰδι πίθον ἅ}1α 

τϑίεσι {Ππώ: "ἢ Πιἰραύαπὶ ἐτρὸ Τμάωὶ αὐ ἱπνίοοηι., αἰοόπίος : Οποηιοάο μος μοίοδί τιοδὶς αι 6 
οατηθηιν αὐ πιαπαάιιοαπαάπηι ἢ ])1χ1: οΓρῸ εἰσ : “ἴπιοπ ἀητοῖ εἰἰοο υονῖς : πὶςὶ πιαπεπιοανογ 5 σα ΠΗ 

ΔΙ Πμοπεϊτιῖς., ἐὲ νὶνονἐ εἰς ὁγτι5 σα σιίτιθηι, ποι ἠια οιὶς οἱίαπι ἴηι ὐονίς. 

ΡΙανΊθιι5 1 ἰοοῖβ ρεγνδοίαί Βαβ.Π1πι5 46 ορίϊπμα σου ἰοα α1 γαι!οπθ, πᾶ π ἰῃ 60 Ῥοβιδι 

6588 ἄοεδί, πί οαη σαντο ογθάδιημτι5 ΟΠ ἰδίην ῬιῸ ΠΟ Ρ15 οὐ  Π χτιτὴ 6556., 65 4116 οαυ πὴ οἵ 888 

δαϊηθη}) ΠΟΡῚ5 ἀρρομὶ,, μὰς {Π1π|5 ραββίοῃ β πθοου αίίοπθ α θσα ἀπιαπάτιν ἀρθῆναι, 51. ἴ 
Ἀθριΐα θνθνίονα 172 Πὲς Ἰπδειταἱτιν φαδσίο, ποταπῷ φόδῳ, ἢ ποίᾳ πληροφορίᾳ, ἢ ποίᾳ διαθέσει 

μεταλάδωμεν τοῦ σώματος χαὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ομαϊί οιαν {ἰπιογ, τι φια απὶπιὶ ρόγοιια- 

σ07|6., αι χιο αὐγδοιι ραγιϊοῖρος οἰπιις σΟΥΡΟΥὶς οἱ βαπριϊμηὶς ΟΠ κι. Αγὐρυπηδηίο δϑῖ δ] πϑιοα] 
ἸῃςΘΥΓΟΡ [10 τηδσησηι ΔΙΊ Ζιιο ἀρὶ μι γϑίονπι., 4ποα ἰτοιμογθι ἱμοπίοιο ἀθθθαί, ΠΑΡ ΔΙ ΠΙΟ 
Πάθηι ἃς βαποιαίθιη ροϑβία]οί. 

Τη(θυγοϑαίΊοη1 Πδθο 50} Ἰοἰζαι: γθβροῦβίο : τὸν μὲν φόθον διδάσχει ἡμᾶς ὃ ἁπόστολος, λέγων " Ὁ 
ἐσθίων χαὶ πίνων ἀναξίως, χρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει" τὴν δὲ πληροφορίαν ἐμποιεῖ ἣ πίστις τῶν 
ῥημάτων τοῦ Κυρίου εἰπόντος " 'Γοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον " τοῦτο ποιεῖτε εἰς 
τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν, εἰς. Τ᾽ πιογόπι φιΐήεηι ἄοοοί πος “μοκίοῖιις,, ομμη αἰ : Οἷα τπαπάποαΐ δὲ ὈΙΡ 
ἰπα ρθη , Πα Ἰοίτιι 5101 τηαππιοαΐ οἱ ὈΙΡΙΓ - ροχσιιαςίοτιδηι απο τι 6Π}Π|εἰ [65 σεγνοτιίπι ])οηιϊτιϊ, 
ψιιὶ ἀἰχῖς : Πίος δϑῦ σουρτιβ τηθίιη 404 ργῸ γο 5 ἐνδαϊταν - πος [Δοῖί6 ἴῃ ππθαμπ σοιμητηθιποναίϊο- 
ΠΘΠ}. ]Πέοηι δὰ {6 16ϑἰϊηιοτεῖὶ .] οατιτιῖς,, πεῖ τπϑιποῦ αἴα ΡΤΊτ5 7 εγρὶ σίογία,, ροσίδαο ᾿ποαττηιαῖϊοπῖς 
πιοάίμτη ἐπεϊπιαϊε, μὶς σογνὶς : Ὑ ου θαι ἐαγὸ [ἀοίτηη δοί » εἰς. 7εἰοπι ἡτιοτιίαιι «Ζροσίοῖις οοτίροϊί 
ΟἿ] οὐπὴ ἴῃ ον πιὰ ΠῚ θϑϑϑί,, οεἴο. 

Νϑηιο δϑί, {ὶ πξος ἰορεηβ ποθὴ [λο1]6 Ῥξδυβριοιαί., 10 ΟΠυῖθ νοῦθρθα., Πίος 6εὲ σογριι5 πτϑίίηι, αἴ 
Ππ ἰδδίια Π46 ἐγθάθπάα,, ἃ Βαβ:]1ο ργιοροηὶ. 35 ΝῸπ παΐπτι5 οουο ογοάθηα 6586, 481 56 π|6ῃ- 
(ἃ, Σ΄ ογϑιιτι σαγῸ Καοίπιπι 65ί,, οἴο.. (μεῖ οἴεηι ἵτι (ογπια 7) οὶ 6556: οἷς. {Πἰλᾶ {ππὸ Θηΐμ (οβεπμομΐα, 
{πη {τι Δ ἔτι παν Ἰβίϊατη., τὰ σας αα ΤΠοαν ΠΑ ΓΙ ΟΠ ΘΙῚ βρεοίδηϊ., δοάθη ῬγοΥθτι5 τποεΐο Ῥτγο- 
ΡΟΠαΠ αν, τς γον 5. αϊάθηι οἰαγὰ οἱ ἀρϑτία,, 56 τηγϑίθυ!! ππαρηϊ ἀπ ἀΠΠΠΟ1]1αὰ : ἰΐα τ 
ΘΧΡΙΠΙοατοη6. ποπ ἱπά!ρθαμξ δα Ἰὰοθ ψουθὶ5. αὐογθ μάλ μι , 8564 [6 δὰ γτὲβ. εγθάθηαβ. Νδὲ 
αυϊδααδηι δὲ Ῥγοίδοίο, 4αὶ, 81 ρυΐμια οοπϑίπι δἰπάθιο », δδοπα ΠΟ δοάθηι ποάο ρτοάαϊ 
οἰπάθηα. 

Ῥοβίχιδμι Βαβι Πἴτπι5 Ἔχροϑβεὶέ 410 ΤΙηΟ ΡῈ οἱ {πιῶ ΔΏΪΠ] ΡΟΥΘ Δ5Ι ΟΠ 6 ΠΟΙ ΤΙ ΠΙΟΔ Π 111} 51 ; {61- 
[16 ἸηΓΟΡ Ορ 0115 Ραγίὶ, 40 αἰδοξιι δοοθθη τι οἷζ δα πος ΠΊΥΒίΘΙ ΠῚ, 510 βαςἰϑἔδοϊ : (πὶ 
ἰδέ" απιΐπιιι5. [5 οἱ ταἰίψιις υογνὶς άφηι αἰἰ]ιϑοτις, σἰοτί(δ πιαοείαίοπι εἰϊαϊεενῖίξ, μι αἰ ςτὸ 
οἱ ονοίϊοπίϊο πιαρηεἰΐτεθιν ἀεἰηγεῖγαἰτι5 }μὠὐτὶι, φιιοί ας αὸ ἰαπίι5 αὐ πιοτίθηι πδήτ6 Ῥαϊτὶ 
ονιθηιρογανιῖ υἱτδ ποτα οαιισα γ ὅπηι «Τί 0} τα αὐ γ1οἰ, τις ον Π)οιιην οἱ Ῥαίτϑηι αἰἰἰσαις, ει 
ῬΥΟΡγῖΟ δ ΠΟ τιοπ ρορογοὶ!, σοὶ ὑγὸ πονὶς οπιμίνιις τναεϊϊεῖί ἐ{{πιγη » δίηιῖ τε σοι ζτπι 675. Εἰ ΐιη, 

»-’ τ... 

»ν τ 



ΡΙΒΒΑΤΙΟ. ΧΧΙΣ 

ψιιὶ οὐδαϊνιις τιδτίο αὐ πιοτίθηι ᾿ΓῸ τιοϑίγα τϑαθηιίϊοπο οἰ βαΐμίθ. Λάάνς ουμιι., {|| 51. αἰδοῖ οἵ 

Ῥυορανδίτιβ οϑῦ , Πρ] 66 {Ππ4 Ῥαα]Ι : (ατγίξας ἐπῖπι (ΠΤ κε τγρθὲ τος 5 δίς. ὅ1ο ααΐθιη ἃΠΠο οἱ 5, (9). ὅ. 
ΡΙΓΘΡανΑΥῚ ἀθθοια οοποί 1, αΙΒπ||5. ΡΔΠΙ5 οἵ ροοῖ] ἢ ραν ῦ 8. Ἢ 

Ἰθαάθηι ἀοοίγϊ μα βίαί(τιίτι ἴῃ Π Θρτα}15 τον ἢ τ15., οἱ τὼ πὸ 1 ἀ6 Βαρίίϑπιο. 81. δῃΐμ ἴῃ 

ἔλοραϊα 21, οἂρ. 2, ἰϑϑίημιϑ : Οπο τι αοοοαϊϊε ἀεὶ σοπηπιτισιίοτιθιν τιοτὶ ΟΟγςἰ ἀθταΐα ἴδιο ΓαΙίοτ τ φπ3.. 

βθοιπιπην ψιίαπι σοΥροΓὶς οἰ βαπϑιίμῖϊς Οἰτιοιὶ ραγιϊοϊραιϊο ἐἰαίτι",, 5 τιτιἰαηι δὰ θα τε αΐόπι ἡ : 

οαρίαξ : οἱ φιιο( φιιῖ ἱπιάΐοτιθ αϑ5ιπηῖξ σοτιδηιτιαΐιι5 οἱ... ἘΠ᾿ οὰρ. 5.: Θιέα σι αἴΐοτπιθ πιαπαμοαπείτιτη οἱὶ 

ΘΟΡΡιι5 ])οηιϊτι δὲ βατιρτιῖς ὑἱδ θη εἶπι5 ἐπι σοπιπιθηιοταἰΐοτθῖη οὔ δε οτιϊορ 1) οπιῖτεὶ τισι αὐ πιογίθηι, 

τι χιιὶ υἱρτιτιξ, ποτὶ 7αλι οἰδὶ υἱναπξ, 5οε οἱ ψιιὶ ρῖὸ ἱρδὶς πιογίμτι5 65: δὲ Τ᾽ ΕΠ ΤΤΘα  . ϑιν ἴον ἢ 

Πρὸ 1 «(6 Βαρίίϑιιο,, οὰρ. 3, ροβίχιιαμη ϑαάθῃι δου ρίττο (Θβπομϊα σθαι, δὸ ἴῃ Πῦγο δ ονα-- 
ἴτυιην., ΠΘΏ06 6Χ σὰ}. 6 Τοδπηῖ5, “π|6τι, ἀηῖθπ εἶϊοο υοὖϊς,, τιϊδὶ πιατιποαν γί {ἰς οαγτιθπι ΚΠ Ὁ 

Ποηιῖτιϊς, οἷς. οἵ οχ δαιπθο εὐ Ῥαῖΐο ᾿πϑεϊπἸοπθὴ Ἐπ ΠΡ Ἰϑ6126. γϑίδυ τ τι5 ; (πΠ γΕΙῸ 516 

φομοΙπα! - Ομ ἰριίιτ' τεἰϊτξα ἐς παϑοπὲ πὸ ὐοννα ἢ {7 οἀθηπῖθς οἱ ὑἱδοτιίθς., 56 ΠῚ} 67 ΤΠ ΘΠ1ΟΤ6 5 

δἰηιι5 67πι5., ψιιὶ ρτῸ τιοῦς τπογίτιτι5 δε δὲ ΤΟϑι ΓΤ αϊί ; οἰσψιιθ αϊδοάηιιδ τιϑοθ5 5110 5ΘΡΝ ΩΤ ΘΟΥ̓ Τὶ 

1260 εἰ ΟΠμτίδίο ἰρϑίιι5 ἐΡααϊξιτα αὖ Αρορίοϊο ἀοσπιά, φιιὶ αἰεί! : Οανλῖα5 ΟΠ 158 τπισροῖ ποβ, εἴς... 

Ἰπαϊοδηίος πος, 4π|οά. 51 τιητι8 ῬΓῸ ΟΠ 15. ΠΟΥ ἔτιτι5 Θϑῦ , ΘΓΡῸ ΟΠ Π65. ΠΟΥ ϑιηΐ,, δ ΡΓῸ 

ΟΠ ΠῚ τι5 ΠΟΥ τιτ8 οϑί : τιῦ {Ππ| γινσιαμί, ΠΟΙ ΔΙ 1π|5 5101 γιναῃΐ, 5664 6ἱ 41] ΡΓῸ 10515. του ἔππ|5 

αϑί εἴ γδϑιιργοχῖς ΝΙΠῚ] νου 15 Ορτι5 δϑί,, τιῦ 1 [15 ᾿οοἷβ δαι θη ῬΓΌΥΒ115 ΒΘ Θητ πη ἃς ἴῃ ἤδρτι- 
18. θρθνιου 5 σοπβίϊπὶ ραΐθαί. Ἦ 65 Ῥ6Ὶ 86 οἴαγὰ δὲ ῃιδη θϑία. Οτιθιηδάτηοάτιιι δηΐμη ἴῃ Π Θρα 15 

Ὀνθντουῖθτιβ πϊο ΔΉ ΤΩ] αἤδθοίιι5. δαὶ ΘΟ τ] ΟΠ 6 ΓΘ παν. πὰ ΘΧ ΡΟΥΘ ΆΘΙΟΠΘ., 4181} ΔΉ 1}}}5 

ΠΟΒ(115 γοῦ)α ΟΠ γιϑι, Ποὺ δεῖ ΘΟΡριιδ πιδῖίην.. ΡΥ ΘῈ ἀθθθηΐ, ᾿ἴ6 πὶ 6Χχ γ νυ 15 ΨοδηηΪβ, 
7 ἐγϑτιηι σαΤῸ ζαοίπηι 651, οἵ Ῥαῦϊι, Ομ στέηι ἐπ (ογπία ]1)6ὶ 65:εῖ, οἴς., δὶ δὰπὰ διπμδπάπιμ,, {πὶ 

ῬΓῸ ποὶδ τηονίτιτι5 θϑί, ἀσοθη ἀδηητ ; ἴα ἴῃ {1015 ΝΙ οναϊ αι οἱ 46 βαρῖβηο θα πμ θ} ῬΓΟΥΘ118 
ὉΟΠΊΠ τ  ΠΙΘΔ ΠΕ] Τα Γ10 1 ΘΟ ΘΙ ΠΟΤ ΙΟΠ ΘΠ Ῥᾶϑϑ᾽ 5 ΠΟΙ ΪΠΙ ρυοΙρ [ατ. 

΄ι «Ὧν 

Ῥεγαββιιν 6 ορρῸ βου] δίτιβ βθοιιιη ἴλσθιο ρυιζαί ΠΠπ4 ΒΆΒ1Π : Ομ ἐρίζειν εἰἰ{αἰῖς Πα ότι Ἰμθὸ Το. 
φογρα 9 {71 οἀοπίο5 οἱ Οἱδθηίθδ., 56ΠΊΡ 6 ΠῚ ΘΠ]ΟΤ. 65 6τ|5 σἴηιτι5., φιὶ, οἴς. Ναμ 15 τηοάτι5 116 σοιη- βρβόβι ται 

᾿λ ἸΙΟ 611 1ῃ ΠΟΙ] ΘΓ ΓΙ ΟΠ ΘΙ ΠΟ 11 τ ρθ τιν, ταῦ απ ΑἸΧΊλ15., 6Χ Πά6 οἱ Ῥοβιβιοηα, 

πᾶν ἴῃ ΔΏ]Π}18 ΠΟΒ(Γ15 δἴποθνο ἀδθθπ νοῦθὰ ΟΠεῖϑίῖ., Ποο 681 σογριι5 πιϑῖεπι,, εἴ ἃ]1ὰ (Θϑ πο ηϊὰ, 

4αΙΡιι5 6}115 αἰ ν 1} 1185. δ “πο ΓΔ [10 ἃ ᾿ᾶ5510 σΟὨ ΓΙ ΠΘὨ τιν. 25 ΝΟΩ ἀἸοι πα ππολ [0 6 ΠῚ ΘΟΥΡΟΥῚ5 
Ἰθομιῖη! εἴ ρούμι 6115 58 ΠΡΊΠΙ Π15 1 ΠΟΙ ΘΙ ΠΟΤ ΓΟΠ6 ᾿ρ51τ|5 ῬαββΊ ΟΠ 15. Ῥοβιΐζδῃ) 6556. 564 Ππ4 
ΘΟΡΡτι5. 516 τηδηἀπισαν!, οἵ βα Πρ Π6ηὶ 510 Ὀ1Ὶ ἀθθθνα., πα ΘΟΙ ΘΠ ΟΓἃΓΙΟ ΠῚ. 1{Π1π|6 ῬΑΒ81 015 ΣΧ 
ΠΟΙ γθηλιι5. 99. 05 δἴϊδ μη} 41 ᾿ΠἀἸρη 6 σΟΠΙ ϊοδ Ὠΐ 5, ΘΟΥΡτι5. οἴ βαπρι] 6) ΠΟΙ] 5116 18 ἴῃ 

(ΟΠ. ΘΙ ΠΟΥ ΔΙΙΟΠ ΘΠ] ῬΑΒΒΙΟΠ5 1{Π1π|5. 564 ΠΟῚ 1ῃ 56 10518 ἤᾶΠῸ ΤΠ ΘΟ Δ ΠῚ ΘΧΡΥΠμΘΓῈ ἀοοοί : (τε 
ὁπιῖπι θα δὲ ὑἱδιϊ, ᾿ὰψαϊς, υἱάοίϊεος αὐ ἱπεοίοθίϊοιγι πιοπιοτίατη «7651 ΟΠτίςιὶ 1)οπιϊτιὶ πιοσίτὶ, 

γιιῖ ΡΓῸ ποῦς ιογΐτιι5 65 οἱ Τϑϑιττοαϊΐ, τ αἰίονιοπι Ὁ 6]Ὸ ΠΙΘΠΙΟΤ(Θ οὐ εαϊοπίϊ 1)οπιῖπὶ πισφπθ αὐ 

πιοι θη, πισία ἀοοίτπιαπι “ροκίοἶϊ ποτὶ ααἀϊπιρίοι, φιῖ,, μὲ αϊοίιηι ὁοι, αἰξ, Οανιῖαβ ΟΠ γΙβε πυροῦ 

ΠΟΒ .» Εἴο., ἴ5 σιίμιϊ σαρὶϊ αἰ ταἰῖς. 
- 

Ουδ Ξεααπηίτι, ἃ (ομιθεῆβιο τ ἀυχίονα οἱ βονογίονα γϑρυεμομπηίτ. Τγωίογθα οἰδὲ ἱροὶ 
φοοονοὶξ σι ογδπιοαϊί δεῖ ἡμαϊοίιι φιιοχιο “ΤΙ ροςίοἰϊ ἀϊσοη δ : Οἷἱϊ τπὰπαάπιοαΐ οἱ Ὀ101 ἱπά!ρηθ, 

ἡπάϊοῖαμα 5101 τα ηἀπιοαΐ οὐ ὈΙΡ1., πο αἰ] απ 5. οογριιβ Ποιηῖηϊ. Εἰδηΐηι ἰοττοτιιτη Πα οἴτίηι 
6δι ποῖὶ πιοεῖο δὶ, χιεὶ ἵτι σατ τὶς 40 5ρίτι{πι:5 ἐπι τῖπ απιότιίο ἱπιεϊίοπιθ ἀσοραϊε αὐ δϑατιοία, οπέηι Θπίτ 

αὐοοθάϊξ, τϑιι5 Πὲ σογροτὶς δὲ δατιριίτιῖς 1) οτηϊτιὶ ; 56εἰ οἰΐαπι εἰ ψιὶ οἰἶο56 ἐπι {ςοττι6 αι αο ὀἰὑϊί. 

Ηφς ῬΓΟΥΒΙ15 ᾿Π ΠΥ ]ο υἱταροιδηίαν, [5 Θη ἢ Οἴϊοβα ᾿ππαΠΠ|Θυ 4πι6 βάθια αἸοιίπιτ , {|| 51π6. οδιῖ- 

ἰαΐθ δα! ; Ιάααια ρϑΐδί οἴιἢ} 6Χ 8: 1ρ 6 ]οΥ θτι5 Ὑ 6.0} 15.. {πη 6χ ταί οῃθ., 4αδηι δα αἰΐ ΒΑ51Π1π|5., Οἵ 

δ] αϑιμ 1 Πομεΐπθν Ππουγθηάστη ᾿πα]οίαπι τπδηθαΐ ς ψιοά, ἰηχαϊ!, ποτὶ ρ61 πιθηϊογίαπι δι 

(Ἡτι σι Ποπιϊγιὶ τιοσίτὶ, σι ῥΓῸ τιοῦὶς πιογίμι5 65: δἰ ΤΟδι Γαΐ, σογναΐ φιιοα αϊοίιιι 65: : (Αυϊ 5 

ΟἸΠυῖβεὶ πσραΐ Π05 ; εἴς. 

ἯΙ. ΑἸϊοὸ αἰτίαν Βα5}}}} ἐθϑεπηομϊο ϑει]οίιβ,, αιοά 5ἷς τοίογι - Οαγτιεπι Θὲ δατιβιίτιοπι ἰοξαηι ἈΓΉΒΒΕΣ 

διιάπὶ "1 γϑέϊοατι οοτὶν ΘΓ αἰζοτιθπι ἵτι σαν οἱ ἀοοίγίπαπι Εναπροϊϊ σοοανῖῖ (ΠΡ ίδειι5. 10πά46 οοποἸι- 



ΧΧΧ ΡΙΙἘΒΑΤΙΟ. 

ϑουλτοῖο ἀο- 410 Βου δέτι5 τϑηείσεθηι αἰζιπι ἰλατισ σαΥΤιΘ πὶ δίίετθ., [πιο δατιστίηθηι δίψετθ,, σιιαπὶ φιιὶ Πεοἰὶ οοτάς 
Ῥιανητι5 
ὀχρίϊοιιας, ἰδέα οπιτια οἰδὶ ἀρρἰοανῖι. -- 

μα8. 3320. ϑρᾳ βΒυοε ἴῃ πος (ὀδι πη Π]0 γϑίθγθ πο ποῖ ᾿δινάα . τον Π65., {πιᾶτη ἴῃ Ἔχ ΡΠ απο μου. 

851. δῖ ἤππης ἰοοῖμηι Ἰθρίηλτ5 ἢ ἘΡιδῖ. 8, ἢ. 4, ΠῚ Βαβι πι5. ΟΠ] ΘΟ ἃ Αὐϊαὶβ ᾿λπ]τι5 (οϑίϊηο- 
Ὠἰ, Ερο υἷνο ργορίον βαίγθηι,, βοϊ παι οπμθηι αἰξονε : δύναται δὲ καὶ ζωὴν λέγειν, ἣν ζῇ ὃ Χριστὸς, 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἔχων ἐν ἑαυτῷ - καὶ ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ δηλούμενον, ἐχ τοῦ ἐπίφεβομέγου εἰσόμεθα. 

Καὶ τρώγων με, φησὶ, ζήσεται δι᾽ ἐμέ. Τρώγομεν γὰρ αὐτοῦ τὴν σάρχα, χαὶ πίνομεν αὐτοῦ τὸ αἷμα, 

χοινωνοὶ γινόμενοι, διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως χαὶ τῆς αἰσθητοῖς ζωῆς, τοῦ λόγου χαὶ τῆς σοφίας" σάρχα 

γὰρ καὶ αἷμα πᾶσαν αὐτοῦ τὴν μυστικὴν ἐπιδημίαν ὥνθρασει χαὶ τὴν ἐχ πραχτιχῆς καὶ φυσιχῆἧς καὶ 

θεολογικῆς συνεστῶσαν διδασχαλίαν ἐδήλωσε, δι᾽ ἧς τρέφεται ψυχὴ, χαὶ πρὺς τὴν τῶν ὄντων τέως θεωρίαν 

παρασχευάζεται. οίεδὲ ατιΐοηι οἱ οἱΐαιπ εἰϊοοτὸ., τίαπι υἱοῖς Ομ ίδίιι5., ἢ ἐσύτιπν 1)6ὶ Πιαϑοτ5 ἐπὶ 

7οαη.5.58. δθίρ50. «4{{ιι ἰ( ἴρδίίηι 6556, φιιοι εἰρη οαίτι, δα ἢιἰ5 σι 56η τεἰτείτιτ υἱέ ον ἔπι. Ἰὰς ααὶ τπδιι- 

ἀτιοαΐ μ6 , ἐγιφιῖξ, νινι ργυορίθι ᾿η6. Μ άληπτις ὁπιΐηι ἱρδῖτις σα ὁ πὶ, οἱ δ δίπητι5 ἰρδῖτι5 5ατπισιεῖτιθ ) 

γΡατΓιϊοῖρος {ποιῖ, ρμϑτ' ἱποαῦηα!ονθηι οἱ βθη σι ιΐθηι υἱίαπι, Τ᾽ ογὐϊ οἰ φαρίεπίίω. (ατπθην Θτιῖηι δἕ 

δαπισι 61). ἰοἐατη διία1), τη γ 3516 αιη ἵτι σαΤῚ 6 δοτιν οὐ 5 αἰ οτιο τη τορανιΐ, οἱ ἀοοίγίπια πηι θα ργαοίϊοα δὲ 

σια{ειταἰϊ ὁ {]Ποοϊοσίοα πιοίϊοπο σοπίατιίοηι ἐἰδοϊαγανξ : ρέτ' σιιάπι εἰ πε ίγίτι ἀτπιῖηια., εἰ ἀεὶ θογιίην 

φιιῶ βδιιιΐ σοποπιρἑ αἰοτιεῖη τι ἐοΤ πτι ρτ ΓΘ Ρ ατ᾿α{1ι". 

Οομηραναΐ δὐρὸ Βαβι} πι8 νἰΐδι, 4πᾶῖ βαθυὰ πη α5. σαπὶ ὕει. Πγροβίαςιοθ. σομῃ]ππηοία 
ψινῦ, οὐα} να, {πᾶην δχ Πππιο πυ βία ἀπο λτι5. [ἢ πίτοσιιο ἁπίον σαι πο οι ἀοϑιηᾶ πος 

ΑΥ ηρο ας οι ἄμα Π05 ΟἸν1ϑ61 σαν ηθιη δάθι οἱ 1Πππ|8 βαρ! δ ΒΙΒογο ἀἸοῖῖ, οὐ ἄπαι νἱΐδο 

δθητι5, 4 ΘΧ 1{Π1π|8 Θὰ 6. οἵ βϑαῃριΠ6. ῬΘΙΟΙΡΙ Ιλ 15., ΘΧροηϊς, ΠΠπὰ οονίθ σομοθρα 5. νου 15 

ἀδοϊαναῦ πο5. ἰΐα σαγη θα ΟΠ γ1511 οάθνο, δ] αβά 16 βαρ θην ὈΙΘΓΘ., τοί 511}}1}] Ῥαγ ἰοῖ Ρ 65. ἤάτητιβ 
ὙΟΥΡῚ οἱ βαρι θητ1ς. , 4α]ὰ οΔΥΠ5 οὗ 58 ΠΡ. 15. ΠΟΙ] Π1} 5115 ἰοία ΟΠ Υ 511 ρουβοηᾶ, ἰοίδ 1{ΠΠ1π|8 1 οαν ὴ 6 
ΠἸ 8.10 ΠΟΠΥ̓ΘΙΒΔ[ΙΟ , 5108 τηγϑίϊοιιβ δἰ γθπῖτιβ., «ἐἰοϑισ πμαίτν. ϑθ( 51 σαν πθη οἵ βαπρτηθι (Πυ ἰδ 

ΠΟΙ 16 5 566] βο[α ἤ6 5: οι τ15., ἀδασάτιι αἸοίτι οϑϑϑῖ 05 ῬΘῚ πᾶς ΘΓ 6) οἴ βαῃσι ΘΠ 

ῬαυοΙρε5 ΠθυῚ Ὑ 60}}} δἵ βαρι θη. Τιιης δηΐη οἵ σαγὸ οἱ γουθιι δοάδι πο 0 βιπποΘ ΠΕ", 

ΠΘΏΡ6 Πάδὶ βοπαῇοσιο. ΤΠ) ῖμ 6 νθιῸ οὐ τηοπϑί ΟΠ βεῖ οαγπθ οἵ βαθραϊπο τοίπτη ΟΠ γ1511 μι γϑι1--΄ 
ΟΜ} 1 οᾶνΠ6 Δινθηίιιηι,, 5ῖγα ἰοίδη {{{1π|8 ῬΟΥ ΒΟ α ἰοβιρ μὰν; οὐπ, ᾿Π 4 πὶ, ὦ ππομ οί, ὨΪδὶ 

τι ΠΟΙ. ΠΟΠ 18 118} ΘΔ Π ΘΠ] 5 1101} ἃ αἰνἰζα 6 Ξοραναΐαιν ΔΡΡΟΩΪ ἀθμπιοπδίγοι ἢ 5ο( 5ἰ ᾿ς 

ΔΙῸ 5018 46 ρῬδγοιριτιαν, 4115 πθίπιθη αὶ ἰοοῖι5. Π6 μα Π μὰ 511, ἃπΐ ἃ ἀἰνιπἰίαία βοραναία 7 8516 
οἴϊδ ΒΑΘ} }1τπ|5.. αὖ] 511 πάϊηθη ἀοιηοηβίυθί ᾿μῖθυ ΘΠ ΚΕ » 40}α1 6χ πο ανιβεϊα ἀπιοὶ- 

ΤΏ 115.,. Εἴ Θᾶι 5, 4ππᾶπ 880γὰ ΠιιπἸα Ἰῖα5 οι Ὕ εν θῸ Πνυροβίαςϊςα οοπ]ποία νἰνὶς,, μαης νἱζαπὶ 
δ δῃ! δ ῬΘυ την 6 δἀμομδί. Αὐ' ᾿ππα{}}15. ῬγΟΥβιι5. ΔαΠ ΟΠ 10, 51 ον Π ΘΠ δὲ ΒΔ ΠΡ ΠῚ ΟῚ 

ΟΥΘ, 564 οἷα τηθηΐθ ῬδυοΙρ!μλτι5. : ῬΘΡα μϑιινία διίαηι ἰοΐα ΘΟ ραγαίΐο., 51 οὐ [πΠΠἸ ΔῊ [ἃ 5 

ΟΒυῖβαῖ οαπὶ ει θο Πγροβίαιιοθ οοῃ ποία 51, τιο5. βοῖα τπθηΐθ οὐππ {{ΠΠπ|6 σαν πο οἵ βαηριίπο 
ΘΟΠΠ ΠΠΡΊΠῈΠ. 

χτχι ΤΥ. ἨΠ5 δα άϊ ἠεθεοηΐ {πὸ ἴῃ Πρὸ ἀὸ ϑρίτῖτα βᾷ Ποίο ἰοραηίτι. , ΠΟ 651 τς . 56 δ !Δ 1} 
ΤΤῊΝ οὐληαν ΟΠ Ἰβιαπόνιμν Πάθι Ἔχ θοηία : τὰ τῆς Ἐπ τα τ σειῦ τς δήματα ἐπὶ τῇ ἀνχδείξει τοῦ τος 

Ξοηϊδηίια 

εοξεσα 18 εὐχαριστίας χαὶ τοῦ ἘΠ" τὴς εὐλογίας, τίς τῶν ἁγίων ἐγγράφως ἡμῖν καταλέλοιπεν; Οὐ γὰρ τ τούτοις 
“πῇ ΦΡτεΣ δ ὐρος τον ὧν ὃ ἀπόστολος ἢ τὸ εὖα ὙΠ ἐπευνήσθη, ἀλλὰ χαὶ προλέγομεν χαὶ ἐπιλέγουεν ἕ ἕτερα ὡς 
α«“α)5 {05 

ΕΝ μεγάλην ἔχοντα πρὸς τὸ μυστήριον τὴν ἰσχὺν, ἐκ τῆς ἀγράφου διδασχαλίας παραλαθόντες. Τπνοοσαϊϊοτιίς 
δ αἷ, σνόγϑα., μας, δἰ» Φοτι οἰ ραπὶς Εποϊιατί δι εἰ ῥοοτεζμη, ὠδτιραϊοξίοτις,, πιιὶς δαποίοτιι ἐπ 

π. 66. σοΥίο ποῦὶς τοἰϊφτιε ἢ ἣδο επῖπι ἤϊς δοτιοπιϊ σςτιηλι5., {τι ἐοτη πι ΘΠ Οὐ αξ ἀἰβό ῥοὴν ατιΐ Εναπιδο. 
ἔζιιπι,, ϑότιεπι αἰαὶ “ιιοτ6 ἀπίο δὲ ροσὶ αἰϊοίπιτι5., [ατιητέατα πιτεϊέιιην ᾿ανοπίϊα πιοιπεπίϊ κα πιγϑίο- 
γίπιηι., “τ ἐὰν ἰγακ θη ποπὶ δογίρία ἀοοορίπιι5. ΘΟ ποραγεεῖς ἸΠἸΟΑΡῚ ἃ θά51}10 [ᾶ5 ῬΓΘο65., 

οι. 2. ΤΡΙΞ 1Π Ειτατρῖα ἱ ἰρ8ὶ αἰζυιια ἰεραπίας: ἐλθεῖν τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ὡρον ἐφ᾽ ἡμᾶς τοὺς δούλους σου ἐπὶ᾿ 
αΒ. 879. 

Ρ 79 τὰ προχείμενά σου δῶρα ταῦτα, χαὶ ἁγιάσαι χαὶ ἀναδ εἴξαι ἅγια ἁγίων " χαὶ ποιήσῃ τὸν μὲν ΡΣ τοῦτον 

γίνεσθαι εἰς τὸ ἅγιον σῶμα αὐτοῦ τοῦ Κυρίου δὲ χαὶ Θεοῦ χβυΣωσηβος ἡμῶν; [ησοῦ ΧΡΊΘΟΘΗΝ εἰς ἄφεσιν ἀβεας 
τιῶν, χαὶ εἰ ζωὴν τὴν αἰώνιον τοῖς ἐξ αὐτοῦ μεταλαυδάνουσι " τὸ δὲ ποτήριον τοῦτο, τὸ τίμιον αἷμα τὸ τῆς 
χαινῆς διχθήχης αὐτοῦ τοῦ Κυρίου δὲ χαὶ Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δίς. ΜῈ νεπίαὶ ϑρί- 



ΡΆΔΈΛΤΙΟ. ΧΧΧΙ 

γεΓ5. σατο 5 {{ιπ|5. 4167) 1105, 5ΘΡΨΟΣ {1|{005, δἱ 51|061 ρΓοροδίία ἤκδὲ ἄοια μα »δαπο οἰ ι6 οἱ οὔΠϊοϊαΐ 
θα φαποία δαποίοτιιπι. Εἰ {αοϊαί Ριποηι χιαϊάθην ἰϑἔιηη, Π τὶ οονριι5 Ξατιοίιιπι ἱροίπς Ποηιὶπὶ Ὁ οἱ οἱ 
ιϑαϊναίογιὶς τιοσίτὶ 765 Ομτίςιϊ, ἴπὶ την» δἰοπεπι Ρέεσοαίοτιπι δὲ υἱΐατη (δἰογτιαηι., δα ἰἰίο Ραγιτοίρατι- 
{διι5; δὲ σαἰΐοοηι ἤπεπο,, ργοιϊοδιπι δαπσιίπθιι πονὶ ἐθεί αηιοτὶ ἱροίτι5 [)οπιϊπὶ [) οἰ οἱ ϑαϊναϊοτὶς 
ποσίτὶ 651 (Ἰιϊδιῖ, εἰς. ὕὕπαα απαΐθην δ] τιϑιηοϊ Ῥθοθϑ ἴῃ οὐ τι5 ΕΠ Ο 65115. Πἰϑὶ ΘΧχ σου Εἰβϑί να 
Πάθ, χιιὰ ΟΠ υἸβύϊα ὶ ΟὨ" 65. ῬΆΠΘΠῚ οἱ ψΊΠ τα Πλτ0Α 1] ̓ῃ ΠΟΥΡι5 δὲ βαπριίηθηι ΟΠ γῖβεὶ ονθάθθαμι} 
(ὑππὶ δηϊη 1 Ῥ ΘΟΔΥῚ 1ἢ τ θηΐθηι γΘηΪββοί "Ὁ {18 μὰ 5 ῬγΌΟ65. ἐαηιφιίαηι τητεζετετη [να δηίες πιοπιοτιὶ 
αἰ τη}. 5ἰθντεην 1 1556ῖ γον 18. Ἔν 6 }1615., 81 Εοο θϑῖδο ρυοροβίζα ιν πο οναΐ τη α ] Ομ θη ἰτη-- 
Ρθίνανο ἢ 

ζς ὙΠ]|. 

Ι. 5. ΒΆΘΗ τεσ πποπία ἦς Ῥοοοαΐοσιπι σοπῃ[οβϑίοπθ. ΠΠ, Την ϊα οἱ, Ἀ]1ὰ 6] αβηη οι! Ῥοοοδία ΘΟἢ [Ὁβϑ]οηβ Ἰοϑὶ 

88} }δοΐα, ΠΙ. 1) ροοοαῖο οὐ σῖπα!, ΓΝ, Ὡς Ομτ σε ϑναῖῖα, 

Ἰ. Τιοηρῖμπβ, 4πάτ Π}1}}]1 ρυΟΡοβιζθιη δϑ, (θη ρ115 ΘΧ Γ ΠΟΘ ΘΙ , δῖ ἴῃ ΟΠ 115 ΠΟΙ ΠσΘ ἢ 15 ἢ - 5, [βὰ πὶ 
ΠΙΟ ΓΘ", (δου 7116 ὁχ ὅ. Βα ΠῚ ΟΡοι ἐμὰ δα] ἀοριηαία σοη ΠυἸδ πὰ δεπαὶ ρμοβϑιιπί. ϑάδεε [απο ᾿ἐπυἰπιοηΐα 

. ἀθ ροεοαΐο- 
(Ἰ1ΘΠλτ15 ῬΘΓ ΡΟ ΟΠ θαι ΔΡΡΟΒ1[15 468 Ῥϑεσαϊουτη “ΟὨ Θββίομθ, ἄα ρθοοαΐο οὐϊσῖμα! οἵ ἀθ (ΠΥ ἰβεὶ κααὶ οοηίος. 
ϑύδίϊα (Θϑ[ ΠΟ 115. βίθπο. 

(ὐοῃ(δββιομθι}} ῬΘοοδίου τι ΠΘΟΘΒΒΑΥ ΙΔ} 6556 Δ γϑηϊληι ἃ 60 οοηβεσιθπάσμι ἀοοοὶ ΒΑ Π τις 
ἴῃ Ηομμ}]}. τη Ῥ84]. 852 : 7 πεῖ τ πυϊδογογὶ ἡιείσα., ταὶς, ἐθσιι πιϊσογ αι οττίτη διατὶ ΟΣ Ρβαγ- ρ. ι΄. 

ἐἱοΐροηι ; δὶ πιοαίο ρο5ὲ ρμϑοσαί πη), ΤΘΡΘΤΟΤ 6 ᾿μιιην  ἴθηπ., οοτιίτ ἔτι1.., ρταυα οροτα πιι{τιηὶ αορίογατι-- 

ἔθη, 4 Θώ σι οἶαπι ξαοσία σι νι ϊσατίθηι οἰἰγα παρῇ 617) ΓΟσαπίθην {7 αἰγ 65 {{δὲὶ τι οἰπιί ἀαἰ]1ι-- 

τη θτιῖο αἰ αοοἰρὶοπάαηι πιθάθίαηι. Τὰ Θραι}15 ᾿υθν του θτι5 [ηδος ̓ πϑ 0] (ιιδοϑίϊο : ζγσιεηι ορογίοαξ ψιαςί. 550. 

τοίϊιας5 αοἰίοτιθ5 οἵἰσα ὉϑΥ δοιι πε ΐ τι οπιτιῖντι5 εἰθἔ ἐσ 6, ατι αἰϊφιῖϑιι5 ἀπ ἰαχαΐ : οἱ φιιίσιατη, ἠιΐ οἰπῖ: 

810 Τϑϑροηάοί 5. Βαβι ιιβ : ϑογραπάα 65ὲ γαϊῖο δαάίθηι ἐπὶ ρδοσαίοτιιηι σον 65ϑἴοπθ, ψιζ ἱπ ἀθί Ἔροτι- 

“ϊς σοΥΡΟΤὶ5 ΠιΟΥ ῖς ἀαἰ]ι} οἰτιν. Οτιθηιααπηιοάζτετν ἰρί μι) ΠΟΥ ΟΤὶ 5 ὩιΟΥὕΟς5 γιοτὶ ΟἸΗΤθτι 5 Ραιοξαοίιτιε 

Ποηιῖτιθ 5, τιθῆιι6 αιιθιιςνὶξδ, 564] ἴδ χιιὶ ἸλοΥιέην οτ τι ΟΥ1 ρογὶ εἰ σατιΐ: τα Πογὶ ηιοηιθ αονοὶ 

Ρέδοσαίοτιιηι ΘΟη [65510 ΘοΥαπι ἐδ, “ιιὶ ΟἹ ΩΤ6 [μδο ρμοβοῖτι. ρῥγοιιί φογίρίτιτη 65}: Κ05 σιιὶ [ογῖο5 δϑιῖβ, πρηνιαπια. 

ἐπ γι αἰ65 εἰθἰ ἐζιιηι μογίαϊ : [00 651, οἵα ἐο εἰϊ ἰσοτιΐα ανθ5ινα ἰοἰ 1116. 51ιν1}15 δϑὶ φιιεοβίϊο 988 : ρμ. 6. 

Οιεὶ τεἶξ οοτι οτὶ ρϑοοαία σα, αἰο᾽δίπιθ δοτι Ποτὶ οπιτιῖ τις οἱ φείδια νοι, ατὶ οογ ἰς ηιιϊθιιςαπι ἢ 

ὅ1ς τεβροπάοι [β}5}}1π|5 : (πο ἔπεσι ὑ δτιϊστίαἰἰς 1) οἱ τὶ ρθοσατιεῖτι5 τα αγεϊ 65 έτιτη 65, πισία ἰώ φιιοά 

δοηίριιμι 65: Νόοη γνόΐο Ἰπου θη ῬβερσαίοΥ5 5 βίοι πιὶ σοη νου αίιιν ᾿ρ056., οἱ γιναί. Οἰιογιΐαηι ἸΟΥΓΩΙ Επρεῖι. 33. 

Γαηἰϊοιίϊ πιοείπι5 οὐ οὶ ρεσοαίο ΘΟΉΘΤΊ ΤΟ, ας Θἰατι Ορτι5 65. {γπἰἰϑιι5 ϊσηιῖς ροοηϊοπίῖς, 7μαΐα ""- 

ἠαάποὸ βοπίθπίίαμι,, Ἐλοῖία [υπποίτι5 ἀἸριοβ ΡΟ] θη 180, τε 716 {πιοίτειιηι ροπιγία ἰοσιιηι ᾿αῦαπε ΘιΡ Ππιο. 3. 8. 

“τα 5τι 5 οηιτινίπιν πίστι. Ν νη, ἐπι, οὐδ ἀυ ρθουν πο [οἰ θη5 ποία Βοπιιμ., ἜΧβο Π Ἰ{π}", Πϑίά.ν. 9. 
οἵ ἴῃ ρθη τ! {Π{π|; ρϑοοαΐα τὶς σΟτ ΠΥ τιθο 6556 6ϑὲ, ηιιίϑιι5 τι.γ. 5161 ἰοτιιηι 1) οἱ σοπογοαϊίΐα εἰϊ5-- 

Ρρέπϑαίῖίο 65[. δῖ0 θπῖτι οἱ ψιιὶ οἶϊηι ρουτιϊζοτιιαπι ΘϑοΓιιτιξ, ΘΟΥ̓ αι δατιοί ἐδ 7δοῖ556 σοπιρετ ττιξιτι. ϑοτῖ-- τ.40».ἡ.1τ. 

Ρίμηι 65: Θτιῖηι, ἐπὶ Εναπϑοῖϊο ψιάθηι, χιιο ρϑοοαία 5ιια Ψοαππηὶ βαρέσι ἐοη οὐ ἀπά ; πὶ ,άΑ οἱὲς 21. 1Π||.3.6. 

Ὑ57Ὸ., «(ροδιοίϊς ἱρεὶς.. α φεῖδι θἰΐαην ὑαρεϊταναπέτι" οἰτιοῖ. ὙὝιαΘ σομιπθηίαγι αι 'π Εβαϊδιη “4.19. 8. 

Ῥ. δδὅ5, Εἰ. 

Νεραΐῖ ϑειβίθίιιβ ἐχ [15 [0615 Βρθοῖ] 6) Ῥϑοσαίου τι ΘΠ ΠῚ ΘΓ ΑΓΙΟΠΘΏῚ διιΐ ΠΟὨ [6551 0 158. ΠΘοΘβ51- 9 : 
ταΐθην δυτιὶ Ῥο586. 5664 οἸπάθηαϊ ἰοοαην ΠῸπ ΤΙ Πα τ10 Ῥδεϊτα} 6Χ ΘΟ ΡΟΓ 5. ΤΟΥ }}15. ΘΧΘΙΡ] 11 5 ϑανε. ἡ. ρ. 
{ἀπ δἰἰαιὴ ατιοά αἰΐ αβ}} 15 ΡαμΙτεμιίδ ᾿προποη δ πιο πιπ ρϑοςαΐο σοηρτθυ ἄθθοθν. Οπο- 296. 
Ἰη00 Θμϊμ ΠΟΥ] 118 ΔΌΪΠΪ οἰ ἔπιι, 51 ῬΘοοδ(ΟΥ ΠῚ ΠΙΠΠΘΙ 15 δἴ ῬΊΑΥ͂Θ5 ΟἸΓΟΙΠβίδ ἢ 188 οΘ]δηταν ἢ ἈΠΗΝ 
απ 4αοιηοάο Ῥοαπμὰ ῬθοΟσδίου 1} Ὠ1ΠΠΠΘΙῸ οἱ τπᾶση! 11 σοηϑτιοδί,, ΠἾ81 δίηριαία ρεοςαίαᾶ οἵ εἰν-- 

οαπηβίδη (168 ἀρΘνϊδη τ 3 ΠΙᾺ ἀπίθηι., τῆς ἐπιστροφῆς ὃ τρόπος, γ6414ἱ ἀεθεῖ, μωπιϊθπίίω ἱπιρο- 

ποπά πιοάπι5, υϑἷ ρώπα πιράϊις : τηϊηΐ 8 γειῸ., οοπ νοι ἰοπὶς πιοάπις. Παπς δαΐμ ἴῃ βθηἰθη[ᾶπι 

ἘΒΌΡΔΡῚ 50[6[ Θὰ ΥῸΧ 1ῃ Θ] αϑηιο 6} 1068 : δα 115 τοὶ ἡλαἰΐα βαρροίπηϊ ἀριια Βαβι Πὰπὶ δχθηιρία,, αἱ 
ει Πρὶϑί. 78. Τυτιβίσα ἜΥΡῸ δου! θία5 σοη Πίθ αἰ πθοθβϑιταΐθηι, 46 απιὰ ἴῃ Οἰιεο:1. 288 ἀσιίαν, τ 60 



ἈΕΟΞΙΣ 

ζαη. θι. 

»εαπ.ο. 

Τηνϊᾶϊα 

εἰ 4119 6] 5- 
τηοάὶ ροςοᾶ- 
(ᾳ σοι [65-- 
βἰοηΐβ Ἰοσὶ 

ΒΒ] εἴα. 

ς Περ.288. 

ἃ Κερ.5280. 

6 ν»-ττο. ὦ, 
ΓΥΖεν . 

ΧΧΧΙΠ 

ΧΧΧΙ ΡΙΒΕΛΤΙΟ. 

Ῥοβίζαι 6856 οομίθηα!ξ, φιιοά, 51 4118 ΘΟὨ 6} νο}1 Ροοοαία ; 4διν}5 ΠΘΟ6586 1 ΠΟἢ 511, 15 ΠΟΤῚ 

4115 οοη βίου ἄθθθαι.,, αιιᾶι ἰϊδ 4 115. ονθά τα δϑὲ ἀἰβρθηβδίῖο τ βίθυϊοντμηι [)61, Θὲ ΘΟὨ[Θ5510 

ουαβάιιδ ἀν τυ ο ρθυιἰϑϑᾶ δββοῖ, ἤ60 {11 6ϑϑθῖ ΘΟ Π ΘΠ] ΠΘοΘββιταΒ; 58 {{π|8 ΤΉ .]}10 ἀο {π{π|5 ἔοτεῖ 

ἀρᾷ ρυαάθηίοϑ ἃς ῥἰδίαίο ἰμϑιρ 68 ὙἱτῸ8 Ῥϑοσαία. ΘΟῃΠΙΘΡῚ, ἀτιᾶιη ἀριι Ῥγοβθγίοιοβ , {πὶ ΠῸὴ 

5ΘΏΡοι Ρυπἀοπίϊα ἂς ρἰδίαία θχοθι αι. σατο Βαβ. ἴπι5... σὕππ αἰΐ ΠΘΟΘ556 6586 Ροροδία 115 ΠΟὨ ΠίοαῚ. 

4] τι5 ἐγθά τα οϑὲ ἀἸβρθηβαίιο τι γϑίθυϊογιιηι [δὶ βίην} οἵ σΟἢ [Ὁ55] ΘΟ ΠΘ1Ὶ ῬΘΘΟΔΙΙ ΠΘΟΘΘΒΑΓ]Δ1}} 6886, 

οἱ ῬΡωμπιίθηἊδηι 1061 580 Δ ΠΊΘΗ [ἃ παπ]Θγα αι 6586 ἀδιποηϑίνδί, 

ΜΠο αἰϊατα οαν ]]αίοπθιὰ ϑεα]ίθιῖ., 411 τη θῃχοναίαϑ ἃ 5. Ά51}10 Ῥϑοοαίου τι ΘΟΠ ΘΒ5Ί ΟΠ 65 ἀη(6 

Βαριεἰβηλται, 36 Ο ῬΓΘΘΒΟΡΙρΡίἃ5 [{1556., Π60 5᾽ Πρ ]Οσ τι ῬΘοσδίου τα ΘΠ] ΘΓ] ΟΠ Θι Πα] 111558 Ο}}}1- 

εἶτ. Αὐ τηϊπίηιο Ῥυοθαῦ [15 ΘΧθι 15. τι] πος (6 τι15858 θα. αι, τ δ Ρυβουιρίδῃι ἃ Ομεϊϑίο 

ΟΠ. Π 11} ῬΘΟΟΔΙΟΥ ΠῚ σοη δϑϑομθμηι που αν θέαι. οἵ ἃ ῬΓᾶγΟ Ῥαάοιο ἀγνοοατνοί. 

τ ἀταν δἔϊαπι ϑου]θέι5 Ἀδριΐα Ὀγενίουα 110. ἴῃ 4πὰ ρυφοὶριίαμ, αἰ Υἱγθίηθ5. ΡῈ Ριφ[θοίδη, 
ΒΙΥ6 56 ΠΙΟΤΘΙῚ 5181 ΓΕΒ γ ΘΤῸ οοπἰδαπίμι, 5864 Ποὺ νἱτλτιτ. Βα ρουϊοστιμ ΘΟ μια ἴῃ [ὰς 

ΠΟΥ ᾿Ι551 πὰ ΘΙ θη δίηι δϑί, πος 4 44 πᾶπ ἰλπαα ῬυοΙρις ΒΑΒ}}1π|8.,. ἰδὶ τὸ δι. ἀἰθοουὶ οδτιβα 
Ῥυδδοία γγρΊ Πτμ} , {πιπ 5ΟΓΟΤῸ5 ΘΟΠ ΠίΘηία" ρυ ΘΒ γίθνο. [δ απΐθα θγϑβου ρβουαΐ ἴῃ ορ. 108, 

τ Ῥυροίδοξιιβ, ἀρβοηίθ ρυτοίδοία,, οἴ ΒΟΙΟΥΙθτι8. 46. γοθιι5 δα Πάοὶ «αἰβοαίίοπθιν ΡΟΥΘ Ώ ΠΡ ιι8 
ποη Ἰοσιιαίιιν. 56 πα ρεοςαΐουνιιμη οομ θβϑίο θχοῖρὶ ἄἀθθονα ν]ἀθγθίι., Πτιϊο τοὶ ΘΟ π 
6556 4ἘχΠ. 

Ήδης Βα51}1} ἀοοίγ! παν σομ Πγ Πα πΐ {γΓ65 1{ππ|5 ΕΡ βίο ἐαποηϊοα;, 4180 ἄτι αν 15  ΘΟΟΑἰΟΥΊΠ. 
ΒΡΘεἶο5 δἱ ρυδάτι5 δοοιυαίθ ρουβθιπαηίαι , 4τι8 1 ἀγοΐθ βου γί ἔα θυὶς σΟ ἢ ΠΊΘη 1 ρυϑοοορίθμι ἐἰ6- 

πηοηϑίναπί ; Ζπδῃίαι16 Θχϑί του} ΘΡΙΒοορογιιπ ἴῃ ῬΘοοδίϊ5. ΡΓῸ ΠΊΘυ 110 Ραμ ]θ μα 15 ἀΠἸροπτῖα. δΙα- 
. ΠΙορα5 Δα] τθγ., γ6] 5ροηΐα σομίδβϑεθ, γα σον οῖδο., ΠῚ ῬΘΡΟ ΓΘ θα γαγ 105 ΡΟ ΠΙςΘΠ 186 σνδάτι5, 

564 ᾿ηίοι (οηδἰβίθηςεβ [θρτι5 Ἔχ  οθαηΐ. δυο δ ἰτι ουαΐ Π6 1ἢ ΡΥ 1} ΤΏ ΟΡ Ε]5 ΘΟὨ]ΙΘΘΓΘῊ- 

{πιι, 51 Ῥβεοοαίτιηι γα]ραυθίιν.. 566 51 Ὡα απ ναί σοη βίδα] οὐ ραι]θ 1 ρϑοοαῦ! ρυφοθρίμηι, οτιν 

ΠΟΩ 1{Π14 δἰϊαμ τη] αίτι" Ἰηΐοι (οτιβιβίθἴο5 ροπιθηίϊα,, {πιὸ Ῥϑυϊοιιο Ῥγουϑ115 Ὡ0 ἢ σα θαΐ ἡ 
σαν {αν ἃ σοην]οίι5. ἀπιρ|ο σογανίουθη ρου μδιη 5 5 ΕΠ ραΐ, 4πᾶπὶ βροηίθ οοηἤοβϑιι5" ΝΘΠΊΟ 
ΡΙΌΙβιι5 0 Πᾶς Ιϑρα σοη Πθμοσιι ρδοοαίογιι μὴ 1 1115. ἢ ῬΡΘΘΥΟΥῚ δὲ ἀϊδοοηὶ, , {π| 56 18} 115 
δητι8 Ῥθοοαβ86 σοί θαπίιτι, ΘΧοΙ Θθαης στα τι 510 : ἃς π6 1ΠΠ|5 ἀπ] 46} ΘΟ 110 ΟἿ} ΡΥ ΘΘΌΥ- 
(6 γ15 απ ἀἸΔΟΟ ἢ 15 τ ΖΘ θδίτιν, 51 {πἰὰ ἀπ} 1πι5 ρθοοαβ86 ἀθρυ πο η θυ θηίαν. 

11. Τὴ 5 σα πο 115 ἀναυ!τῖα, Τ᾿ γ ] Ἰ8 οἵ 4115 6} βη 01 ψ 115 πὰ 180 Ομ Πα} ΟΟΠ 5. 1{πππππίπ|ν 

Ρώμη. 58 ποι ᾿ἄἀοῖτοο Ραϊαπάπιη δϑί ΘΟ ἢ [6551 015 ἰδοὶ ϑ ] οί πη ἔπϊ556. Νά Βαβι πι5. ἴῃ 
ΠΘρα]Π15 θυ ν ον θτι5., Ῥοβίσιιδμι “ βίαία! ρϑοοδία 115 5015 οοπ ἤθη ἃ 6586. Ζα]θτι5 οὐ θὰ δϑί 415-- 

ῬΘηϑαῖο πηγϑίθυϊοσιιιη Π δὶ, μᾶπο {ιςϑιομθ μὴ Ἰηϑεπ|: ὅ ὃ μετανοήσας ἐπὶ ἁμαρτήματι, χαὶ πάλιν 
εἰς τὸ αὐτὸ ἐμπεσὼν ἁμάρτημα, τί ποιήσει; Ομΐ ρωπίοτίίαπι οσὶ! ρϑοσαίϊ, ἀο ΤΊ) 55 ἔπι ἰάθτι ἰαὔτίπει" 

Ρδοσαίπαν, ηια Γαοῖοί ἢ Ἰ)οἸαναί Βα 5}}1π|5 6] αβῃιο! Ποιηῖπμ65. Ἰἀοῖνοο τ ἰαὈ]., φαΐ τά! οθη ρ6ο- 
οδί! μοι (ΟἸ]Πππί : ἃς τοίους ΘΧ ΘΙ Ρ}} ἰΙοοο ᾿μγ] απ οἱ Ππιροίπιη., {πιῶ 6χ γα ϊοο ΔΏΙΟΥ 5. σ᾽ ου δ 
ΡαΠ } α]αμί, [Ππ46 51. οοποϊ 1: δὲ φιεῖς ἐρίτιι", τὶ 56 ἴρ56 5θηιθῖ σοτιοπιπανογὶι ἱπνίαΐτ ἀπε ἡειτοῖϊ, 

ἦτι Θακίθηι Τ 515 ἱπιοϊωΐ; πονογὶὶ 56 θα ργϊπιαγία ἱπινἰἀϊ αὶ τοι σατιδα, σἰογί δἐμεϊο πὶ ἱτιἐτηγιῖς 

ἰαθογαν. 

ἘΠ] αβηη 1 ουρῸ Ῥεοοαία βδοογἀοίαμ ρει ἀθηιϊ οσαναπάα ρϑυιη 6] δ Πέτιτ : 564 ποη ἰἄοἶγοο οο- 
[Ἐββι ἢ 5 [6 ] 5. ἈΠΟ θα αν. Αἰχαθ 14 οοη ΠυἸᾶν 6 ῬΟββιιηλτ5 [βίη οηΐο Οὐ ΡΟΣ ΝΎΒβοηϊ,, {αὶ 
οἴχῃ 1ἢ ΕρΙβίοϊα ἐαποηῖοα «πιθναίαν, 4ποα (6 ποππα}} 15 ρθοσαί 5, {πά}1ὰ ϑιιηΐ οοηγιοῖα,, “ μη816-- 

ἀϊοία,, ᾿ ἀϑανὰ δ Δ] ἸΘ ΠΥ τι} ΓΘΥΊΤΙ 511} ΠΟΡΌΓΙ ρτθίθχέι γαρίπβ, ΟΠ 1{1 ἃ ρας θι15 σα ΠΟ Π65 ΠΟᾺ 

Γπουτηΐ , πθο ἰδ ηταηι 510] ἀπποίου (015 ἀϑϑιιμηαΐ ἡ ταῦ δ᾽ αβιη 611 σοηϑ(ϊτιαᾶΐ σΔΠΟΠ65 ; πῶς ἰἀπθῃ ρ6ο- 

οαΐαᾳ ΠΟΙ Θ55:0}1 51] 6 οἴα 6556 τ] δη][δϑί ᾿ηἀἸοαΐ., ἃς ϑσημ0. βυπαἴο ἃ 5δοουο1θτι5 οαταπάα. 81. 

Θπΐηὶ Ἰοαιυιίαν (6 1110 Ἰηΐθι ποσοιδηάτιπι Δ]1ΊΘ πὸ ταὶ στάρι : ἅ ὃ δὲ δι᾿ ὑφαιρέσεως λανθανούσης 

σφετεριζόμενος τὸ ἀλλότριον, εἶτα δι’ ἐξαγορεύσεως τό πλημμέλημα αὐτοῦ τῷ ἱερεῖ φανερώσας, τῆς περὶ τὸ 

ἐναντίον τοῦ πάθους σπουδὴ θεραπεύσει τὴν ἀῤῥωστίαν " λέγω δὲ διὰ τοὺ τὰ προσόντα παρέχειν τοῖς 

πένησιν, ἵνα τῷ προέσθαι ἃ ἔχει, φανερὸς γένηται καθαρεύων τῆς κατὰ πλεονεξίαν νόσου " εἰ δὲ μηδὲν 
ἔχο", μόνον δὲ τὸ σῶμα ἔχοι, χελεύει ὃ ἀπόστολος, διὰ τοῦ σωματικοῦ κόπου τὸ τοιοῦτον ἐξιλάσασθαι πάθος. 



ΡᾺ ΒΆΤΙΟ. ΧΧΧΗΙ 

Οἱ ἀμίθηι ἰαϊθπιὶ αὐζαίοιιο οἰδὲ γϑηὶ αἰζοπατη τιδιιραι, αὸ οἰ μῈΡ δον [655ϊοτεθῖηι μοοσαίιιτη 

δίιτη, δασονἀοἰΐ ἀρογὶξ, ρ6 σοπίγατγίτην οἱζῖο δἐτιάζτιηι «οτ πεἀϊιθηὶ οτανῖέ : αἄἶσο αποπι., ἴατ-- 

δίοπαο, φῶ παῦοὶ, ρμαιιρολιθτις., τιὶ εἴτι ψιιΘ παῦοὶ ρῥγοζιεπαϊ!, 56 αὖ ἀναγίζδ. τπόσνο {ἰϑογιίηι 

ἀροτγί οἑίοπάαϊ : εἴτι ἀπέθπι τιλεῖΐ αἰ ρτιδίου]ιίαηι δοΐπιηι σοΥριι5 μαῦθαΐ, ιθοέ “ροκίοἶιι5 ρθ᾽' Πρίιες. 

ἰαύογοπι σονροναἴθηη οἱ τπιοῦῦο πιθίονῖ. ϑινα!}α Παθεὺ ΒΑ51Ππι5 ἀδ πιβιι}15., 4185 4] δοσθρις,, δαμη 38: 
ἃ β5δσοογάοιο ποη Θχοϊ πάϊς, τηοάο 1π] αϑίπιι ᾿πουιιπ 1. ΡΔΌΡΟΓΕ5 ᾿ηϑαμηαΐ οἵ ἃ0 ἀναυ ἴδ που θῸ απ. τή. 
1] νθυτιτ 56 Θχ μι Πθδί. ἘΣ ἐδ, 

ΠΙ. Ῥέξσοδίιπη, 40« 6Χ ῬΥΪΠΊΟ ΟΠΊΠ65 ΡαΓΘηΐΘ ἱγα ΧΙ ΠἼ115., 510 ρυα!οαί ΒΑ51}11π|8., αἱ ἴλς 116 ρὰ- Ὅς γες- 
τϑαΐ Δ1Π1] αἰταα 5. Απραβπτι οοπίγα Ῥα]αρίαηο5 ἀθίθῃ 1558, πἰϑὶ απο ρευρθίιμα Το] θβῖδ ρττ- ἘΣ οτῖεῖ- 

ἀϊοαίίοπα οοπϑίαθαϊ. ΚΕ χϑοῖνθ, τη χα! Βαβ1}1π5 Ἠοιηῖ]. ἴῃ ἔδμῃγθηι Ρ. 70. μϑοοαΐξιση ργὶπιϊ σθηΐμπι,, 
οἰδϑατίογμηι ἰανσιίίοπθ. Οἰιοπιακπιοάτιην Θτιῖτ «4 ἀαπιὶ ἱπ ρΓῸ 0 65ιι ρδοσαίιη ἐΓατιδιγιῖδῖζ : 5. πος 

ἱπιϑιϊατιΐοπι Θϑοαιη αὐ οίοηιιϑ., οἱ {Γ αἰγὶ τιοοθ55ιαἰθηὶ ἐαπιθηιηιι6 οτιτάπιι5. ἘΠ η Ῥ54]. 90 ; Ρμῖ-- 
οἤιο ητιίάθπι δι άπι, ᾿μ 4 αϊδ,, 5θοιιπάζιιην τιαξιτιατη,, 56 ἰαησιίαμις., ργορέοτθα ψιιοί χα βογροτιὶς 

ἱποϊϊὶ5 ροοοαΐο που ττι5 ὁγαπι. ἃ ΑἸΔΡῚ γοοσαΐ βου ρϑηΐθμῃι ρβορδίὶ διοίογειη. ΠΡ] άθμι: ἢ Ῥγορίθι οοτι- ἃ [πα Ῥβαίπι. 

εἰθηιτιαίίοτιθηι ἐπι πο5 οὗ ρϑοσαίπιτη ρτοίαίαπι ἰΘΡΤα εἰϊοίπιιιτ., τὰος τι αὶ 1260 ατιαϊνίπιιις : ΤΠ Υτα 68 ἜΡτΡΣ ἸΑβὲ 

εἴ ἴῃ ἰθυγδμ 1015. Εὖ πη ῬβαΪμ. 59 : “ Ομαπάογιίάεπι ἰΐ, φιιὶ Ἰάδο ογθαϊὶ ογατι τεὶ ΤΠ) οηιΐτιο δορρί-- Ὁ Ρ- 135. ὁ. 

τοχιΐ,, 5τιὖ ἱτυϊηϊοὶ ὁοΥνἐἔτ{6 ἐἰδεϊ οὐ ατιίιιτ, ἡ ότι ατιϊθια5 ρΓδί 050. 510 σατισιῖτιο τϑαϊπιοί. Ὁ 

ΞΘ 06 [185 Βδβ1}}1π|8 46 Ῥϑοοδίο ρυϊ που ραγθπίιι οι τι, πιὖ (6 οὐρα ποααδάαδηι Αάδηιὶ 
εὐ ᾿νε Ῥγορυεῖα, 564 ἃ δουιιμὶ Ροϑβίθιοβ ρουτπθηΐθ. «“ἀαππις,, ἰηααϊο τὼ. Ἠόμ}}. ἀ6 θο, Οαοά. ἰοηι. 5 ρ. 

Τηδιι5 πὴ δϑί ποίου πιϑίουιιηι,, “Θοθαθπείο αὶ [260 πιογΐθηι οοτισοῖνιί εἰὀιίροὶ, Πιαία ἰὰ φιιοά ςοτὶ- 79" “" 

Ρίιηγ, 651: ἙσοΘ 4] οἰοησαηΐ 88 ἃ 6, ρεϑυθαηΐῖ. δὲο ποτὶ ογθανὶξ 12 6ῖι5 πιογίεηι, θα τιος πιοὐϊοὶρεὶς Ῥεαὶ, 72. 

ὃς ργανα πιθηίθ θαπι «οοροτοίνίπηι5. ΝΟυ ΟὨλΙ ΓΘ ἢ τ} δϑζ ᾿ηβ1 56. (Θβ πο πη οχ Ἐρίβί. 961. 7: 
ἢ. 2... 0] 519 Ἰοχαΐταν Βαβι 15 : Παφι οἱ ἰλοπιϊτι ἐπὶ σατπιθ ααἰνοπίτις τιοπὶ {πιἰξ, τιοτι ἐδαϊε Πδάθπι- 
ἴΟΤ᾽ ΡΤῸ τιοῖγἐς ργΘέλιιτη πποΥ 2 τιθ 0 Ρ67᾽ 56 ρϑιγπ τι ΟΥ Εἶ5 τ βηιετι τϑεθοιῖς. δὲ θταῖτη, αἰϊι 6556, φιοά 

τπογιὶς ἐπι ρογὶο στε  Θοίμιι οτ αἱ, αἰϊιιεἰ φιιοα αϑϑιεπιίτεπι α ])οπηῖπο; τιοτι 65 1155 61 ΠΟΥ 5 θα {ει στα στεσιί, 

ΟρΘΓαΤὶ, τιθ0 {ιιογιεπι πιο τίετη βασι {μίσδοπι ἐδ  [ογ οατὶς ρασδίοτιος : ποη ἐπίοτ θη 56. ρϑοραζιιτη, 

ἐπι σανρτι6 : ποτὶ ἱπ ΟΠ ςῖο υἱνιβοαιϊ {εϊδδοπιῖιδ., φιιὶ ον απ ἵτι. 4 ἄαπιο τιον τὶ ; τιοτι ῬΘϑαγίμην {μἴ5- 

5εΐ, φιοά οοἰίαρδιιπι ἐΓ αὶ; ποι ἱπϑίαιιταΐτιηηι., αιιοαί σοπ [1᾿ αοἔχετγ ; τιοτὶ σοι] τετιοίτεπι 1260, φιιοί 56Γ-- 

Ρεπίῖς “γατις ἤμοταΐ αὐ αἰϊοπαίιιπι. Τὰ ᾿ῦγὸ 1 46 Βαρίίβμιο [πῶς ἰδσαπίαν: {μὰ ἰρίίι", ἀθητιο,, ἐαρ.2. . 7. 
ατ ϊίγοτ' ρΓϊοτὶς σοπογαἰϊοηῖς, ἡπι8 ἐπ ρθοοσαίοτιιπι δοταϊϊὑτις {αοῖα 65ὲ, δπιθυιαἰίοτιοπι οςἔοπάθγο, 

οἴη, “οὐ ἀἄϊοαξ: ΝΘμΟ Ῥαγτι5 οϑὲ ἃ ΒΟ 1115, Π6 51 τιητι8 Τα]! ἤθη (165 δἱζ γἱΐα θ[πι5; δὲ δανϊε {π|-- χοῦ. τή. 1. 

δθαὶ, αο ἀϊοαξ : ἵν τυ! υδΈθιι5 σοποθρίαϑ 51}, οἵ ἴπ Ῥϑοοα 5 ΠΟΠΟΘΡΙϊ Π6 Πιδίθι πϊθᾶ., οἵ ΡΣ ἐς 

“Τροκίοίιι5 ἱα οοπίθδίθίμ: ΟἸγΠ65 δπΐτ ρθοοανουηΐ, οἵ ορϑηΐ σἱονῖα Πδὶ., ΠΕ 1Εςας] σγαῖ5. ῬῸῚ ῥραί. 0.7. 
ϑιαίίδηι ἴρβιτι8 ΡῈ ν ὑθαἀθι τη θη αι δὲ ἴῃ ΟΠ εϊθίο 765, 46 μη Ῥτοροϑιῖέ Πδιι5 ργορ ἰατῖο- Κορν.3. 53. 
Π ΘΠ ΡῈ Πάθηι 11 58 πριμΠ6 ᾿ρϑῖτι5. Ομαργορίοι' οἰΐαηι ροσοαίονιιηι τϑηῖώ ἐἰαέτι" οὐ οαογεεϊντις, [)0-- τον 

γιἶσιο ἴρ50 αἰἴοοπί6: Πὶο εϑΐ βαρ Πθῖι5 ΠΟΥ͂Ὶ (Θβίαι 1] 5, 41π| ῬΤῸ Ὠλ 1115 οἰ πα μα Ἰ{πιι ἴῃ γ᾽ η  5510-- ἡγαεελι, 36. 
ἨΘΠῚ ῬΘοσδίογιιμι : ἡτιθηιαἀηιοαίιεπι «1 μοστοῖιι τιιτδιις ἐθδζαίτιτ, ἀϊσθης : ϑϑοιηάθμη ΒΘμΘΡ  δοϊξπιτη π - 

γΟΪαπίδί15 5πιξθ., ἴῃ ἰδιάθιη 5] 0υ 18 ργαι]δ 5186, ἴῃ {ἃ σγδίποανὶς πο5 ἴῃ ἀἰθοΐο,, ᾿π 4ὰ0 Πα 6- .-ὃ. 
Τ115 ΤΘἀ ΘΠ ΠΟ ΘΠ ῬΘΙ 58 ΠΡ ] ΠΘ1}} 6118.) ΤΟΙ 5ΒΙΟΠΘ ἢ ῬΘΟΟδΔίουτμ 5 Βθοιππιτὴ ΟἸγ 1185 ογδίϊα 

6} 115... 46 ψιχα ΠΟ15 πη ραγενῦ που ί μι ; τεξ φιιοηιαςἰηιοίτν σἐαίμα οοπιγίία ἀοὸ σοπταοία,, ἀπιΐσδα 
ΤΟδὶς ἤογπια θαϊιπία, ἄθτῖιο οοπ ογπιαίμτ ὦ σαρίθηί ατεϊοθ ἀὸ ὕομο ορίϊεθ, δἰοτίαπι ορονῖς ϑὶ 

γϑδατοίοπίθ, αἴσιος ρεϊδίϊπο ἐρίοπάορὶ το ἐξε{{π|τ: οἷο εἰΐαπι τιο5 οὐ ρτιδοορίϊ ἐγαποσιθσϑίοτιθπι πιαΐθ 

αὐίεοιϊ, σοἶμε ςοτίρίπτη 6δὲ , Ἡογο οἰιηὶ ἴῃ ΠΌΠΟΙ δϑϑϑί, ΠΟ μι 6 ]οχὶΐ, σοῃμρανΑἴι5 δϑί ΠππΠ]Θ Π 115 Ρραὶ. 48. 
15] ΡΙ ΘΠ 1115 5 οἵ 511}}}}15 λοἴτι5. δϑί 1115... “σε ρεϊξιϊναηι πα σιτῖς 1) οἱ οἱογίαπι τϑυοοόπαιτ.. 13. 

ΤΥ. 51ς αἰδοίαμι πομλῖπθιι ᾿πάἴρδγα, τι οι δὶ στα ρυφνθηϊαΐ., δ ποναη οἱ οὐ ΘΔ []Ο ἢ ΘΠ] ἘΠΕ 

πη ρου ταί, ΠΡ Π 66 Ῥ] αν 15 Ἰοοὶβ ἀδιηοηβίται θα 51}}1π|5.5 οἰ π|8 ἐαϑ θη 1ὰ ΠΟΠ Πα} Π]ς ΔΡΡΟΠΘ- οἱ οταιῖα, 
1η1ι5. ζ7γι6 ὉΦΤῸ Καοτιζίας παϊλιὶ, ᾿ψαϊς ἴῃ Ῥβάὶηι. 29., 6 6παζεαπαϊ: Ομοπίαπι {τ πὶθ ργδν ἴθ τι5 ρ.155.ἃ. 

σιιϑοορίςίϊ. Ῥογορίοιο αἰαιῖξ., Θαβοθρ δὶ τὴθ, ὑΤῸ 51] ν αϑ6} πι6, δέ διρθυὶοτθπι ἐπιδιτσοτεῖ ὑπ ἴηι Ὧ16 

ογδοἰ κεῖ, Κ᾽ αἰεὶ οἱ φιιὶς ριίθταιτα, ψιιοπιρίαπι παίατιαὶ ἱπιροτγίτιιηι πιάτα σισοὶρίθτιδ., θιίπὶ αῃτιῖς αἰτῖο- 

ΤΘηῖ σιιδίϊπθαΐ. (λμὶ ἰδ γίπ|7, ορίτιἰατιο 1)60., α οαξιι Θαδιιγοὶί, 5 σΓαιὶ ατιϊπιὶ εἰ σηϊοαίϊοτια μογ ὀοπα 
ΤΟΛΙ͂. Τ|1. 

ν 

΄. 

Ρ.1329.α. 

ΧΧΧΙΥ͂.- 



αρ. 159. 

τι. (ον. ἤ.7. 

Οαὶ. ἡ. 9. 

Ῥλι].3. τῷ. 

“Ζοαπ. τ. 

τ6. 

᾿ϑηὶ. τ: 
17. οἱ 20. 

Μαιιπ. 26. 
33, 

Εξαϊ ἣδς Ὁ Σ 

11 Γξςιίηι. 

δ 7. ἂν 

Ῥ-αἱ,θι1.7. 

ΧΧΧΙΥ ΡΒΈΕΛΤΙΟ, 

ορεγα θχαζιαιίοποπι [)60 ροἰἰἰοοίπι". 4 μι υϑἰμ οἱ χιεῖς ἀονϊΐοηι φιιοπιρίαπι ἐἱεοταΐοτοπι 9 [{εἰσίθη 5, αὖ 

ἱπιπιΐποπίθ ἴαροι [ἰϑογοῖ, αο οοἰϊμοίαπίο τοάάαι οἰρογίογθηι : {ἰἰὶ φιιΐάθηιν υἱοιονῖω ΡΤΓΩνοὶ οοοσακῖο-- 

πϑπὶ , [πιο υόγο οοποορίαπὶ εἶο ἴαροι αἰξογίμς ἰατἰεαπι ἀπ, Ὑλὰς εἰ βάθιη ποιλλ! α ἢ. 5,0. 126; 

εἰ π. ὄὅ, Ρ. 129, εὐ αἰϊδῃὴ Ἠοιμ δι ἴῃ Ῥβαϊηλαπι ἀ4, ἢ. 4, εὐ δρ. Μοιαὶ. δδ,, οἱ ἴῃ Ἐδβαϊδμι 

Ρ- 610, κα. Εὐ ἴπ οι ῖα 46 Βυιμηπίαίο: ἢ Μιμὶϊ πιά οἱονίατὶ ψιιθας,, τοϊϊοίμιπε 65. «ἰδὲ, 

ο ποπιο. .. Οἰιϊὰ ἱρίίει, εἶσ ψιίθ5ο., (6 ἴρ58 φιιαδὶ 46 {πεὶξ ἔρδῖτις. ϑουπιῖς ἐγ 5., οἰιπι ἄοθοτες ὑῥΤῸ 

«οοορίὶς ἀοτιὶς σραιίίαπι ἰαγείίοτὶ Παῦογε ἢ (αϊὰ Θπΐμι Πα] )65. ιο ΠΟῊ δορθρί δι] 2 Οποά 51 οἴαμι 

δοοθρίϑιῖ,, φαϊά φ]ουίανῖβ φιιαϑὶ ΠῸΠ ἀρ Θρου5 7 Λοπ ἐπὶ Ζ)ϑιιπε οοβπον κι ρΩῚ ἱάπι γιι5ιΓἰάπι : 5εὦ 

Τοιις οοσπονῖξ [6 ργΟρίοτ 5σπάπι θοτιίξαΐοηι. (αν ΘΟΡ ΠΟΥ ΟΡ [15 Πθτη,, ἔσιφαῖε, αὶ Ροίλα5 οορηῖῖ 

51{|5 ἃ Προ. “Νοπ ἔπ ἀρργοϊιοπαϊεεϊ Οἠγίδίπεπι ρ61 υἱγιίοηι., 564 ΟΠγίδίμις 16 Ρ6 διμίεηι αὐνοπίμην 

ἀρργοἰιθπαϊξ. Ταβοιιοῦ., ἐπιφιῖ!., δὶ διϊατη ἀρρυομθπάαμπι,, ἴῃ 480 οἵ ἀρρυθμθηϑιιβ ϑαπὶ ἃ ΟΠνἰβίο. 

Νοη γο5 π|6 δἰ δρ βι18., ἐπφιῖξ [)οπιίτιιις,, 5884 650 6Ἰδρὶ γοβ' “71΄π φιεοτιίαπι ἤόπογθ αἰ θοίιις 65, 6ἷο- 

γἱανὶς οἱ πιϊσογϊοογϊαπι οοσαδίοτιοπι αγΓὶρίς δι ροῦ ἱοπαϊ Ῥ ΕἸ ἕπεο σοσηοϑοας ξοίρδτιπι, τις οἷ 5) τοἰιιξ 

“14ἀπὶ ἐγ θοίιις 6 ματααΐδο, ὐϑῖμι δαῖλί ἀθϑογιιι5 α δρίγίμι 1)6ΐ, υϑῖμε ]ογαοὶ α τακῖοο σαποία τϑϑθοίιι5. 

ΕἸΔ6., ἐπφιιῖι,, 5ἴαϑ : πΟΙΪ αἰ τατη βᾶρογα, 884 {ἰπ|6. ει οίτεηι 56 υέτιτ' οτ᾽αἰϊαπι ; οἱ φιοπισίῖο «αἰ 5 

τιξιις [ογὶς, θαροπαϊε γειά δα. Τὰ ᾿ϊ8 αιιδ βασι τιν ῬΟυβθυ γα παῖδ ἀοητιαι οθιμ θη αίαν : Ομοώ 
δἱ πιὸ ἰιοο χιιίάοπι ἱπιίο  Πἰσὶς,, {μῖ556 16 σταίἑατη οοτισθητεπεηι, απιξ οἱ ρτδ πἰπυΐα βιτιρίἀϊίαι 6 {πιαπὲ 

ἐροῖτις υἰτεθηι Θαϊδίἠπια5 ΘΓ αἴΐαπι 6556, ποτὶ 65 ὑθαϊο βεοιτῸ ἀροσίοϊο ργααςίαπίϊον. δίοο θπΐπι 1)0-- 

τηϊπυιίτηι ἀΠΊΟΓΘ πιά] οτὶ ρΥοσοηιιί ροΐογὶς., φίαπι φιὶ ἴα τ δ]ιοηιθτιίο" εἰϊϊοαϊξ με οἰΐατη υοἰπιονὶὶ ῥτῸ 

ἦρ50 πιοτὶ. ϑε( φικοπὶ απι ατιΐπιο οἰ αἰΐογ ἰοητιτεῖτι5 δεῖ, οτεπι αἱ αἴξ: Ἴδτ οἱ οὐπο5 βοα πα] 1ζαιὶ ἔπουϊης πὰ 
[6, ΘΡῸ ἰΔπηθῃ πυπη πηι ΒΟ Ὁ }Π1Ζᾶ ον", ἐἰνεϊαἰὶ ἰεισιαπ ἰγααϊιτις5 ει, σϑοϊ ἀϊί 6 ἐπ τυ οἱαιἰο ποι: 

ἴαρϑιι δγτιϊϑνιάπι5 αἰαὶ πιϑίμιτη αἰφιο «ὦ σαμείοποηι, οἀοοοηιτι5 ει ἐπι Γγιὶς ραΤΌΘΡΟ οἱ ον ἰίϑιις, τι οὐ 

εἰ σιίαπι σοστιονῖϊ ἐπι τ πιυϊξαίοηι, οἱ ρογϑρίοσιιο ἱπιοἰοαὶΐ ψιοί φιοπιαεπιοάμεηι οστιηι ἴηι ροίαβο τη 6 Γ656- 

τϑίτι", ΡῈ Οἰγιδεὶ ἀθαιίογάηι δγμεἴτι5 Θεὲ, ἰία ἐπ δοαπάαἰὶ ρροσοῖία οὗ ἱπονθαμοῖοηι ἵπὶ ῥϑγοιιπαάϊ 

Ρογϊοτίπιπι ϑϑπίθης., ΟἸιτιοἐὶ οἰγίμ6 σογραίιι5 στ, Τὰ Ῥβαϊιη. 90. ἢ. 2: δίεψιιδ πίπι ἐπι μοίοπίϊα 

ἠοπιΐπῖς., τισι ἐπὶ βαρίοτιϊα,, 564 ἵτιὶ 1) εἰ σγαίϊα φαἴιις 651. 146 Ἠοιη] αν τη Ῥϑά μι. 7, δα μας 

εψοΎθὰ : ΕἸ αὐτί 65 {ιιδίτιπι. δῖος Ἰοσαϊίαν ἴῃ Ἡομ]Ἰα ἴῃ Ῥβα μη. 52, π. ὅ : “41φ:: οἴΐαπι τπτ{τιπιὶ 658 
εἰϊδονἱτηϊτιῖβ ἐπὶ ροοοαί5 αὐ Τϑοίθ ἔαρος : παρὸ δηῖπι ἰθπθ υὐπάϊία, οἱ ἵπι ρεσοαίο ὁδὶ, ἱϊία ὑόγὸ αὖ 

ἐπιϊεῖο ἰοτ άπ Ῥοτίατι τιαοία 5 ἵπι υἱνσὶπἰίαϊ Θαἰποαΐα 65. (τ ἕο αἰξεοῖα ϑοποβοῖο οἷς; {{|ππ ϑ6γῸ 

οοτπιεφηιϊτιαία : οἱ ἡτιϊεῖ 5{ζ τισιϊοιί τι ᾿οτιίτι α 7πιἴσ6 τοιτ  διιοπάμπει ; φιῖνιι5 οπιτιῖντις {ἰδὲ ἐχι τη θτι-- 

ἔθτι δπϊοηίίνιι5., οοσίτα 1) οἱ ἡιιάϊοία αὐγ5505 6556. πὸ α γιοῖϊδος ξαοῖίθ σοπιργο]τιϊ ρο556, χιιοί 
ἐπ ἀὐυϊτιῖς {Π|6 ατιτὶδ σοτιοϊμιδα σιπί, ϑθά δὲ οσϑάθπαϊ ἀαία ργοιηίϑοίο δεῖ α 1260, υἱάοίϊοοι, 71)α᾽ο 

εἰθὶ εἰιοςατιτῸ5 αὐδοοτιαϊίος οἱ ἱτιοϊοὶ νος. Ῥοσέφιιαηι ἰρίζια" θα σοσπίζίοτιθ, ψι 6ς γαοῖθ αὐ ἔαοίοπι, 

αἰϊσπὶ παν {ογίπειι5., δἰΐαπι δας {τ τὶ 71) εἰ {Πεςατιτὶς διισιξ αἴ γ5505 ἱπιιονίπιι". Οτοα σὲ δα τι 

ἐπ ϑογίρίιτα ἐ6 μίτιντι5 οί δτιτιί., οοἰϊορογὶς, ργορίιοίοιθ βϑτιξθτ ἱπιϊεἰ ἰἰροτίίαπι πιαρῖς ἀ556- 

φιοτὶς. ἘπῸι. 7 : ΕἸ φιιοτιΐατηι πυτεἰ δειτιὶ υοσαξὶ, ραιιοὶ ὍΦΡΟ οἰδοίΐ, δϑαΐιπι εἰϊοὶξ ποτὰ Ὁοσαίππι., 

56( οἰδοίτιην, ['Θαξιι5 τιαπιφιιθ, {τίθηι οἰο σαῖς. Ομ αἰΐοπι Ῥω ιαϊτιῖς σατιδα ἢ Εερεοίαία θοτιοτιίτι 

(δον ποίη Πιδυ θα ας... δαῖνιι5 ἀπέοιη {6 τιοπὶ ψιιὶνὶς, 56 τοις σοἴμιπι 5θοιγιάπε οἰ δοξίοτιθτν 

δταίϊ. 146 Πομμ]. ἴῃ Ῥ5Α]. 114.,. ιν. ὅ, ν. 302. 
ϑ8 [15 ραΐθί δχ [118 ψιδ δι Γα]Ίτητι5, «πιαπίπιηι δη]οαΐ ἀἸ νῖπα ροϊοπίϊα ἴπ Πυιπηᾶπὶ οὐγ 15 ΘΟ γου- 

5ῖ0η6. 564 ρυφίθγθα 1π θα θη βοπίθητατη ΠΟΙ Πα] τοίθγεπάα. μεν )οίαπιιτ' ἐτσὸ 7260, ᾿Ἰπχαϊί, 
φιιοά 5αἰμίανο αὖ ἴρ5ο ὁ5ΐ. Οιιϊά αμίδπι οἷΐ σαϊμίατο, Θαρίϊοαΐ. Ιοπ πμάα φιαάαπι 65: ορεγαίϊο,, 

αἴϊψιίαπι τιοὐϊς "το οοπίϊαπι ἀΠίογοης, φιια αὖ ἱτι τ πυϊξα 6 [ἰδ τ ηιτ, ϑοπαφια σογροτὶς παδῖιιι-- 

αἴπι τιΐατιιι. δοά χιϊά δε σαἰμίανο  Ἐϊοπ τα ἴρβε Πρϑιιβ πηθιιβ., οἵ ϑαϊναίου. ΠΊΘΙΙ5., βϑβοθρίου 
ὨΊΘΊΙ5. 5 ΒΟ ΤΠΟΥΘΘΟΙΥ ππιζιιπι. Ζ  {{πι5 φιὶ δα [60 δεῖ, Τ)διις τιοβἔθν" 65ΐ. Ιά΄θπὶ οίΐαπι ϑαϊναῖοτ' δε 

δοποτὶς ππιηιαπὶ. ἀοθιἰἐαέοπι τιυξίτατι {μῖοϊοπς., αὐ οοπιτποίίοτιθπι δι ἐθτιαϊοπίϑιις5 ἀτυῖτπῖβ τιοϑ τὶς 

«ἀνοπῖθηίειι ΟΟΥΤί 615. Ὑἰάθ Ἠοιη1]. ἴῃ Ῥβαϊμη. 39, π᾿. 8,0. 138, εἰ ἴῃ Ῥβαΐμι. 33., π. 4, 
Ρ- 146, εὐ Ποιμη!!. ἀε βάρ. 133, Ἄδρ. τβονα]. ὅδ, οἄρ. 1. 
ιν πλαίθηι ΕἸΠῚ ἀδμηηοπβίναϊ ΒΑβ1] 18. 6Χ βυμηπιο 1Π|π|5 ἐπ ΠππδΠᾶ5 Πηθηΐθ5 ἱπηρθγῖο. Ῥείγα 

αἰϊοϊετιτ, Ἰαχαῖὶ ἴῃ ΠΡΡο 46 ϑρινιται βαπείο ς. 8, Ρ. 1ὅ., 60 φιιοά σναϊϊάμηιν οἱξ δὲ ἱποοποιίδϑίίηι οἵ 



ΡΕΆΞΈΕΛΤΙΟ. ΧΧΧΥν 

φιιανὶς ΤῸ 6 {ΠΓπεῖτι5 ΡτΤορτισπαοιίμπι Παοἰϊδιι-. Επτραρ. 16 : Οπιπία αἰιΐ οι {ποῖϊ σοπέασίι υἱτ τς, 

ας νοϊιπίαϊο δοτιαἰὶς ορόγατι5. Ῥαϑοϊξ, ἐἰιπιϊτιαΐ, αἰϊξ, ἀφαπιοῖ!, ταθάδίτιτ', δγὶ στ. Ομ ποτὶ οτιτιῖ, 

{ποῖϊ πὸ δτυῖ, οοπάϊξα σοπδογναΐῖ. Πος πιοάο οπα δὰ 1)60 μεν" ΕἸ ζίτιηι αἰ τος Ρενν πίπιτιξ., πα] ΟΤ8 

οοἴογίξαϊο πὶ οἰπιρτεὶϊὶς ορεγαπέοπι, χιιάπι τιἰ{τι5 56 ΓπιῸ θα ΡΤ πιο 6 υαϊεαί. Πεφιι ἐπῖηι {εἰσιισα, το τι 

ἱιιοὶς Ρ61" ἀϑνθηι ἰάπι ὑθῖοι εἴϊδοιιτ σι 651. τοτὲ ΟΟτιἰΟΥ τη. Οαἰ 616 5 ἐοίπι5., τιοτὶ ἰρδίμ5 ἱπιτοἰ δοίτις τιοκίτὶ 

πιοίτι5 : 56 ἠἰογιπι φιϊοάψιιο τηαρὶς οὐτιοίζιι" ἰνίτιιβ οροταϊϊοπὶς οοἰογιἐαΐθ., τίατι απ τα σι 

διπὲ αρτι τος τπαιίπι σθσηΐα 5 τιοτὶ ἄΐσαπι υοἰαι πιην, τιϑητιθ υδτιζογιιτη 5 τιθη 146 οὐΡἰθσεϊπεην ΟΥ̓ ὑίπιπι 

ἐπιρθέϊι, 5θεἶ ἰρϑῖτι5 πιθτιῖς τιο ΤΙ πιοίτι δ Γ απίτ". δίατα {πιο ἑατιίθηι ἐοπιροτὶς δραῖϊο δϑθαϊ., ψιιὶ 

Ροτγίαὶ οπιπία ὑογῦο οἱν ἐς. σιιδ., σιιψιι6 τιθο σον ροτ αἰ ϊίοτ' ορεταἴττ, τιθῆτιθ τι απ, οροτα αὐ 

οὐ δατιάτιπι οριι5 μαῦοί, 5 δογιπι {τ ἤπιπί παπιραπὶ παρεὶ σοἰμπίαί ποτὶ οοαοία οὔδδητιοπιίθηι. 

ΝαιΠ10 Αἰ1ο ἀγριιπηθηΐο ἢ θη τἰτπι5 τἰιταν δα αἰ γ᾽πιςαΐθιη βαποῖ ΘΡΙΡ πι5 ἀθμηοπϑίγαπάδιηη. ἴδηι 
δτεΐτ Π τὶ ροίθεΐ, ᾿πψαϊῖ, μὲ δ πιτηι χιιῖς ατίοτοί τιϊδὶ ἐπὶ δαποίο δ ρίτίι, ἀπε πὶ Παίσοπι ἱπινοοοὶ τιϊϑὶ 

ἐπι αἀορίϊοπῖς ϑρίγίίι. Ὑιά6 οαρ. 19, εὐ Ἐριβι. 88, τ. 4. Ἰθ)ειηοῃβίγαί ἴῃ οἂρ. 1 δ] βάθη 1100], 
ΘΡΙΡ ἢ βαποίαμ ἃ Βθαίτο οἱ ΕἼΠο ἀἸϑηπιηρὶ ΠΟη ῬΟ886, 51 Ζα]ἄθμ ἴῃ Ὀαρίϊδηιο υἱπι υἱνίφοαπι ἱπι- 
τυ, α΄ ΠΟΥ 6 ρϑοσαῖὶ τόπον τι απίππαϑς τιοϑέγαϑ {τ ρΓϊδίϊπαπι υἱξαηι: αο Οἱξαπι τιο5έτ᾽ απ ΟρΘΥ αἶτι7). 

Εὺ σὰρ. 19, ραρ. 41 : δὲνο φιιὶς οὐ δαϊίοτιοπι αοοίρίαιϊ 46 δαπιπιοίογιπι τονὶ ν ςοοτιίᾳ ; ατὶ τιοτὶ πιάση 

ϑρι» τι οροταίϊο, φιιὶ πούϊς σιιρροεϊϊεαϊς υἱξατι 6 τϑϑιΓΓοἰΐοπο, οἱ αὐ εριτ ξαΐδπι ἐἰἰαπι υἱέΐαπι ἀπὶπιας 

ποσίγας αὐἰαρέαι ὃ ϑῖνδ οΥΘαΐϊο αἰϊοαΐτι" 6556 Θοτιίτα, ἡτεὶ [εἴς ρ6Υ ρϑοσαίτειτι ἰαρϑὶ 5ιιπί., ἐπὶ πιοίϊοτθηι 

δέαίτιηι τητεαἰῖο (τιαπι ἐΐα φιιοφτι6 τιοπτιεηι τ πηι τιδιιτραίτι" γισία ϑονίρίιτιθ οοποιιθίπϊτιοηι, αϑἶμιξ 

σπιην Ἰδατεῖιις ἀϊοῖ!, 81 φαὰ ἴῃ ΟΠ εἰδίο πόνὰ ογθαίινα), χσϑπονραίϊο {τ κῖς ΚΠ, οἱ α υἱξα ἰογτ οί τὶ 
αο {τ ϑιιϊοηιὶς αὐξοοιίδιις οὐποαΐα αὐ οὐἴδϑίοπι οοτιν ἐγ βαϊϊοτοπι ἱτατιδιππιταίο, {τ {1} ἐπ πιονὶς μετ 

ϑριγίτιιηι, αὐ σμηιπιαπι α(ἰπιϊταἰοτιεπι ἐἰδάμιοἶἐ ατιΐηιος ποϑίγος. ϑιναι Ποῖ τη ἘρΙβί. 8, α. 11: Ἅγια 

οὐ οαἰϊοτιὶς σοηθγα ἐπὶ ϑογίρειτα ποηιϊτιαία ἱπινοπίηις. ἵππιπι φαΐϊάθηι αὐ ρτίπυπι,, 6 πἰ τΐο ρῥτο- 

«ἰπιοϊοτιθπι: 5θοιεη τίη ὉΦΤῸ, 6 Ρ6]0Γ6 ἐπὶ τπεἶτιις ἱπαταπαἰζοτιθηι ; ἐοτ ζει, τ 5 ΓΤ ΘΟ ̓ οτιθηι τποτίτο-- 

τιιπι. ἴπι ᾿ἰδ τϑρογὶος ϑριρίζιν σατιοίμγι τἰπια οαπὶ Ραίγο δὲ ΕἸ ο οροναπίθηι. ϑδθρ 6. 4185 σου 5 

ΠΟΠΥΘΙ510 γοοδίμ ΠΟΥ οΥΘαίο, αὐ ἴῃ Ῥβαΐμι. 89, ραρ. 198, Αἰ; εἴ ἴῃ Ἠοιηῖ!α,, (μοί 1) 65 ποτὲ 

65 ατπιοῖοι' πιαΐοτιιπι ». 7, εὐ 11}. ὅ δά γειβιιβ Ἐπιποιίαηι, Ρ. 303, Α, εἴ (οιμμηθηΐ. ἴῃ ᾿ἰβαϊδηὶ 

Ρ. 4329, 6, 
Οὐαπίπην Πα πιοῖοο ἴῃ ἀἰνὶπα σγαῖϊα ροπογδῖ Βαβη τι5 οχ [5 ῬουΒρ οἱ μοίοβι, αι 48 σο ΠΟΙ ΙΔ 415 

ἈπΕοΟ μηδ ΕΟ 6ϑῖθ αἰββθηϑιοηῖθιι5 ἰοφαϊίαν ἴπ Ερίβε. Θ0, Ρ. 160 : ἥίδο υϑγο οοτιοϊζίατο, ἰλααϊξ, 
οἱ αα ττεῖτις σΟΓΡΟΤ 5 ἰματπιοτιΐατη, γΘαίσογ6, ἐἰ{{πι5 65: δοἴζιι5.,, σιιὶ 6 οἱσοὶς Οξοῖθιι5, πιὸ αὐ πόνος δὲ 

ΦαΤΤΙΘ ΤΊ, θη τ δατι, τοὶ ὁπαττ αὐϊἰὶ σιια ροϊοςίαίο ἰατοϊίτιτ᾽. 1) οἡγυΐτειι5. ατει61). ΟΠ τεῖτιο πιαϑ7 ΡΘΤ' 

605, ιιὶ 56 αἰδτιὶ δισιῖ, ἐΠ οἷς. Ἐπ᾿ τὰ Ἐριβυ. 206: δοπ ὁπΐπη ἱσπογαιῖς, τος ραίαπι οπιτϑι5. ῥΤΌρο- 

δἰ[05, ϑοἰιϊ 5οορτιῖος τὶ πιατὶ ρΓΟπιϊτιθτῖθ5, {εΡοσθτι {πμοξιειετη, ἰιοτθιϊοοτιίην θα οἱ 616 ; ΘΟ ῆ τι6 εἰτιπιι 

οἴτοα τι05 [ΥΓαπιριτιῖπι", Θα {τ ΓΘΙΓΟ τι05 δι, ποπὶ αἰΐμοτο. Π{{π|ω αἰιίθπι, τνο5., οἱεπι εἶἶθο., τιοτι αὐ 

Πιιπατιαϑ ΤΟ ΓΕΤΟ υἶτ65, 56 αὐ [εἰ σταίίαπι, σιιὶ ἔτι Ἰιοταίπιιτη ἐπιϑ οι {ταὶ ροίοπίϊαπι 5ίαπι ἐθοία- 

ταὶ, φιιοπια(πιοάπιι αἷξ ρΓορ]εία 6. ρόγϑοτα ἰ)οηπιὶμὶ ἀἴοετις : Ααὶ 6 ΟῚ. {πη 6 0 1{15.5 4111 ΔΥΘΏΔΙῺ 

ΤΥ] [ΘΥ Π]μτιηλ ῬΟϑιι1} Λίαηι οπιτείτηι ἐπι {ἰγτι 5 5ίτπια αο υἱἱσείπια τὸ, ἀτόπα, ἔπι θτι5 αὸ ΒΓανΘ ροία- 
διι5 οοποίτίπιαῖς Οπιτιροίοτι. ϑινα!]α Παθ65 ἴῃ Ἠοια ἴῃ Ῥβαϊμι. 92 : Οἰετι ἰβίιτ' απεϊοτῖς φιιθηι- 

Ρρίαπι τπαϑτι ηιϊτυ ατιίοπι, 7αοϊαγιίθηυφιιθ 56 {1 Οπιτιὶδ ΘΘΙΙΘΤῚ 5 (ΟΥ̓ Π. ΤΩ . ἀαπιτια, απὶ ρίασας,, αἰ 

πιοτίφην ἐἰ αίπίτιιτα, τοερὶοθ ἀεὶ Το οπαϊπιτιτη σφ οτιἐπιτη οοτιδί ἴα εἰ οὶρατθπι, εἰ ροριζοτιιπι οορί[αἰΐοτιος 

ΧΧΧΥ. 

παρ. 12. 

μ- 23. 

Ρ-39.ο. 

2. ».5. 

1η. 

Ρ-. 300. 

ενοπι. 5. 

αὖτς 
Ρ-138. 

τοργοθαπίεπι. ἘΠ ροβίβα τι. 9. εψιιθ ἰρί ει τὰ δα ἀγπιῖς δι οΐθης αα ςαἰπίθηι ἀτιατζζιιπι ἰα θέ, ». τήο. 

γιθῆιι6 [ογιὶς υἱτν εἰ δὶ αὦ οπιτιῖα σι} εγ 6 ρμοϊοςί. [τη ϑεοϊ {λας δπῖπι δὲ ἐπι [Ττυϊί 5. δτετιέ οπισιΐα σἰ πιεῖ 

λπίθιάπα, δὲ οτέπ ὑθγὰ ροίοτυία οοπιρατοτιΐιτ'. Ῥτορίενθα Τα [τ τλα τατμη 1 οἴδρῖς Τ)οιι5, αὖ οΘοη απ αὶ 

[ονϊα. Ἐὺὸχ οὔ ᾿η αμί τη οἱ Ἰαοϊθηίιιηι ρογίβοις ἰαπιάθαι, τι “οβίντοῦ τπππηϊο οἵ ποθ}. 27: 

1. (οε.1- 

Ῥϑαί.8 3. 
απι αϊνίτια οταΐϊα ἔπι ἱπιξατεεῖνιις αο τιιαϊϑιις ορόγατιδ, πιαχῖπιο τος ἰθτά τι. ῬετθοἸαΥ 59: πλτατὴ οϑὲ 

Ἰηϊπατη Ερἰβί. 161, δα ΑἸρμ]οοΒπμι : Βοποάϊοξιις Τοῖς, φιιὶ οἱ δὲ ρίαοετιῖος ἴτι οἰτιστείϊς το αι ὐ)τι5 

εἰϊρὶς, οἰδοιϊοπίβ τι σθσθγτῖί θάδα,, δὲ ἤιὶς τἱίτετ' εἰ τη ϊτυῖςἐθτί τειη. 5 τι ΟΥ̓: γιιὶ πίστι δίϊατη (6, 

διίην {ιρθν 65, μὲ ἱππιθὲ αἰϊχὶδιϊ, ποτὶ τιος, 5θἡ ποσαίίοποπι 4 τατηι Ρ6Τ᾽ πιο 5. {μτιτατν διιδριοαδατὶς, 

ἱπονιαὐ τις ΘΥ αἰ τοεϊϑιις ἐΠΠσανῖς, ας ἱπι πιοάϊαπι Ρι οἰ ἀϊαπι ἀφάπεαϊε τ ᾿οπιῖτιος ]οπιῖπο σαρίας, 
ὩΣ 



Βιριίοιλ. 
Ῥαΐν- ἔονε, 

9. Ρ- 198. 

ΧΧΧΥΙ Ριὶ ἘΕΑΤΙΟ. 

εἰ εχ ργοζιπεῖο ρογιναἾιας αὐ ἱμοθηι, ητιο5 οορὶξ αϊαδοῖμα., τι σαπι ἰρδῖαις “πεϊαπὲὶ νοϊμπίαίοηι. 

Αριηδη οἰαπαοι ᾿πδῖσηδ (εβιπποῃΐαπι, φαοα 6 5. ΒΑ51}}11 ΓἸτατρῖα ἀθργοπλίιιπι Ῥρίχαβ })᾽Δοοητι5 

εἰϊαϊ ἴῃ Πθτο 48 Τπογπαίϊοπα εἰ ργαίία ἂρ. ὃ: ἴσιο οἰΐαπι, ᾿μψαϊί, δϑαίτι5 Βαοϊζίις (Θεαγὶοτοῖς ορὶ- 

βοορτις ἔτι ογαίϊοτιο σαοτὶ αἰζατὶς,, ιίαπι ρθη τιτίνογ σι [Πϑητιοπίαέ Οτγίοτις, ἐπίογ οίογα, Ῥομα, ἵτι-- 

φιιῖε, Ἰ)οιῖπ 6, σιγααίθπι εἴ ἰαϊδτηθπίαμη; τη 105, 4 ξοϑιιμλιι5, ὈΟΠΟΒ ἴδοϊ[Ο, ΠΟΠΟΒ ἴῃ Ποπιίαΐα σοη- 

βουνὰ; οὐπηϊᾶ Θηΐμ Ῥοΐα8, οἴ ποπ δϑὲ 4] σοπίγδαϊοδί {10] : οὐπῃ δηΐμι νοΪὰθυ 15 ϑαϊγαβ, οἴ πα }}π|5 

γϑϑιϑῖς γοϊπηίαίὶ τὰς. Εοοδ {ιίαπι ὑγθνίζοτ,, ιιαπιητθ ἀοοία ἀοοίοΥ' ΘΒ ΤΘβίϊι5 οἶδ ἐπεῖο οΟτιΤῸ - 

νογοῖς Πποπι μοι, ἀοοθη5 ροτ' ἰνάτιο ρΓΘΟθπι τιοῖὶ ἃ δείροὶς, 564 α 71)60 πιαῖος ᾿οπιῖπος ϑοτιος Π6Γὶ, 

γιδς σιία υἱτίμίε, 56 αἰνίπα ρναία αὐἀγιξοτῖο τι ἴρϑα ϑοτῖία! 6 μοΓΘΘν ΓαΓΘ. 

τν...ὕ.» 



᾿ 

- . 

Ι͵ 

ΙΝΌΕΧ 
ΟΑΡΙΤΌΝ ΟΕ ΙΝ ΡΆΖΕΑΤΙΟΝΕ ΟΟΝΤΊΝΕΝΤΙΆΒ. 

Ξε: 

5... ΒαϑΙ ἴτι5. τΐητιθ οοιμιποᾶδ ἰπέεγρυθίδίυν {Ππ4 
ΒΥΠΟΩῚ ΝΙσδπα, δα αἰΐα δϑϑεπίϊα αἰ Ὠγροϑίαοὶ. 

Π. δεά τηουῖϊίο ποραΐ ππᾶπι ἴῃ γι θιι5 ῬΥβοἶβ ἢγ -- 

Ῥοβίαβι πὶ ἃ 50 ποᾶο δα πηΐββατῃ. [ρ51 εἰϊαπὶ ἔσῖπιπὶ Ὦγ- 

Ῥοβίαβιθπι (ἰοἴθηβοσεβ βθρε Ἠγροδβίαβι πὶ ΡΙῸ 65- 

Βοη ἃ βαππηΐ, [Π. ἸΝουϊίαβ. τιπῖτι5 Πγροϑίδϑβίβ. 
ΙΝ, Τιὸβ Ππυροβίαβοβ ἀρ βου ρίογεβ ΝΊοπα 8Υ- 

ῃρᾶο ἀπε φαΐονοβ. Υ. υϊά βυποάιι ΝΙοπα βθη- 

βου εχ 5. ΑἸοχαπάτο εἱ 5. Αἰμαπαβίο βρεοίαζαγ, 
ΥἹ. Οεοἰἀεοπεέαϊταμη βοηΐθηιία ἄθ Πγροβίαβι. πο 

βθηϑιι δαάθην σὑοχ ὑϑιχραΐα ἴῃ 5: ΟΠ] ΓΙ 5 56Πο- 
118, Ρᾶρ. τὺ [1π 

ἐπι 
Ὑιάείιτ 5. ΒΑβΉτι5 Ρυϊπηᾶ ϑρθοῖθ Ραρπᾶτε οὐπῃ 5. 

Αἰμαπαβῖο οἱ 8, ατεροτῖο ἱπ {θυ Πγροβίδϑιθιιβ 

ἀοξεμοη 415. Π. Νοη ἰασηθη 4 ἰβοράϊξ ἃ ἀοθ1α δηϊ- 

πὶ πιοαογαίϊοπ. ()ὰὸ βθπϑιι ᾶπο 4υβϑέϊοποπι τηᾶ- 
Βδπ1 χηουβ θη 6588 ἀαχῖς, (πο 5επϑῖι οἴιπὶ ἀεἔθηβου- 

Βα τπιηῖτ5 Πυροβίαβιβ Θομηπηιπίοποπι ἱποιιπάδτη 

περαγιῖ. Ρ- τχ [γὙπππ] 
δ ΠΙ. 

Ὑιξαροναΐιβ ἃ ΠΟΠΠ.]}15 5. Βα] ἶι5, χφαοὰ οὶ 

υτ]ατα ϑριτιταὶ βαποῖΐο ποῖ 56 ΠΊΡῸῚ {πθιιουϊί. 
Π. Ηοο τοιηρογαμπηθηΐο τι5115 οϑῖ, τι ᾿π ἢ τ πη15 σοηϑιι- 
Ἰεγοῖ εὖ δοοϊοβίαπι βιατη προσ  ἸΘΟΓΙΙ πὶ {πΠΓΟΙῚ 5 έτα- 

πονεῖ. ΠῚ, ἸΝεαέσγιιπι ρυόσϑιιβ υδαιρογαπάστῃ, ΕΥ̓ ΟΒ- 

7εοἴα Ξοϊνιπίιν, Ὗ, ΒΑ5111π|8 ΒΘΙΏΡΟΥ Ἰάθτη 86 π 16 5 

ΠῚ 86 ΠΊΡ6. δοάδθμι τποῦο πὶ Ππωγοίϊοὶβ το 9] 6 π415 

Ρ- χε [Χ] ὙΘΥΞΔΓΙΓ, 

δ ῚΥ. 

(ΕἸ οθονυγίπηιπὶ 5. ΒΆ511}1 6 ργοθοβδίοπο ϑριγιι5 

εχ ΕἸἰο ἐδϑεϊπηθηλϊη τοίεσιιιν, ΠΠ.Φ ατασογαιι 

βοῦιρίιγα ΠηΔ ΘΠ 15 ἸΠΟΟΠῚ ΠΟ 6115 ἰαΡογαΐ. ΠΠ], Γιατιπο- 

γτὰιπὶ ἰθοῖῖο ἀρῖθ οὰπὶ ΒΑ5111 ἀοοίτϊπα,, ΘΟ ββα 0 

οὐπη 675 τα οοϊπαιϊοπα οομθγοῖ, ΤΥ, Τα Ἰποσιιπὶ 

αατιϑὰ σοάϊοιπα Νῖ55, διιοϊογιαΐς ἀθξεπα ταν. Ρ. αστιὶ 

[χυ 
ΥΥ͂. 

Ι. Τ᾽ τὺπὶ 5. Βαβι τι9 δα ἰαπίιπι σοπϑ5ί π 1 }1ἃ 

οΥθαϊἀθυῖς, «αογαπι ἃ] οχιιπὶ ἐσ αἰΐεγο οὐ πθπν 

μαρεῖ. Π. ὕ{ςὺπ|π ταὰπάπιπι ξεηρΟΥῚ5. πποπηθηΐο 

ογοαΐαμῃ οσθιου, Ρ- χα [χχ] 

δ ΥΙ. 

Ι. 'ΓΓταδιιοπὶς αποϊονια5 ἀοίεηβα ἃ βαποῖο Βδβι]ἶο δά- 

γοῦϑιβ Επιποπιῖιιπὶ οὐ Ῥηθαχηαϊοιηδομοβ. 11, Κ 414 

εἴϊατα βἐπαϊοβιιβ Ἔχαϑίϊεϊξ σαΊ ΠΟ] οὶ βοσπλοπὶβ ἀοἴδῃ - 

ἄεπάϊ. Οὐ ἀδ φοπο 5 βοπίϊαϊ. ΠΙ. αν δάνον- 

βασῖοβ δ ϑοτιρίυγταια ργονυοοαῖ. ΓΝ. το 56Πϑιι 
οπμπΐα ϑουιρίιτια οοπῆντπαπάα, πῖ}}} ϑουιρίυτις 

ἁἀὐάοπάππ αἰχῖς. Υ. το 56πβιι ἃ! ογα5 ῬΥΟΡαΓΟ 

ἄρθογα, {ιιδ ἃ πη ϑ ΓΙ ἀϊοαπίιν. Ρ. χχπὶ [χα] 

ξ ὙΠ. 
1, 5. Βαβ1]1α5 σοποορεϊθ γοτθὶ5 ἄοοοῖ Ομ τϑίαπι αἄθϑβα 

Ρνωβοπΐοαι ἰπ Επομανιβιία, ΠῚ. Βοαχαϊγις αὐ ΠΠπ4, 

Ηος εϑὲ δου Ριις πεξιιπὲ, ποτὶ τηΐητι8 σογίο ΓΘ ἀδ πηι 

«πᾶχ Ππι4, Ζ ἐγ ϑιιτι σαν ἔαοίμπι 651. ΠΠ. Γαβρι πὶ 

Ἰοοιβ ἃ ϑουϊεῖο ἀοργανδέιβ ἐχρ]!οαΐατ. ΕΥ̓, Β851- 

11 βοηϊομίϊα σοπῆνπιαϊι ὃχ ρυθοῖριβ [πἴὰν- 

ἱ Ρ- χασιι. [χχυπ] ξιῷ, 

 ΎΙΙΙ: 
Ι. 5. ΒΑΒ1ΠΙ ἐεβδιεϊπιοπῖα 46 Ροοοδίοχιιπι οομπἔδβϑι πα. 

Π. Τανιάϊα εἰ ἃ]1ὰ δ] υϑηοαϊ ρεοοαΐα ΠΟΙ [5510 15 

Ἰερῖ βιθ]εοία. ΠῚ, ΤῈ ρεοσαῖο Οτρίπαι, ΕΥ̓. Τ)ὸ 

ΟἸ τ β] σγαῖῖα, Ρ- Χαχι 

ΧΥΧΥΙ, 



ΥΕΓΑ 

5, ΒΑΘ ΜΑΑΛΝιΙ, 
ΛἈΒΟΠΙΕΡΙΒΟΟΡΙ ΟΕΒΘΛΆΙΕΝΘΙΒ. 

ΧΧΧΥ͂ΙΙ. ῬΒΟΡΟΘΙΤΊΤΙΝΙ παῖ οϑὶ ἰὴ πᾶς ρου γδοίαίίομα {αϊ ρϑββουϊ δὲ βου ρβουὶς 5, Βα} 1π5, οὔβουγαῖο' 

48: Δοοια 15511186 ῬΟΐΘΓῸ (θη ρογιιηι Οὐ πΠ6 ΘΕ ΡΟΠΘΓΘ. ΟγἸη5 Θηΐμη 1 ΔΘ 115 σ 5115 ΘΠΔΡΡΔΠ-- 
415 ἰδηία νἱνίαβ. δϑί, αὶ θη δοίτιιη. ἔἈοῚ 15. ἀμ] 10. ῬΘΙοΟΙριαπίιι, ἄτι δα. {πραιιθ Ἰοοῦμι 

ἀδορμΐοι ἰθπθηΐ; 5θᾷ δἰϊαῃι ργθῖῖ! ρ] σι τατιι δοσοαΐ πὶ ἀδοράδί, Ῥιουΐ ἀρίθ βθοῖιθγα οο]]οοα μίαν, 
Ῥεδυμλα]ία 5ιιηΐ, φαιόν σΟΠ51Π1 ταῖϊο ῬΘηἰίτι5 ἸΔΈ 61, 5ὶ ἃ 880 εἰν !] απ ττιν τι ρονῈ : αἰϊα ἰααάθια 
ἴοπρα Ἔχ ]]ονθπι, ΠΟμΠ1}1α οἰϊαπι (1 ΠΟ. ]ΠΙοσθιι [να θτιαΐ Θχοιιβαιομθιη. Οϊῆ οεϊαπι τϑοίθ ἴλοία 
γί δὲ παίιγαιη διλἰτππ|. δὸ σἸγτ 65. ΠΟΙ ΠΊ8 1} ΠΥ ΘΙ τὰ απ|7, 51 415 ον θηΐτιϑ ’ΙοοῸ ΠΟ 5110 

παντοίαν. (αν τα5 Βάβ1}}1, 4αὶ Ῥαίϊει πο μ πατηι οἴ ᾿ΠῚ[10 πο μ 811οἱ 1ηϑι1{π|1, οἱ ἄθοθι ροϑί Δ ἢ 15 
θύανι πἀτοϑηΐθ ἴδηδ , ἀἸβιυ 1, ΤπᾶρΉτΙ5 6558. ὨΦΟΥτι5 γἹ δίτι ᾿πὶ ΒΘ ΘΙῸ Ῥαπιρονίατ!β ἰθρ βίου, 

ΘΠ 46 ἀυριουθ, 4ποα ποη 5[ας᾽η 56. ΟΠ θ115 Το θτι5. ππιάανονῖξ. 564. δϊ τηαίνθαν ᾿πμ 6 Ἰαλι 

σναβϑαμίθ 1|1ὰ ἴδτηθ οὔθ 1586 ἀθηοβίγθίτν ; ἀοσθρία 1ΠΠπ||5 πιονίθ Προ Ἰ[α5, τιῦ Π105 ΘΡᾶΐ ἰθι ΡΟΥ ΜΠ} 

1Πουιιπι, οἱ βίαί ἴῃ ρα ρο 65. δἴϊιιβα, Ῥγοιίιιι ΒΆ51}}1 δὦ οὐ ηΐα Ῥγο]οἰθηα ἀπ μηαμι ἀθοϊαναΐ, 

Ηος ἀπαμι 46 πα. Θχθιηρ παι αἰδγο, τί πθηλῖπθιι ἀδίονγθαί ᾿θρθηαὶ οἱ ᾿πνθβϑεραηαι ἰαθον. 
ϑιιδοθρία δῃΐμ [τι}τ|5. Ὗ 1(2 Βου Πθο μ 8 γαίϊο, Ῥτορίθγθα θα ἴῃ Οὔ βοια1 15. ΤΘ λ115 ΘΧΡ ρα ΠΕ 5 580} 6 
γοιβαίαν, ΠΟῊ ἰδ ηΐα νοϊαρίαίε ἴῃ ἰθρθηάο γοιϊποί, φαδπία ΠΡ ϑρὰ οἱ βἰπο βα]θὈνῖβ ΠΠππΘ 5 ΠαΡ ΓΔΕ]. 
Νοῖ διηθη, τ Θα4α! 6} ΟΡΙΠΟΥ", Ἀ οΕΤτΑ προαδηϑ Αἰ ΒΟ ]Ποβιι8 αιιβίῖοηθβ, ἴῃ 41 1|}0115 Ἰητουτπιπ 
τιον Ὀ᾽ γπι1, «Ομ ΐ 15. Ῥουδ πα ΒΆ51}}}1 ΘΠ ρ᾽θ5. ἀηΐθ οοιϊοβ. ἀδθρίοία γουβθίαν. Τηϊο σε 16 ἴῃ 

Ῥτοιηία δὶ δχιμΐα 11 ριοίαβ, ἰοῦ ἡαΐανοο ἄοπα, οὐ ἀοοίτ πὸ οὐ παπηθηΐα ἴῃ [Δ 6 15 τθοο 68 : 
51} η1ἃ σα 45 Π6 ἴῃ 50] Π{πά|ϊπ6 σαϊάθηι ἀἸβοθάθηβ 40 απιρ θη 15 Εσο] οβία τ πα 15, ἴῃ ϑασονο- 

[10 ιιΐθι ᾿πΐθυ ρου Ρθίιιο5 οἵ συάν 88 ΠΟΛ θΟ5 ΠῸΠ πη] ἘφοἰΘβὶθθ, 564 ΡΠ] αν Ὶ 115 8}115 Ρεσ 155 1110. 

ῬδοιΠοδη ἰ5 οἴ τι5. ΟΥ̓ Ὶ5. Εἰ Ο] 65115. Ἰπ θη ἴα : ἈΠ ἸΠτ15 [ἢ ΔΙῚ ΠΙ551110 συδάτπι οἴ δατητηᾶ ἰατηδο οοἰθ θυ 1- 
[αἴθ (6 }}551551Π}115.. ἴῃ ἀδἰοπάθπο δρβοοραξιιβ [1176 ΠΡ ΠῚ15 δὲ 5. Ὀ]Πτη5., ἴῃ οἰ μ 15. δι ο {8 
ΟΥη πὶ Ππιιδι 186 ΘΧΡΟΪίτι5, [4 0}}15 Δα ἀδροποηάδηι οἴ δηβ: Ομ Θ}, βθιρογιια δά ρ]αοαημοβ πο- 

ὩΣ} Π65 ΠΟῚ ΔΠΊΪΟΟΒ ῬΑΓΔΕΙΒΒΙ1}115 : 1Π ῬΓΟΡΤΊΪ5. ΠΟΙ τ Π16}115 δια πα ἰθηϊΐα5. οἱ τηδηϑαθίι 0, ἰδίου] 

185 ΘΔ] ΤΠ ΠῚ 185 Θ΄ ΒρΆγ505 ΡΥ ἰοἴτιμ ΟΥ̓ ἢ ἐλ οϑο5. {106 }]05 5:16 πτϊο μοι {γ88 ΔΏΠΟ5 ῬΘΓΙΟΓΘΏΒ : 
ἴῃ ἀοἰβμ θη 15 ἀαΐθην (ΠΥ 1511 1π} 0115 δα ΐτηὶ [ον τι οἱ οοπϑίδπίϊα, σααμι πο ΟῚ] 11, ΠΟ Ὠ]ΟΙ"- 

115. Ῥϑυϊοιία., ποὴ αἰ} 1π|5 Ῥοϊθϑίδε!β τηδίτιβ ἃ γουϊταίθ ρα ]ὰ μι εἴ ἀρεγία ρυδαϊοαπάα ἀδίθυυπθυιηί. 

ΟΑΡΟΌΤ ΡΕΙΜΌΜ. 

1. 5. ΒαβΠ15 (δαγοδὲ πᾶβοϊξαν, Π΄. Γάιε οἶτοα ἀππιχη 329, Π]. Τ)6 {15 ανῖς, ΤΥ. Τ)6ὲ ραῖγε Βα5110 εἴ πηαΐτο 

ΕΣ Ἐπηπη6]14. ΥὟ. ΒΆ51Π1 51} ανῖα Ναοστίηα ἂς ἀοϊπᾶοδ 580 Ραΐγα Ῥαογ]15 ᾿πϑεϊ το, Ὑ1, (ἰβδαγοᾶτῃ Ὀαρραάο- 

μος ὕκραν οαπὶ χαϊ τὰν δα 5[ιιάτα ΠΠογάσιτῃ, Ἰάφιι6 πχ 115 γα το π πὰ τπ πη 6 ἢ 5 ῬγοθΡδΐιν, 
γ᾽ παϑβεὶ- 

4. Νας. ορ. 1. 8. Βαβι απ Οαβαγοῖ ἴῃ (ρρϑι]οοῖα παίιμ} 6556 ἀἰβοϊ μλτι5 πα χ 6 ὁχ Οθρουῖο Ναζίδῃζοπο, 
» 0»... ν. 111 οὰπι ποιμηἰ παῖ} ἢ ΟΔρραΔοσθπι Δρρο]]αὶ, βθατι οἱ Βαβι αμι " ἄἰοῖς, ολμι δχ δαάοιη Ραίνῖα ἴῃ 
3.8, 



ΥΙΤΑᾺ 5. ΒΑΘΙ11Ι. ΧΧΧΙΧ 

Ἰνθυθαβ. ΓΘΡΊΟΠ65. ἀἰβοθηα! οατιϑᾶ ὉΠ 556 η, Υγϑιι5. ΑΕΠΙΘ 5. γϑ]αΐ 6Χχ σΟμροβίίο οοἰν 586. ἴρβ6 
ἘΑ51}1πι8 πομ Οθδοιιτα ἀθοϊαναί πδίτμμ 56 6586 ὕϑατοα ἴῃ Ποιὰ ἴῃ ογάϊαιη τααυίγγθηι,, πα. ὥ, 
Ῥαιαι 5αδι ἴῃ ΕΡΙβίο}15 76 οἱ 96 ἀρρε!]αὶ Οδρρδάοείδιμ. 584 ἰδιηθη [π] 115 ΠΟ 1118 ΠΟΠΟΓΘΠὰ 
1ρ81 δύδῃι Ῥομίο ἀοἴενί. ΠΠ1ὰ5 ρβαΐθι. θα51}}1π|5, δἰϑὶ βθρ6 ἴῃ δρραάοοϊδιυ. νϑῃϊεαΐ, Ῥυτοῖριιι 

ταιηθ ἴῃ Ῥομίο Ἃ«ομἸοἸ παν οΟἸ]οςαγογαΐ ; 5: 1] ἀθπὶ Δίου πᾶ τηουϊθηβ. αἷΐ ἃρι ατδρουιηὶ γι. δ᾽ 
ΝΝ γββϑητιη ρδ(115 58] [ἀπ π Ἔχίνα Ῥοῃίμμι (ΠΠΠπιβᾶχη ΟΠ {ι|586, 58 ΠἸ54π|6 1} [π||556 ἴῃ ραίσϊα 46- 
Οἴι5 ἀ5βθ]. ΒΆ51}}} [γαΐου αὐ θϑουῖτ5 μαίγ απ ἀσποϑβοῖ Ῥοπίαμ, 1014. ραρ. 182. Ναγγαΐ Βαβι τι 

ἴῃ Ἰθριβι. 1 56 οι τα }{15 1. ραίτϊα Πθοαμ {Ππη 6 {1} 115 1Π504}}}}Π|6ν ἀο] τι1556, {παρα ΙΔ ηΐτιβ [ον - 
τητ]8 Οηϑία ΕἸ] ΠΟΡΟΪ] ΔΠ}]αΐδο 5 α θ5ον 1} 51556 : Ῥαί απ ΔΡΡΘΙ]απ 5 ῬΟμΕ 5ο πη θὴ} 1 {πιπ ἔππης 

ἀ6] 16ϑοοθαΐ. (τι τι6 Αἰ πᾶ 0 5688. 6χ Πᾶς 50} 1{πά4||πὸ δα ἀτδρουϊαμη ΝΖ πο Πτη}} ΘΟ] ]556. 
εἴ ἀρια θυ του γί ; 581 {ΠΠππ|πΔ ἔταΐτ 65. ἀπιϊοι απ εἰ ραίγίαπι σοπιπιθηιοτ τι 65. ψ οἰ ργοῖτ-- ἡ. νὰ 
δ) αιιθπηάδαιν γουοοᾶ 6 οΟμδ (1 διιηΐ. ῬυδρΟβιίτι ΖΘ ηχ αι ρᾶρόχια ἴῃ Ῥοηίο Δρρο ]αΐ ραίνϊδ ν. 80. 

Ῥυξοροβιίαμ ἴῃ ριβί. 87. Ϊ 
Ηδφς εδβϑεμηοηΐα ἴῃ ΞΡ Θοΐθηι μι ΠδΠί]ὰ 51 ᾿Ἰηΐον 586 σου τα, Ρ]1π5 Θαα! ἄθη ατθρουῖο Ναζίαητ χχχνιι 

ΖΘ 00 {Ἰ δ πη, 4 Βαβι αι αρραάοεσθηι ἃρρε ]αΐ, ἀπίθαδιη 11}}ἃ οἱ πθοοβϑιίπο οτὰ ΟΡ ρδάοοϊα 
ἰηϊοιοθάογοιί, ΡΙΘίου Θὰ} 4Ζπ|ᾶ1 Πδία1 ἃ οοηἢανεγαί. Ν᾽ μάτι δ Ϊ μὴ ΘΡΙΒΟΟΡτΙβ οὐαί αι ρυ βίοι. 

Τατίου ὶβ φαϊάθηι ᾿φϑασθο ορούᾶτῃ ἀδάογαΐ ; 564 1ἃ ἰδπϊ ποῖ οὐαί, οὐ ὑδρρᾶάοχ ἀϊοθυθίαν : 4|1 
ΘΏΪ τ|}065. ῬΑ [πιὸ ΒΑ Ππαπὴ 5101 γἱπ Ἰοαββθηΐ. ΑἸμππ ἜυρῸ οατιβ8 ἤθη γἹ  δίτι ἜΧϑί 1558. ΟἿ] 

ὑδρραάοχ ἀϊοθγοίαν., ἢἰδὶ αιιοα (οβάγθθ ᾽πὶ ποθι δ Ἰπι5. πϑναΐ. Αὐ [Δ Θ1Π1πι8 δδῦ ΟΧΡ]οα 6, οἵα] 
Ῥοπίπμι ραίτίαιη ἀρρε]]οὲ Βαβι ῖπι5, πιδτην 15 μαΐτιβ ἰπ Πὰς Τοοῖοπθ ΒῸῺ [πἰδββαῖ. Πφς θηΐηι ραΐγια 
Ῥάγθη 8 δὲ Ἀγόσπμη : 101] ραΐει ἀομ!οι απ Πα ιιογαΐ ; 101 παῖ! ἔππευαπί ά51}1}1: ἔγαΐγ 65 ; 101 τα 010] 

ἐδ Ἰτι15. ἃ]θηπι5 ; [δὶ ρυίμμα 1ΠΠ|π|8. εἰ Ῥἰθίαιῖ5 εἴ Πεἰδυασιιμη. {ἰροοἸ πὰ ; 101 ἀ]θοία 50 τιήο, 1ῃ 

«πὴ 58 Γδοθρογαΐῖ. Τί ἐρρῸ πολ] 8 Παῖς Ιοοο οἰ βίυἸοίτι5, ἤοὴ ᾿ηΘΥἸ(Ο 1 Ππ|} 1ϑΐαι' Ῥα 18 

Βα Πθ6Πθαΐ. 81. Οὐδρουῖιβ Ν ββθητι5 ἰοοιιη, ἴῃ 41|Ὸ φυδάνδοι μία τη Ύ Γ65 Ῥᾶ881 [πϑυδηΐ., Ῥαιυ]ὰ ΩΣ 
5.181} 6588 ἀ1οΓ, «αἰὰ ραίΐγιιμι 5βαουαμ ρδίιϊα εγαΐ, (οι. ὃ, Ρ. ὅ00. Πάρι ἴῃ ογαίίομθ ἴῃ 5. Τ]Πθο- 

ἀογιιη, ραρ. 8, Απηαβθαιη 1}1π|5 ραίπἸατη γοοαΐ, χαΐα πα γτίβ, ἸηΤαϊί, ραίγία ἰοοιι5 65: μα55 ο- 

τὶς. (Λαϊποίϊδιι 0868 Β451}1π|5 Αὐτηθηΐδιη ΔΡΡΘΙ]αῦ ραΐνίδιη ἴῃ Ερίϑβε. 329, ἢ. ὁ, πὶ αἰ 86 6χ γαν 15 Ρ06- 

ὙΘΡΤΙ δ ΙΟὨἾθῈ15 το θιιμίθηι ᾿π θη 556 ἴῃ Ῥδίσϊα πΟμμ111105, 481 γἹΐζᾶμ τη μαϑύϊοδιῃ μὲ Οἤ 6 θαμΐαν : 

ἀ4υ]θὰ5 γουθὶς Ἐπιβίαι μίπιιη ϑοθαβίθπιιει ἀδϑίρπαι. ΔΜ γυμνι απΐθην πὴ αϑὲ θ4βη} πα (ὑροϑαγθο Πὰ- 
δ 6856, “Δ ΠΥ ]5 ᾿ρϑιπι5 ραΐδι ρυοῖριιθ ἴῃ Ῥομπίο ἀουη]ο  ϊτιαι πα! αθεῖζ. ΑἸ ρ]8 θη ῬΟβ568- 
ΒΙΟΠ65, 85 ἴῃ (ἀρραάοοῖϊα μα θεθαί, βθρε {ΠΠππιὰ οϑαγθαιῃ ἱναχθυαηΐ, εἴ ἀϊαὰ ἴῃ Πὰ ἀσθ6 ἀοι1- . 
παδυιιηΐ ; δάρθο αὐ {18 οἱ Ἐπημλ 6} 185. Ῥυέθο τα ἰδοία Θσθρουῖιβ ᾿μίθν Ῥομπίθμῃ οἱ (λρρδαοεαϊδιη ΤΠ ΕΕΤΌΣΣΟΣ 

αἰνῖβα ἔυϊββα ἰοϑεθίπιν. 
ΗΠ. Ναία5 εϑὲ Β.β1}1πι5 οἰστοα- ἀηητι 329, άπ 58{15 σαδά ταί οαπὶ 1{Πππ|5 ΠΠ ἰΘυάντιὴι δίπι 115, Τὰ οἷς 

48 ἃπηο ϑὅδ δχοιυιηίθ Ἀρβοϊαίᾳ [που απί. Νοα δαῖτ ῥαίιται Θχϊμηῖα 1{Πππ|8 ἸΠ ΘΔ ΔΟΪ65., 418 ἜΠ λέν 
την (501 011π|15 ΠΡ ΥΠθτ15 σε ρὶς ἜΧΘΟ]1, πα ϑύμὴι, οἴπν τάς ΑΙΠΘΗΪ5., ἀμ Π05. Ὠδίπιπι {π|556 

ῬΙ υϑααδμ νἱρὶμε] βθρίθιη οχἰβιπλθηλι5. ϑ6α 11 σα θεδὶ Ἰοηρα ΘΥΆΥΙΟΥ τᾶῖϊο. «ππηϊον ἁἰ!απὰ πο 

[αι ἀγερουῖο Ναχίδηζθηο 5, 4π| οὐαπ ἴῃ ἰποθῖη ραίγ8 ΘΡΊβοοΡῸ Θαϊίιι5. εἰζ, οἰτ1π8 ᾶ501 ΠΟῚ Ῥοίαϊ γα, ὙΠῸ 

ΔΏΏΟ 328, 4010 ᾿ρβ11τ15 ραΐθι: οὐ παΐτιβ δ, αἱροίθ πιουίατιβ ἅππὸ 879 Θχθαπίθ, δι ἱποιμηίς ὃ 74, 
ΘΠ ΘΥΙ[15 ἸΏ δρίβοοραία 4αδάναριηία ΄αϊπαιιθ ἀμ 15. ᾽πὶ γθτὸ Οσθρουμαπι ἰῃ ΘρΙβοορδία ῬΑ} 
ὨΔίτ1} 6588, Εἴδὶ πλϊναπὶ 14 εἰ Ῥγούϑιιβ ᾿ῃ80] πιπὶ ψΙἀθπν", π6ο οτππὴ ᾿ΘΡΊ 115. Θοο 6βἰαϑί]οῖ5. γα] άο 
ΘΟΠΒΟΠΊΙΙΝ, ΟΔγ6 [ἀΙη6η ῬΘβριοἰ(πιν 6χ [15 αὐ θϑουῖ δα ΒΙ ατη ν θυ ]8 ς 

Οὔπω τοσοῦτον ἐχμεμέτρηκας βίον πεν ππτνῖς 
[2 (νυ. ἊΝ 

Οσος διῆλθε θυσιῶν ἐμοὶ χρόνες. ἰᾳ διιι. Ρ. 
9: Ω. 

“γοπάτιηι τοί ἀππο5 υἷα ροΡομ γ πια,, 

ψιιοὶ πιὶ ἰπι 5αοΥ 5 σιεπὲ λαπι ρο» αοἱὲ υἱοςίηεῖ. 

Ἐνυβίνα Οὐθρου!! οὐέτιβ δ ρυΐπιοβ δριβοοραίιι8 ἸηΘΠ8565. τϑίδγαίτν, Νὰ 81. σαϊάθηι ἀπ ου 5 

ταϊππιθίαν ; ἐπ (δ οβαυίτιην {᾿αΐγϑιη σθρουῖτιβ πα θτιθεῖς παία τ ΠΟ ΘΠ. ΒΑΓΟΠ 115 ΘΧΔΟΡΟΓΔΟΠΘΙ 

ἴῃ γΕΥΌ15 Υ̓ΘΡΌΓΙΙΙ βιιϑριοδίπι ; 564 5]η6 α1ὰ Ῥγο β115 γί] 6. ῬΑρθθγοο ἶτι8 ΡΙῸ θυσιῶν Ἰερεμάϊπιπι 

ΜαςνΡ. 102. 



ΜΕΤ Ὸ 

χ, Ὁ ΤΕ ΥΙᾺΑ 8: ΒΑΒΙΞΗ: 

φομ]ϊοῖς διῆλθ᾽ ἐτησίων αὐ δὶς ἰὼν ἐμοὶ χρόνος. 564 βατίτι5 6δί εἴτα ΤΉ ΠΘμιοπεῖο [αιουὶ ᾿ορσϑπὶ δοοῖα- 
βἰαβίϊοααι (α ςομεϊπθηία Θρβοορόνιιι που ἄτα ἴῃ ΟΠ 1] 18. ΟἸΠ ΠΟ Ε Ο]65115. νἰρτιῖθβθ., {118}. 
ΔΡΘΥ Ι55: Πλτ1}} ἸΟΟΊΠΠῚ 6 115}}1061 σΟΠ] οἴ. 15 αἰτθηίαγθ. Ῥυο θα ΠΟΥ δϑϑεί αἰ Πα] α{15 βοϊ νομάς τὰ - 
το, 5] ἀσορουῖαβ, 4π| ἀπηὸ 225 Βαριεἰζαία85 δϑί, οἵ ᾿ηίον βου οίμππιηι ἃς θαρείϑιηα, ἀἰαποα ἰοπι- 

ῬΟΓΙΒ βραίμαιη ᾿ἱπίθυροϑβιῖ, ἴπ ῬΥΘΒΟΌΥ ΘΙ στα ἄἰοὶ ροββοῖ δἰ "πᾶ πϊτι πιϊἸδίσαββθ, οἱ δα δῃο 
αϊραϊαίθι ἀπ πὸ 927 ρϑυνθῃΐββ8. 564 [π}τ15 τοὶ μα] ππ δχϑίδί γεβϑεριαμι. ΡΊανα νἱ6 ἀρπα ΤΊ116- 
τηοπίιαιη, οί. 6 ἴῃ ἅτορ. Νὰ. Βαβι! πι5. ορῸὸ «ππ αἰ ψαδηέο ροβὲ ἀὐορονίαμη ἴῃ ποθὴ δ ἰζτ5 

ἐρ. 162. ρ. οδῖ, αἰτοῦ ἀππι 9929 παίτι5. νἹ ἀδίθ : οἵ οἴμ} 56 Π6Π1 856 6586 αἰοϊ ἀπηο 5374, 4 ποι ἴαιη {{ΠΠ}π|5 

293. Δ. Δῃηἰβ {Ἰθυθη τι, 4πᾶτι ρϑυρδίπδο οαϊάαιι ἰμ Πιυπιϊίατὶ, 48 ἃΡ ᾿πϑιιηΐ εἰαίθ ᾿ποθρὶῖ, ἃς ροϑβίθα 
Ραμπιοητθ οἵ βαοθυ 11} [Δ ΠΟΥ ι15 οἴ πον 5 Βα ρου γα θη ἴθτι5. ὩλΟΥθ5 5ῖς δοογον ξ, τί ἴῃ ᾿ρ50 εἴα- 

ΤΣ Ρ- (15 ΤΌθοΙῸ βθπὸχ νἱάθυοίαν, δο ἀθηίθιι5 οαγϑυοῖ ἀηΠ05 ηδίτι5 40. 

ρ6 ππ|9 ΠῚ, Ῥαίογππτι σθαι. θαβ.} 15. α Ῥομηίο, τι ἰϑϑίαίπιν ὐδρουῦῖαβ Ναζίαζθητιβ, ὨἸαΓΟΓ ΠῚ ΠῚ ΘΧ 

515: Ὁἀρραάοεϊα ἀποοραὶ.  ααη δι (πθρου 5. Ν γββθητι5,. οὶ Φαδαναρίηΐα Τπᾶυίγγο5. ἴῃ 80 ἴοθο 

3:18} ῖν Ἰαιιἀανδῦ, τ}01 Ῥᾷ581 ᾿πϑυαηΐ, 14 δϑι, δοθαβίϊε ᾿ὰ Αὐμιθηΐϊα,, πὰ ηο ὨΙΔἤΟΥτ ΒΙΌΣ 1. ῬαϊἸα 6588 
αϑϑθνθιδΐ, βῖγ 8 {πα ᾿π468 ἴῃ Ῥοπίπι αἰ Οαρραάοοίαιη {τὰ πδιογα ηΐ, σῖγα Ζαΐα οἰϊηι ϑϑθαβίία δρ- 
Ῥαάοοϊα δἰυιθιιία ογαΐ. 

Ἐναΐ ατιίθηι τυ 6 {ΠΠππ||| οΘητι5. Δ} ἀν] 15, Ῥα]αιιηῖβ,, δὲ πα π] οἰ ρα Π Πθτι5 αἰ αι ΠΡ τι5 

Ιὐϊά. ἰπδῖδπθ., δὺ αἰ γ 1115. οἵ ορίθτι5, οἵ θχοθὶβὶβ {ΠΡΟ πΪ8 ἀο οἰ αθπεῖδο ἴαμα οἸανιμηι ; 56 ρῥἱοίαίθ ἂς 
τ ΠΡ ΊΟΠΙ5 βίπαϊο, οἵ γα θι5 ργῸ ΟΠ βίο ἐουεἰῖου σοι ῖ5 Ιοηρο οἷανῖπιβ. Ν αι ππαίθυ πτι5 ΒΆ51Π1 ἀντιβ 

Νγ-. υἷε. Υἶϊα δἴ ΒΟηΪ5 ρὸ ΟΠ υἸδίο 5ρο]]αίτιβ ἃ Ππρογαΐογο ἔιοναί. ΑΥὶ απιίθηι ραΐθγηὶ δραπί {Π1 σα! ἄθι δα 
δ. ΔΙάοτ. ἐς ουπηῖα ΡΓῸ ΟΒτἰβίο ρουίθυομα ῬΑΓα Ι5511}} ; 5641 οἸ1} ΤΏ ΘΔ ΠΙδβθηΐ ἀσορουίθτη ΝΟΟΟ ϑα  Ἰ 50. 
κὰ ἀν: τ Ρουβοχιπιίίομθ Π)6οῖ} (γθιϊμθθαῦ θη Μδουιπα {ΠΠ|π|5 ἀοοιιπηθπία, {περουπηςτι δι ἰρβαιι μ16-- 
Βασι, ερ. ΤΟΥ]. 561186 ῬΘυ θη θυ 1), οἵ {πρῖβδθ οἱ δὰ ἔπραμι ἃ]ῖοβ δα πουαΐτι 6586; τοοθρουαηΐ 86 ἴῃ 

3:9. ἡ.π. 6. φαιδτηάδη) ῬΟΠΕΙΘΟΥΙαΝ Ἡ]ΟῊ {{π1}}} 50} 1}, Ῥᾶτιοβ Δα 1115. ἔιρεθ σοη 50 115 οἵ νἱοίπβ μι] ἢἰϑίυ15. [ὰ 
δὰ  υβκο, μος ΘΧΊ ΠΟ 5θρίθπι Δ ΠΏ08 οἵ ἃ Ζαληῖο Δι ΡΠ πι5 51 Ὁ ἀἴο νἰχουτιιηΐῖ, ρίαν 5, σου θιι5 δὲ Γεϊσουθιι5 

ΘΧΡΟΒΙΕ , 0 Ομ} 5 γἱΐδο Ομ 415, ἃ ἁιμἰοἶβ οἵ οὐμμὶ Πποιμίμτι βοοϊδίαϊο τοιποιϊ. 504, (Πν]- 
βίτι8 1π| ΘΟΓΊΠ.. 50] α[πλτ ΘΟΠΟα588 Ο]π [5 γ86}1{15 πϊγάσιϊα τοπογανὶς. Οποάαιη δαΐμι ἀἴ6 5ι0 110 605 
ἰατι 1015 πη 6 η 3:6 ἀοϑ! ἀθυ τα ; πη} αἰπιπν η1ςὰ5 [ΘΠ ΡΟΣ 5 ἰαϑοι πηι αἰτα]ουαῦ πΘοθϑϑαυϊοσα πὴ οἰθο- 
σῖμ. ΑΓ ποαιααιιαιαι Ττι551 {ἀν νι Πΐ, ταὶ ᾿ον ο (2 ; 5641 ἃ Πδο, βυπηιηα {ΠΠ|πι5 ροίομια Βα ποῖα, 
ΒΌΔΥΊΟΥ ΘΙ. ΟἸ πα Ῥοϑία]αγαηΐ, γε] οχ ἀν θιι5 ᾿ ἀθτα νο απ 1 θι15, γ6] 6 [δε 5, {πιῶ ἴῃ το ΠΕ} 15 
εὐνα θαπί. ΥἹΧ Ιοαασι! οὐδ, οἴη δου ατ ῬΘ  θιι5 ἀςοῖϊ οβοηΐπιηι ΒΡοηςα ΟὈ]αΐμπμ, ΠΟΥΥῚ 1}1-- 
τὲδ τη ΠἸ ΓΔ] 15. ΓΘρθη 8 6 {πη} 1}15 Ἀρραγθηΐίθϑ, ἃς ᾿π πα μ Ίθιι5 5656 ἀθάθηξοβ, 6χ 4α]Ριι5 {πδη-- 

χχχιχ, τ] γΟΪ πὰ 5. [ον θαΐ ἀοἰππιθυηΐ, 406 Ξαρενοναΐ ἴῃ βυΐγαβ δα αἰ πα οομν να ἀπ ἰβουηΐ. 
Ἐχ 5 νθρουὶ! Ναξίδηζθηὶ νου 15. μδυβρίοἴταν, ἤθὴ παμἶτιβ ἀἸδὶ οἴδιιινι πος πιϊρᾶσι]ο ργου ἰβιιηι 
65. [1558 ; 504 δ βθρίθινι ΘΧῚ}}} ἃΠ ΠῸ5 τι Πτ15 ΘΟμλΙο6 αἱ γαου τι Θχίθηαϊς ΡΑρΕ ΡΟ ἰμ5. 
ἢς δαΐθηι οομμ 16 1556 πανναΐ (ὐβΘρΟΥἶτι5 ἰῃ αἰ γοοἰβδίτηα Ομ η πα τ τπᾶχπθάπὸ πουγοπα δαχὶ- 

ΤΠ] ῬΘΥΒΘ μα [0 16, «αὶ οἴαμ ροϑέ Ρ]τιτθ5 Π105, {πὶ Ῥάι]ο ἀπῖδ ἔπθναπί, ἱπρυαϊϑϑοῖ; Ἰαυνάθιη εἰ 
Βα Δ ἢ (8115 588 οὐ δ! (6 οοποιϊϊανις. Ηἰς οοἰονῖθιι5 οἶατὸ ἀδριιριααν ΔΙαχιμϊητι5. βθοιιηπ5, 
ΤῊ] 16 γΟΙῸ 5 τιί ῬΑΡΟΡΥΟΟΠἶτι5 ΟΡΙΠαίτι5 6ϑί, ΔΙΑ ΧΙ  ΠτΙ5 ῬΥ 115, ΟἸ1}1|5 ΘΟ ΒΘ ΠῚ ΕΟ ΘΟ ΟἹ 111}} 
Οὐ 46 155]1ὰ ΘΧβί{{, πθο ῬΘῚ βδρίθι) ἃπη08; πθὸ ἃ ϊὰ5 ῬΘυΒΘ απ ΠΟ Π65. ΡΙΌΧΙ6. 5 5οπία 
εϑῖ ; Ῥεοθββαυαί θηϊηὶ Ῥὰχ νἱσίητὶ φαϊπιιο δηποιιιι. 56 οὐπη Νίαχιμηΐητιβ βδοπητ:5 ΠΘῊ Χ6- 

τ παῖς δθδγονῖ τη Ῥοδίο οἱ βία τηϊμουθ, ἢἰδὶ ἀηποὸ 311 Ῥοϑὲ πιουίθιη (]6γῈ ; Βαγοηῖτβ εὐ Π]Θποη- 
{{π5 ΘΧ᾿βε δ η Ὁ ἤοο τηϊ οι] τορπαπίθ 110 ἴῃ ἤσγρίο εἰ ϑγυῖα σομεσΊ556., ἃς Ῥγοάγοβ ΒαβιΠι 
ΔΠΏΟ 0 ὁ 5ΘΟΘβ51586., δὲ πιβήπὸ δά ἀηπτιι 311 ἀ 6] πῖ5ς6. Εχ Ηἷβ απίθηιν [α θ θν 5 Ῥγοάριιηίθϑ ἃ η0 
511, ρΡοϑί ἀαΐὰ ἃ (ὐαϊουῖο ἴῃ σνατίαμι (ἸινἸϑεϊα πουιτη οὐϊςοία, σγανίονα ἀθίμποθρ5 νι ἀθηΐιι" 5110 11558 

»- 819. ἐδνίαϊηϊπα- Αι δαῖτα ΣΘσΌτιι5 ΝαΖιαῃζοπτις 605 δα εἰἰτηςα πα αἴ αἰ δοείοταα βοῖος ἐθτα ποῦ τὸ 
οὐἶο, αιοα εἶδ ἤπιπο ἴῃς τπιϑιμ ἃ Π60 φομοθϑϑιμι ἔποιαΐ. ΠΠπς οιϊλην οοὸ5 γϑοθηβϑῖ ἰμῖθν [οὐ ἰβϑὶ- 

Ξνα "105 Δι] οίαβ, {αὶ σα} ῬᾶθΠΟ τιβάτια αἀ ὨΔΟΡΙΘΙΝ ἀδοθυϊαββθηῦ, νἱοΐου δ 5118 5 Πρ υβΕ [65 {πουιηΐ. 

Εν. ΝΎΒδβθητι5. γ6]Ὸ σΟΠοορί 5 νου 5 ὃ αἰΐ ΝΙαουί παν ἴῃ οοπἤίοη (ο (Πεϊδίο τοι ρΡοῦο ῬΟΙ ΒΟ 08} }5 
».». 1θι. ἀερογίαθδ8ο, ἢ οἤπιβήπο οἱ μπᾶ Ποπα οἷν (ΠΥ Ἰβίϊ φΟμ[οβϑίομ . [ἀἰσ56 ΡΕ]οαία. 



ΨΙΤΑ 5. ΒΑΒΙΠΠΙ. ἱ ΧΙ 

Ηδπςο ἀϊηηϊοαίϊοπδηι δχἰβειπαί ΓΙΠ]Θμχοπίτπι5. γε] 58} ΔΙαχίμηϊηο σο]]οοαμεἰατη 6588, {πὶ ροῖ- 
Βθ πιο ηθ) τϑαϊηίθρτανιῦ ἅπη0 911 Ρϑιιοῖβ ροβί (δίδει! πιουίθιυν Π]θηβὶθτι5., γ6} 51}} [|- 
οἴμῖο 4] ρευβθεψαπίαβ οϑὲ Ἐοοϊοβίατη ἅππὸ 920, ἃς πιᾶχηθ ἴῃ Ῥοηΐο οὐ 6] ]Ἰταΐθν ϑιιαιὴ 
Θχαυοιῖ, Οπὸ πομλϊηθ ΔΡΡροΙ᾿αίι5. ἔπαθες ραΐθυμτιβ 116 ἅντιθ 651}}1., Ὠθβοϊηλτ5. ΑἸ δ ΠΟΙ 6 
ΔΙδονΙπδ αἰ; ατιδ οὐπϊ Βα} παι τα μέθη ᾿Π Οὐ πα οὐ Ἰζ οἴ ᾿πϑαπιοῦιῖ, νιάθίσι ἀβαπθ δά δη- 

ὨπιΠ}. 940 νΙΧΊ556. 
ΤΥ. Ηουυμ ἢἰ᾿τι5 ΒΔ 51}1π|5. ποϑίυὶ ΒΆ51}}} ραΐθι, θχϊμηῖα5 νἰγ τιῖ6 5 οὐ} ΠΊΔΡΉΪΒ5 ΘΙ ΙΘἸ ΠΟ 18 οὶ. Το ραϊτο 

Εἰοατιθηεε οὐ πδιηθης15 σοη] πη χῖς. Τπο]αντο θηϊιη πῃ ἴονο,, εἴ δ οαθηζίαμη βιιμλμα σΘ]ΘὈυἸταΐθ Ὄχ μεάν ξς 
ἴῃ Ῥοπίο ἀοοαιῖς. ϑεα πιογττη βϑαποίιαΐα ΟἸΑΓΊΟΥ Θχϑίι, τὰ τπιῦ Ῥ πη ὰ5 δἱ πὶ πος ϑΘΠΘΙ 6 50]τι5 ἢ-- πιο]α. Ὁ 

11π|5 Βαϑ.Π1πι5 Ουρι ΐβθα γιάἀθυθίαν. πη τι5. Π165 πηϊνδοι]α ᾿πηροίνανιῖ, τοὶ τηο ὁ γἹἀθὈ πηιι5. 15 ἴῃ ΤΡ: 

ΤΩ Δ ΓΙ ΟΠ ᾿111 ατιχὶς ῬδΥΘ πὶ σ ΠΥ δ σὶρ πίη ΒΡ] ἄοσθ [θη πᾶμ., ΕΠ 6 Ἰᾶπ, 485 14 ᾿πίον 39". 
ΤΠ ΠΟ 65 ἕαις, φποα ΒΆ51}1π|5 ἢ] 1τι5 ᾿πίθι ν1 105,» (βία Ναζίδηζθηο. Πφο ΠΠΡΘηἴου πα 1] ΟΠ]Ο γἱν- δίας. ογ. 
σἰπ!ταΐθπι ρυφοια]ἰ5βθῖ. 564 εἰ ραίγε, {ιθπι Ππρδναΐου Ὑἱΐα δὲ θομΐβ 5ρο!αγθγαῖ, δἵ τπαίγ ἴῃ ἴρ80 {μώ΄ ΟΣ 
τοίατ!5 ἤονα οὐθαίΐα.,, τιῖ νττατοί ρϑυϊο]α ΟὉ ϑυιπηπηδιη γΘητιβία 6 Π} ̓ Π1 1 Θῃ 1ἃ (ΡΠ τηὶ θη πὴ 1{Π|π|5 
ΠΕΡ 5 ΔΙ θαπί., ΠΟΠΠ11}}1 οἰϊατὴ σταρίπη τη θἸατὶ νἀ θα πίτιν),, Δα πα ΟΠ11 ῬοΟΓἕ ἢ Π0Π-- 

Γαρὶΐ, ἂς νἶγο του ογανιδίθ βρεοίαίο νἱΐδιη βιια πὴ οτιϑίοἸθπ 81 ΘΟΠΙΠ}]510. ΤΠ πος τηδίνο-- 

πΐο, πο ποη μλΐητι5 Ὑἱνπι{15., “πιᾶτ ΘΟΥΡΟΥ ἢ οὐαί, Θηἰ ας Ῥαιρόγτι δἰθπάουπμι οἵ Ποβρι- 
{πη Ἔχοϊριθπἀουτιμ βπι τπιτη., Δ Π 1180 Ῥτιγραῖ!ο ΤῈ ΟΠ θη τ8 1}, θΟΠπου απ Ρουο ἴ)60 οοη86- 
εὐδία, {1188 ΤῈ8 Ῥϑιιο]5 ἔπ ΠῸ ΘΧΘΙΏΡ]15 σορηϊία οραΐ, απ|ὰ 51} πηρουϑίουιθτιβ οἰ Π1οὶβ {πα ΠῸμ 
[πϑβϑῦ Εἰ ο 65115 ρυ ἀἸουιιηι ροββθββίο. δος δπιΐθηι ἴῃ ΕςοΪθβϑιαβ οἴ ῬαΈΡοΓ 65 Πρ να [᾿τὰ5 ποαπιδτιᾶτη 
δου αἰ ν 1185 ΠΟΠ.ΠΪΠτιϊΐ, 564. ροίτι5. Π46. δάδο τα] {Πρ} ον, ταῦ ΠΡ 15511185 1 {τ θιι5 Ῥτο- 
ΨΊΠΟΙ5. ῬΟΒΒΕβϑιΌΠ 65 πα θογθηΐ. Οιιδα 60 πη] ΔΒ. 1τπι5 δῖ, {πο ΕΠ 6110 ρῬαΐν5, Βάβ1}1: ράνθη- 
{πηι θομὰ ρα] Ἰοαία ἔποναπί. Οτπ οἰϊαπι δου τ6 [Δ 1817] τ ΠΟΥ . ρᾶνίθβ ΡῬΓῸ ΠΙΙοσγιιμ πτι- 
ΤΠΘΙῸ αἰ γ 88, 51πρ11}85 Ῥᾶγίθϑ βίου 8 ΟΡ65 ΒΡ γαττηΐ, 

564 Ῥυσοῖριια Β451}}1 οὐ Ἐπ μι6 115 οἹουῖα., Ῥγο 65 οχϑίιιε, Πθοθιὴ ΠΠΡΘ 5. ϑιιβοθρϑυιηΐ “που Ν᾽ ς. 71. 
{Ὁ65 δρίβοορὶ βιτημηα βαποι[ατϊ5 οἱ ἀοοίτῖπο ἰαιθ Πουπθυαπε. ἔΓητι5 αἰ 4 5 χ Ηἰ5 ΠΡ εὶς νἱάοίαν ὅ76 67: 186. 
δαἀπηοάαμ ἴῃ ξαι58 Ποῦ ἔτιτι8 : ΒΙΖαϊ θη οθθιιμθ τηδυϊο Ἐπ ηδἰτα «πδίιον ΠΠΙοΥτη οἱ αι! τι6 
(Πᾶσα ἢ τηαΐου οταΐ.. δου πι6 θομᾶ "ἢ" ἰῃ ΠΟΥΘΠ ραΙΐθ5 ἀἰνῖβα ϑαπί. ΟΠ. Ἰτα1} Πδίτι ΤΠ ΧΊΠηΔ ἃ {ὐτώ. τ81. 

[αἷς 5. Νίδονῖπα. Ῥυΐμητιβ ΠΠΙουτιτη 8. Βαβηπι5., βοοππάτι5 Ναπογαίιβ, ἀθ πο Ἰηἴνα πορ μι] 1α α1- ἢ" 19" 

ἌΘηζι"", (γ Ἶπ|5 5. (ὐδρογ5 ΝΎ βϑθητιβ. ΟΠ τιν ῬΟΒί ΓΘ η.τι5 ἔπι 5. Ῥοίστιβ Βοραβίθητις,, {πὶ 5ία- 

εἶπ αἰχαθ ἴῃ Πποθηὶ δα ετι5 δβί, ραΐσθηι ἀιη δὶς. Οπασαον ΠΠ1ὰ5 Πομουϊῆςε ςο]]οςανοναῖ 5. ΕἸητμο] τα, Ζρίώ, τ81. 
Ρατΐο απίθαπαμ Βα5}}1πι5 ΑἸ ΠΘηἷς τϑάϊτεῖ. Παυτὴ δχ δἰ {πὰ ρυορθηϊς Ππουιιηὰ 11:0 ΒΑ 511} ΒΟΓΟΣῚ5 

Πα, 4188 (ἀαινάθητιτι5 (ὐοβαυ θηϑὶ το πϑίθυϊο Ῥυτο [1558 τθϑίατιιν, ΤΥ ΘΟΠΒΔΏ τ ΠΘῸ5. ΔΒ 1ΠΠ1 μενοι. κ7. 

Θιηϊηθῦ 1π ῬΥΠ}}15 ραίΐσιατι5. 615 Οὐθρουῖαβ ᾿ῃ Οδρραάοοϊα ΘΡΊΒΟΟρ 5, 41] οἴππ 1051 ἂς ἔλα υ θιι5 
Ῥᾶγθη 15 ἰοοο οχϑίϊ55εῖ, ροβίθα οαηὰ Ρἢ αν 115 8}115. Οἀρραοο δ ΘΡΊΒΟΟΡΙ5. 6}1|5 οὐ ἸΔΈ] ΟὩΪ Ἰηΐθι- 

ξο551:. Οορπαίοβς Βαβι πι5 πα θα Αἰαυθισι ΝΘΟσδβαυΊθηβθιη, ὃ Θουαμαιη, ΒΟνΈΠ1ΟΙ [1115 ἀτισθιη, ἃ ἘΡ. ἐδῦς 

εὐ" Ῥαμχθηίπι, {πᾳ ετὴ ϑαία θηϑὶ ΕἸ ο] 6ϑῖθο δριβοορίτη ἀδάϊι, ῬΑ! ]αἀἴατη, ατιᾶτη. ἰσπ ΟὉ ΒΡ ΘΡΊΟΚ Ἢ τος, 
ΤΟΓ 65, ὑπ ΟἿ σΟμϑδηρτ Ἰταΐθη ἴῃ πᾶν }5 ἰΙοοΟ του θυ θαίαι, τι 10,38 (εβίδίπιν τη ΕρΙβί. 197. δι 

Υ. Ηἰ5 οὐἴιιβ ραγθπίιθιι5 Βάβ}}1πι5, ἢ 4αοιὴ ατδρουῖτβ ἔναίου οαπὶ Θαμη6 18 ἴῃ 60 ΘΟμΙραγαΐ, Βαβι τα» 

«ποἀ πι 116 πιαίν 5, 18 Ἰδίθ ραΐίγ 5 Ῥυθοῖθιιβ ἃ Π)860 οοῃοθϑϑιι5 ἔπους. δάθιν ραΐυῖ5 Π6. δχ Ἰθία]] ἤνκὰ Αἰ ῆϑν 
τοῦθο " Ἰῃ!Δη5 δυδβρίιβ δϑί ἢ σπη ΟΠ ἰβίπιβ ῬαςγῚ ἴῃ ΒΟΙΏΠ}5 ν 5115 αἸχ ββθί, τιῦ Οἱτπν Τρ] (α- τα» γαῖνο 
Ῥαν μαι, ἤαάδ, {ἰϊιι5 {ππι οἱνίς, ῬιΘοσαι Βάσιν ᾿μηϊξαίτι5. θα 5}}1πι8. Δ] ππτ ᾿ΠποΟἰ] απ θ} Το ρΙί. ΠΕΣ Ἐπ 

Νοη ἴῃ αρραάοοϊα πυιυττι5. ΒΔ. }1πι5., 564 ἴῃ 4ποάδιη ρμᾶσο, {π6ὴηὶ ρᾶγπίαβ 1 Ῥομΐο ῬΟβ5116-- α Ν᾽ γος. ἐθ 
Ραπι. ΒἈερθμάθ Ἰμΐαπεϊο ΒΑΒ11: οαγᾶπι βιιβοθρὶς οὐ μα ἰβδίπηα ἔδπηϊπα., ανία Μίαονίπα,, ἂὲ ἰθποτο “56 Ρ' 
τ Ἐπί] 58 π88 ἀοο Πρ βοιηΐηα τηϑη αν, ἐπι ππι}1ὰ τη απιᾶτ ἰθῃ Ρουτιμ ΥἹΟἸβϑι{π|ά 1Π6 Ἰπημτιίαΐα, ν. Πα. 
584] διποία 566} οἵ δχου]τα ὈγΘΟΪ αν 5 ο5. Πποί5 δχυα]θυιιηξ. ῬΟΥ ΠΑ ΘῊΙ Ἰηίθγογαΐί 816 1ηϑι{π| ΠΝ δ 
ΑΒ δ τη, ΟῚ ΒΟ ἴπαη τιΐ νοῦ θη} τηδίασο σοι Ιοτεῖ, 564 δα. ταῦ σα ΤΠ 1115. 1 ΠΤ] ΘΟΥ ΠῚ 210. π. 1. 

οοσανΡοσοί. Οἰπ χα! δηΐηι ἃ βαποίβδίπηα. 1{{πΨΊ τα 16 γ6 δοοθροναΐ, ἃ ἀτερονῖο ΝαροοεϑαιθΠϑὶ 
δοσορίβθ6 νι ἀοθαίτι, σπαθὶ 1}1ὰ δῖος ςο]εθας., τὰ ομλἶα {{ΠΠπ|5 ν ευθα, ὑπιθοι πη τ16 δα ἱ ̓ρϑα πὴ 50} 16 πρῖνος 

». “δῆ. π. 
"ΘΟ. ρου νοποναμΐ, ἀοοθταίο γϑιϊηογοί. Η15 86 θΆβΠπι5 ἃ} οὰ πη Βαιςατη {{||556 (αϑίαίπι τπ ΠΣ ρῖδί, οἰ 



ΧΙ ὙΙΤΑ 5. ΒΑΘΒΙΠῚΙ.- 

χα 904, εἰ ]ιος (6ο τ ρδ!!ῦ ᾿πτιϑίας Βοἱ βιχτο οὐ Ἰμ] παι Ομ 65. ϑϊο οἰϊαπι ἴῃ Ἐρὶβι. 228, οἱ ἴῃ ῬιΟΘμΪο 

ΜΙ οναϊϊαμι. Η δ οϑὶβ Αὐϊαπα., {8 της ρυαββα θαΐταν , οαγᾶμι 18} 10] Ε]γαΐ οΔΊ ΠΟ] 1οῖ5 Ῥαυθμτῖθιι8 5 αὐ 
τδίτιτθ ἢ] ΠΟΥ 1) Δ] Π1Ο5 ΠΟΙ ΠΙΓΘΗΓ. 

Ἐο απίθηι τλϊν 1} 118 ΒΑ51111 ἴῃ ῬΘυ ΟῚ ρ ΘΠ 415 ἀοουμπη θη 15 ἀοιι 6 οἱ ἴῃ τϑιϊ πο Π 415 οοηδίαηιία, 
αυοά 50} ἃνΐα υἱένὰ ἰθπϑυαμι ἰηἰαπ δὴν Θὰ ἔαϊς. Νάιη ΠῚ Ῥυϊμητσαι ΠΟ 15 θα Ἰβοθη 415 ἸΔ ΟΠ οι 

τ; 3.1 [α]0, Χ ἂν δ χα ΠΙθ115 Δα μαΐν15 ἀἸ5ο ΡΠ] ηδὴι ἐγ η 511, Ζαὶ τ μθιουϊοᾶπι τᾶ ηᾶ σου Πα ᾿ῃ Ροηίο 

ει 328. ἀοοσοθαΐ, πΘάπ|6 Ος ΠλμΠτι5 ἴῃ ῬΡᾶΡῸ., ἈΠ] οἀπποαίτι5 ΒΑβ}}1πι5, θόύοτο ρίας, 864 ἴῃ τηᾶρηᾶ αἰ πιὰ 
ἡ ῆδὰ ἕι τὰ ὉΠ|06, αἴαιιθ,, ταῦ γον Ἰβί μη 1] δέ, ΝΝοοοεβᾶγϑοο. Βαβι τι ΔΙ Ιαααηε τι ἸΝ Θοςεὐβανθδο ὙΊΧ 556 ἀν ἸΘη0 
ἐν. 2οή. ἡ. 6ϑῖ, {πο 58. πιδρἸΒ[1Ὸ5 ΠΥ ΒΓΘΥΊΟΥ τα οἴ ῥα ν65 ΒΡ. 1{π|4}65 [Ια] 111558. αἰοϊί, (Οὐ γοθοσγίθιηηι., 517|11|11{π| 
Ἂν ἐϊίπεηι οἱγιίηι,, θὲ φιιοίφιιοῖ ροδί δἴιπι 5θαϊ ἐριδοοραϊϊ σιιοοοίϊοτί 95, αἰΐις μοςί αἰζιιπι τϑἰπιὶ οἰοἰ 

φιιράαπι ὀχογίοτιίο5, ἰϊδάθηι υϑείἰρὶϊς ἱτιδιἱθγιενῖ, Τιιΐου ἢο5. Οὐ ΡΟΣ βιιοσθββου 5 πιιθγαΐ πιὰ 
ἀαθ 16 ΜΠ βοη ἰπιμ., ῬΥδοβίδ ἢ Εἰ551 1111} Ὑ ἸΡ ΜΠ. 5 οα1 ἰοπρα (Ἰ551}}}}15. Αἰδυθ 5. ϑιοοοββοναί. ῬΟΥΤῸ 
οδοίθιο5 41 46ῃ ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ΝΟΟ ΒΑΘ Π565 ἀΥ]ὰ Παυγαηΐθ οορ ον ΒΑΚ. {1πι5 ; αἱ ΔΙ ΠΙβο τ} Ρ6Ὶ 86 
1058 ῥᾳειν νἹάθίιι δι 11586. 15. ΘΏΪΠῚ ΟἸᾺ ΠῚ ὨΊΟΥ 1115 810 ἀηπῸ 968 δὐί 969, ποη δἀιηοάιϊιι βθηθχ, 

ἄοςενα ποη ροίαϊς Μδονυϊμδηι, 4185 1π 4[1ὰ ἀἸοθοαϑὶ ἀθροραΐ πὸπ τατ]ο Ροϑὲ ἀππιμι 990, ΠΘΙΏΡ6 
ἴῃ 1Π|Ὸ Ῥᾶρο π0ὶ Βαβιίαιι δά πιοαν. 

Τυδηϑαίιι5 Νϑοοθβαγθαιη Βαβι τι. ᾿ηγ Θηϊ 1 ΕἸΩΠ16]1α Τηδίτ6 ἃ] θυ ΝΙδουίπαι. Ν αι ἃ} δὰ 
ἐρ. 228. π᾿ (ἸΟΖῈ16 ΔΙ ΠΟ] Ἰοᾶπ ἀοοἰ δ] ΔΟΟΘΡ 558. 868 δ᾽ουϊαίαν. [ρ58 δίϊαμ ραΐθι ορδύϑι βιιαιι δά πηρ6- 
τ Νος ον. ας πχουὶ ἴῃ Ἰηβιἀθη60 δά ρἰοίαίθιη Πἰϊο ; 566] 1{Π1π|8 ἀπ πυα πὶ {1 ΠΡ γα 1115. «1501 ] 118. ᾿μ θ ΘΓ 

30. ». 322. ὈΓΟΡΙ ΠῚ Βα] ΠΜΠΠτ15 6556 ἀπιοοθαΐ, γὶν αὐγάς ἰαάα ᾿ῃὰ Ρομίο θχοθ! ]θη5, εἴ ρἰθίαία οἱ οἷο- 
4αδηίϊα. (ἢ) 5 (αμπίο πηαρὶϑίμο. γῆ 6 ριοίδοι: ΒΆ5}}1πι5 ; 50 οἵα δατὰ Π]}1π|5 Τοὶ Ἔχρου οὶ 

6856 Ορονζονεῖ, αὖ αἰΐ σνθρουῖιβ Ναζίαζθπιιβ, ἴῃ 4185 ῬΓΟΥ ἸΠοἷα5 τλἰ{{π|ν΄, τι γα] ταῦ ἃ Ρ65 6Χ ψ} 115 
Πουῖθιιβ, 510 ἴρ0586 6Χ νυ }}8 ΠΙΔΡ 5[115 Ἐπ} }|581}1η8 ΠιόΘ 16 Ρουοὶρογοῖ, Ηϊπο διιηὶ (ἰϑανθᾶ, ἂς ἀθῖπ 8 
(οπβίαη ΠΡ} 15, εἴ ἑαπάθυν ΑὐΠποπδὸ πα ιιθυτιηῦ. 

(ἰἴδθατοαπι ΥἹ, διε τινὰ Βαβι! αμην μα ιιουῖς (σϑανθα,, αι 511α δϑί ἴῃ (αρραάοοϊα,, δὶ ας ἴῃ Ῥαϊωβίιπα ; 
ΘΑΒΡΆΒΕΣΕ, πᾶσα 56 ἢ ΘΠ {απ γαγιθίαία ἀπ Ἰσιίαν. ΝΕ α] 15. Ῥαυ τ θιι5. νἱ ἀθίαν ργθίθγθη δ δουι ΟΡΙΏΪΟ., 
ἴατ αὰ σἴα- αὶ ΒΑΚ. ]ΠΠπππὶ (ὑροβανθῶ ἰῃ (δρραάοοϊα ΠΠ{δγ}5 ορογᾶηι 46 1556 γοϊπηί. 10 ΒΑ5}11πι5 ορίτῦ ἴὰ Πρ ϑί. 
ἈΝ ΠΥ ΦΆ  τν Ἠδβγο ἶιι5., σαϊοιιηὶ 56 Ὡλ1}{15 τ ιι5 ἃ ἸΪ 10 οοπ] αποίιμηι {586 ἀἸοϊΐ, αἰ σαδηο δα δη- χαπι, ἀπ 6 

πλα εἶδ τ τ4π105. τυ αβαιια ἰαγθ5. 86 οοηΐοναί. Απεχιπιμν {Ππ4 ΒΑ51}11 δὲ ἩθϑυοΠ11 ἀ Ομ] ΟΙ]Ἰτιπαι δἰ τπι 6558 
κανοῦν ριο, ΠΟῚ Ῥοΐεϑὲ ααδιι (αβανθᾶ ν τι 501 θαι ΒΒΙΠ ιι5., πιθο ΔἸ ̓ πι (θηλριιβ ἀϑδιρ πανὶ ροίεϑί., 4110 8688 
Μαζῖαν, (ὔϑανθϑ που θυ ῖηΐ, Πἰδὶ οὰπὰ πιίρυιια ᾿{{6}15 ΟΡ στ ἀαγοί. 
ΠΡΌΣ 20 Νανναΐ ἀσθρουῖτβ ΝΖ  μΖθητι5 58 οἱ Βαβι τιν, υδἰμεϊ ΠΠτίατιτι, φιιοηιάαπι {Ππἰπιϊτιὶς, 6: εοάοτι 

ἮΝ Ραϊγίιθ (οτος τὶ εἰϊνογ δας Τοβίοτιθς ἀοοίγίπα; ομριαϊίαίς ἀϊδοθοίοσ, τ ϑιι5, ὐδῖμε δα σοπιροσὶίο, 1260 

υἱάοίϊοοὶ ἱΐα ππροϊϊοτιίθ, «1 {Πιθγιὶ5 οοἶνὶ556. Τὐτογαιια ἐρρὸ ἴῃ αρραάοοϊα σοη]πποίπι5 {ππογαΐ, πΐου-- 
416 1η646 1η γα} 15 ΓΘΘΊΟΠ65 Ῥγοΐδοίτι5, πο αἰΐθι α Ῥοηίο, αἰέοι ε ὑδρρδάοοϊα. Αίᾳαδ 1ά οομῇν- 
τηδίαι ( (Ἰ ἜΡΌΡΙΙ ΡΓΘΒΌΥΓΘΥῚ (ΘΒ ΠΟ ἢ]0., {π| (τορσουλιμ Ναζιαηζθηπτη τἰτδιηάαθ (ὑϑαυθᾶμη 

δία ἀἸου τι οαιιθα Ῥ ΘΕ 1556. (αϑίαζιτ ; (πὶ ᾿ρ511τ|5. δἰἰδπ Οὐ ΡΟΣ ΝΝΑΖΙΔΏΖΘΗΙ,, {πὶ ΒΑ Ππιτὰ 510] 
». 356. ρίδθηϊπβ ΑἸ Πμθη15 οορῃϊίαμῃι {{|856 ἀἸοϊῖ, στη δηίθα Ἰσῃοίιι5 ΠΟῚ [556 ΐ, 5686 διαΐθμῃ Δ|10] μοη γἱ-' 

ἀθηΐαν πογίβ886, {άπ τη (δρραάοοϊα. 
80, δουῖθι Βαβι: 15 ἴῃ Τρ βί. 1], 588 ἃ ρυΐτηα βαϊθ παν! ετιτη [1556 1. ἀπιοτα ΠΙΔΗΪ ορϑοορὶ 

(βαυ ΘΠ 815.5) εἴ σοῃβ᾽ ἀθυᾶ588 4181} δϑϑοῦ 1116 γὶν ϑρθοῦι γθηθγα 1] }8., δ ροβίχψαδμῃι δά αἰ γδίϊο, 
Πα δα 6Χ Ἰπ θυ ον ι15 ΠΟΠ 5 σοσ ΠΟΥ 556, ΠΠΠπιβ48ὰ6 ἀοδ]θοίϊδίαιϊη σομϑιιθί μι πη6 : ἐκ πρώτης ἥλι- 

χίας συνετράφην τῷ περὶ αὐτὸν φίλτρῳ... ἐπεὶ δέ μοι λοιπὸν καὶ ὃ λόγος παρῆν, τότε δὴ χαὶ ἀπὸ τῶν τῆς 

ψυχῆς ἀγαθῶν αὐτὸν ἐπεγίνωσχον χαὶ ἔχαιρον αὐτοῦ τῇ συνουσία. Εἰχ ΠΪ5 Π0]]Πρὸ Βαβι] τὰ ροϑαυθδ 

Ὁ ΤΑ βεριπιο τεἴδ δ ἀμ πὸ τϑᾳιο ἃ ἀιποάοοίτηιιτη ἸΝ δοοαβαγθο ἀρια ρατθηΐοβ πηαπβῖ586 ΒΒ] πὶ, Τοονε 
Ἀπ ἈΠ] ΟΟμ 5, Οτγαϊίοπο Ρ. 157 οὐϊϊοπῖ5 Ορογαπη 6715. Ῥαγιδίης ἃ. 1044. Οἴοη. ΑἸπρ Ποία πὶ, ΠοοΣ 

[ΒΡ 6115. οἵ πιιρὰβ ἱπορίαβ 4 ΒΒ) ριον τα παντσανονις, πἰ Π]]Ποπλΐπιιβ ἐοππ ρογιιη. ΟΥ̓Δ ποπὶ τϑοῖθ νορο 6 

δΟΥ ΓΟ Ῥοζυΐθ56 Πα ΠἸοαῦ 4, 1]. Ἐοἴβδον,, ἴῃ Τ᾿ββουταίίοπο μἰβίογιοο- Ποοϊορίοα ἄς για ΒΑΡ} Μ, ( Ὑτοπίηρο, 

1[828},.}. 8, ποί. 5.7 



ΥΙΤΔ 5. ΒΛΒΙΠΙ]. ΧΙΔῚ 

᾿ΔοΪοβοθηίθμι ΡΠ] αν 115 Δ ἰδ ΘΟΙΩΙ ΠΟΥ Αἴταηι {|1556, Ἰθ᾿4τι8 8815 ἀὰ θἀπιοδίαπι, τι ροβϑοῖ 88 ἴῃ 
ἁιθαμο Πίδηΐο δἰ οοηβι ουαπάα 11{1π|8 οὐδ ᾿ηα]θϑῖαίθ απ υατῃ ἀϊοθνθ, ΤΠ] θιιοπίιι5, πὶ ἤπιης 
Ἰοσῖιμι ἐχρ]! οί, Βαβι απ ςοπ] οὶ: δἀπιοάπι ᾿μ!δηΐθι (οβαυθαμ ἃ Ῥᾶυ θα 1118. ΠΟΙ Π] Ζιι 1 
Ῥονίαίιμι ἔπι15586. 564 [15 σοη]οοίανεο, 485 5ἃ Βρομίθ ράχιν σοηρτιμί Ἰμ!ἀη1185, μα] πὴ Ῥγὸ- 
ἴεν ἀυσιαμηθημίιμη ἀοο 55] πλ115 βου ρίοι : δίαπιθ δἰἰαιηϑὶ ργοίεγιοῖ, πα η 58 ἰῃ διμᾶηα0 οἱ νἱ θη 
Ῥιδημϊο παἰεϊτα μι ροβϑοί ἄϊςοιο ,Σ 4αθπὶ ποπαιπαδηι ἰηἈπΠ5 ὙἹ 1556132 Νεο ΤῚΠθιμοηίϊο ἴανθηὶ 
[δος γεῦθα, ὦ ργίπια ωἰαίε : ορίϊπια δαΐηι τοίου πίπν δα Δἀο]θβοθητίαμν. Νμι οἱ ἀιι85 Βα πηίαιν;, 
Ροσίφιιαηι αὐ ταιϊῖο,, ἀοϊοοίανϑατ" {{{{πις σοπιιθιπιἶτιθ, τοι 6 Δἀοοβοθηίια, 564 48 ν1}}}} ἰαΐο 

δοΟΙΡὶ ἀθθθηί ; πϑαα δμΐπι Δ4Ο]θβοθὴβ Βαβ. 15 ἴῃ ΠΙΔΠΪ σοῃϑιιθίπ ἀ! 6} Δι τ] 55118, 5864 ρΡοδί 8} 
γ άπ ΑἸ ΠραΪ5. Ὑ α ]θ πὶ τοἰαίθηι 5 μ}}}10οι ἀδδίσπαῦ ἴῃ Ερίϑι. 229, ἈΡῚ 88 4] ἀπ δχ ἃ] 1ὰ ἀοοί μαι 
ἐν τῇ τοῦ λόγου συμπληρώσει οἱπι φάἀοίονῖξ ταίῖο, οι ττιΐα8856, 584 δοςθρίδ Δ ἃν οἵ πηᾶίγθ ΡΓΠι- 

Εἰρία γδίητι]586 ἀβοϊαγαΐ, 
49, Τάριν εβῆοίτιν οχ ᾿ρβῖὶ5 Θσδρου! γον 15, Ζαϊθ5 ροϑὲ ΒΙΠίτι οἱ Βαγοπίαιη ΤΠ] ομπΟὨτἶτι5 

Ομ βάγθαιι ἰῃ Ῥαϊαϑίϊμα ἱπαϊοανὶ ἀν ἰιγαίαν. 81. ρίαν Οὐθρουῖαβ ἴῃ Ογαίίομε, ἀπδμι (6 [4511] 
Ἰαπα θιτι5 μα θαῖ (δοϑανθρο: ἐπὶ τὴν Καϊαρρεῶν πόλιν ἐπείγεται, τῶν τῇδε μεθέξεων παιϑευτηρίων - ταύτην δὲ 

λέγω τὴν περιφανῆ τε χαὶ ἀμετερον ; ἐπεὶ χαὶ τῶν ἐμῶν λόγων αὕτη καθηγεμὼν χαὶ διδάσκαλος, τὴν οὐκ 

ἧττον λύγων μητρόπολιν γἶ ἢ τῶν πόλεων ὧν ὑπέρ διε, χαὶ χαθ᾽ ὧν ἔχει τὴν δυναστείαν" ἣν εἴ τις τοῦ ἐν 

λό γοις χράτους ἀποστερήσειεν, ἀφηρηχὼς ἔσται αὐτὸ τὸ χάλλιστόν τε χαὶ ἰδικώτατον. ἼΑλλαι μὲ ν γὰρ τῶν 

πόλεων ἄλλοις ἀγάλλονται καλλωπίσμασιν ; ἢ παλαιοῖς, ἢ νέοις, ὅπως ἂν οἶμαι τῶν ἐιπγημαδων ἔχωσιν 

ἢ τῶν δρωμένων - τῇδε λόγοι τὸ γνώρισμα ὥσπερ ἐν τοῖς ὅπλοις ἢ τοῖς δράμασι τὰ ἐπίσημα. ('οραγϑατη, 

μξ φοποίαγιιηι τρὶς ἐἰ{{πις Ρμαγιϊοθρ5 6556, δογίοταϊι, απο ἱτιφίατη ἐἰϊμδίσοπι οἱντατθηι, οἱ τιοσίτατα 

(πιάτην πι ΘΟΤ 1). γιοψιο οἐμαϊονιτα ἄπ οἴ τπαρβὶϑίγα δυσί): φιθ ποῖ τιῖτιιις {6 αΓΙ1). αἰσιιθ 

οοίτίπ » τίατη, τιν ϑίιιπι, φιιίθιι5 ρειβ οἰ {1 οἱ ἜΑΡ ΜΕΝ πιοίγοροῖὶϑ : σιίαην δὲ “τι ἀοοίτίπιδ ραΐηϊα 

ϑροϊϊανογ τ, τΘην ΟΠ Τα τι} Ριιϊοπονυϊπιαηι, ἐρεῖ ψιιθ ἠιαιῖηνθ ρΙΌρΓίαπι ον ριιονὶι. δίαπι οἰιην αἰΐώ εἴ-- 

νίξαΐθ5 αἰϊὶς ΟΥ̓πιαπιοτιὶς, τοἷ ατεϊφιιὶς, ὑδἷ πονὶ5 «Ἰογθτιτ, ργοιιῖ, ΟΡΙΤΟΥ͂, οἶ μιδίογιὶς, υδἷ τον 5 

φιιϊδιιδάκηι οἱδοιιϊς οὐτιαῖο διεπῖ: ἤατις σοπίτα, τι ἀτηῖα σδἷ ἐΓαροαϊας τοῖς φιιαάκηι αι ἰγι51-- 

δηῖά, 5ἷο {ἰ{οτατιεηι οἱοτία πονὶϊίίαι, ἐ{{πιείγοηιψιιθ ὑθάαϊε. ΝΊΜ1] δδὲ μ15 ἴῃ νου} 18 φαο ποθὴ (βαυοθο 

Οδρρδάθειιηι ορίϊμη εοηρτιαῦ ἢ; ποππα}]α ἴῃ δ᾽ ιοναμι βαγθδηιν ᾿ἸΠΘρίΘ ῬΥΌΥΒ118 ἃὸ ᾿}Ρθάπ6 41- 

οἴὰ δβϑθηΐ. ϑαι15 ἀρία Οὐθρουῦῖαθ ἀρθδιι, ἴθ {πᾶ Ἰοχιιθθαίαν οἱ γοο οἵ τμᾶπαι ἀθϑρ πᾶ η5 αἰςοαΐ, 
Παπο ἱπηιίαπι ἐἰ{ιιείτοπι οἰνίταίδηι. Νοῦι μαῖαι Ὑ ΠΠδιομτ5 μᾶτς (δοβαγθᾶι ἃ 5{π|6}15 ΠΟΥ Αγ ιΠῚ, 

αἰ ἃ Ῥυροῖριιο ἀγθἷ5 οὐ παιηθηΐο, ἰδ 4ανὶ ἀεθεῖ556. 5684 αὐ ομἰτίαμι πιβθθίπι , 4πὶ Οαρρδάοοϊο 

Ῥτδβι]65 ἀοοίγίπα ἰπίοι' ἃ[1ο05 δα {τιῖ586 ἰθϑίαίαν, ᾿ρ56 Βαβι 5 στ ρον ἢ ἰαϑιηοηΐο ϑαπιηι δά ]ιη- 
δῖς, εὐ Πείουῖβ, ἰπίου Ῥαίνϊας οὐπαμιθηΐα,, ραϊμιαι ἀαϊ. 51. Θπῖαι 468 110 βίατα Ἰοχαϊίιι, ἴῃ μοι 
ἀἰνιβίομο σαρραάοοῖα τϑάϊροθαίαν: δρθοιαοιεζιι [εαϊϑεπιιιι Κιοία 65ῖ, Ἰη ααὶτ, Ζιίθ ρΥῖπις ἐπεηι, {{ι- 
ἐογαἰὶς οἱγὶδ, ἐμπὶ εἶθ αἰϊὶς ϑοτῖς, ψιίϑιις οριιϊοπία ττῖο5 αὐτιά ατιΐ, 6Ἰον αὖ αίτιτ". ΘιαναΠΠτου ἰὴ Πρ δι. 

74. Ἰιἰονάντιμη βίυιάϊα, ᾿πίοι Θὰ, {π|86 εἰν [81] Ποιηθῃ οὗ ἔλπιδπ ρΡΘρευθγαηΐ, ρυ οΙριιὸ ΘΟΠΙΠΘΠογαί. 

Οὐ δαίθπι δὐαΐ τ απ] αΐο ατθρουῖαβ ; ππππν ρούαϊῃ, (ξδᾶγθθ ποιηῖπα ρυοπααπ[αίο, ἁ ἀἸονε5 δ6- 
ΠΟΠΘΓΘ, ΠΟῺ δδ τὶ (εοϑαγθᾶπι, ἴῃ 4πᾶ ογαἰϊοποιὴ ΠαΒοθαΐ, 564 1Ππδύλτοπὶ {|| μὰ ̓ῃ Ῥα] βίη εἶν!- 
(αἴθ ἃ 88 ἀδβίρ μαι!" Ναμπ αϑιη διαὶ ἴδω ᾿ππι θα π6, ἰἀιη4α6 Ρίησαι ΝΜ ποννα Ἰοαυπίαμι ογβάδῃηι. 
Θυδ βεσαπηίαν 46 ΤΠ (δγάσυη κἰπι4115, πο ταϊπ 5. ἱπογπαΐα οἱ ΠΠ]6ρι ἃ οββϑθηΐ, 81 δαὶ ὑξβαγθαὴι 

Ῥα]οβίλμεο γϑίδγυθηίαι ; σαπὶ (οβαυθη868, {π05 Δα θαίαν ἀτεβουῖπβ, πᾶπο ἰαπάθι, αΐ 7Άιι 
ΑἸΧΙ, Αἰ1ἰ5 εἰν Δ Ό θιι5 ποη σοποράοθυθηΐ. 

Νοπ' ομηἰἰοπάτη φαορά δάάϊι Οτορουῖαβ - ὕάπι σιίκα βϑημιτεξι' ἐϊ ἐαροπατ ψιιῖ δὲ ϑηι ἀρι 
856 Γι ἰογ τι οἱ Ζπιιοίτιπι 62 ἱρδῖιι5 ΘΡἀἸἐΐοτ6 σΘροΤ τι, φιίαπίτι5 υἱάοϊϊοοι πιαριοίτι5, φιιαγεῖτι5 

Φημαϊϊνιι5 ὁ55οί, οἷς. ΝΟ βιιρουθϑῦ διμροπαϊ Ἰοοιιβ αὐιῖβ (δοϑαν θη βί μι. πο πανρα μα Οτο- 
δου τι5. το] πσαδί; 115. Ζὰ! Ἰοηρα τϑπιοί! οταπί,, ἤθα6 6χ Βδβ1Π1 ουιι "το 6. τ] ΘΠ] {1181} 

Δ]Π1ὰ εἰν ται65. τι] 1 αΐθπι Ῥευοθρογαηΐς., δὰ 115 4π05 Δ]οαποαίιιν Οτορουῖαβ., απ. εἴ Βθά51}ι 
᾿ 

ἔτ ἂς τὸ Δ 41515 {ΠΠππᾶππι. 1 θνὸ πποχ ἰαπιἀαπᾶο γν. 38, οἱ ποί. 1.1 

Ρ' 355. 

Χανἴ, 

Σ1. (οηςι. 

εαρ. η3. 

6Ρ' "6. 
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ΧΕΙ͂Ν ΥΙΤΛ 5. ΒΛΡ1Π11. 

βιπἀἸογιι ροίδυαηΐ ΠΏ} 1556... οἱ 1ΠΠΠπ|8 ἀοοίεῖπα ρδι οἱ ἀηπ05 011 [πϑυαηΐ. ὕιμι ἰδίαν 
[ν15. γευθὶ5 ξοβαυθα ὑδρραάήοοιμι ἀἰσιποβοδίαι ; ̓ πηπηθυϊίο αιιδονῖς ΤΠ] πχομἶτι5, σαν ΟὙθρουῖβ, 

4αὶ οβασθα ρϑιοναθαΐ, Βαβι τι ἴῃ Πδῆς πγθθι ΘΟΠοΘρΡ 5 γ υ θ15 ν ΘΠ Ἶ556 ΠΟῚ ἀϊοαΐ ; εἵατ ΠΟ 
δ ἀοϑίσπθί., εἰϑδὶ δ] αϑηλοαὶ πΟΥ15., {π|28 54] 6} 6Ἱ οἴαμ αἰίονα (ὑϑοϑαυθᾶ ΘΟΙ ἢ ΠῚ 65 5] ηΐ. 

564 Ἰάθιη «ἰοο  ββιπγτ5. βου ρίον. μος ΡΟ  ββι πηι ΔΙ ΠΠΘηΐῸ Ηἰ(πτ, σοὶ σθρουῖιβ,, ρΡοβί- 
4 ἀπ (ὑοβαΓΘΔ } 5:18} 6556 Αἰχῖς,, βίατι αὐ ἀαἱ (60 5181 6558., Ζια 101 Π ιουῚβ ορογαι ἀ646-- 
ναί : “απο ἰπιφιαπι ἐἰ{ἰδίγοπι οἰνιξαίεμι., οἰ ποσίγαπι ; τιάπι τι θοτιεῖι ψιοστι6 δἐπιϊοτιιτηα εἶμι οἰ τπα- 

δίδίτς Θχεί{{. Νοραῖ ΤΙ Θπομάῖτπι5. Περο σοηνθηΐγα θὰ (ὑδβαύθαμι (ρραάοοϊδ ; {παῖ τος: 
δΌΓΙΙ5 5ιιαιη. Δ|115. ([6 οΔτι515 γοοᾶγθ ροίοιΡαΐ 5, ̓Π ΡΥ 15.) {πὰ δᾶπι ῬΥΟΥ Ποῖα 5ι185. ὨΙΘΙΓΟΡΟΙ] 
ΔΡΠΟβοοθαΐ ; φιιοά εἴα ΟΠ ΠΙθιι5 Ποία] οϑϑθῦ,, βιδιῃ ἀἴοονα ἐδ θαϊς, πα}1ὰ αὐ ἀϊία ταΐομθ., τιῦ πὶ 
1115 Ἰοςοβ λοι. 

πο Ἰηϑβίαν ᾿ἸΠοοΙμΤη0] ΟΡ] ες ΤΙΠ]Θπομεἶι5., 14 ἀνραπιθητὶ ἰοσο Δ θα υ6 Ῥοβϑιμλιβ., 
ἀαδιην 58. {Ππ|πηὶ ἴῃ Ἰπἰουρυθίαίομθ Πα] τι5. ἰοοὶ βθαπδμην. Ναιη εἴτι Οωβαυθαμι Οὐ ΘρΟυἶτ5 Ὁ} 
ΑἸΒΟΙΡ Πηὰ5., 4185. 10] Ῥδιοθροναῖ. , ΠῸμ 50] πη} Ο]} ΤΠ ΓΟΡΟΙ ἰοα [ππρὰ, σπαθὶ ἀἸσοτοῦ ; ται] Ομ. 
δ άθνα εἰβθπῖῦ, οὐ ΘΔ ΠῚ 5: πριν] τη 040 5ιιληὶ ἀἸοογοῦ :- ΠΟ πὶ ΠΘμῚΟ ΠΟ Οχἰβίϊπηαββϑοῖ ΘἸΠῚ 

δ ΠΙΘΙΤΌΡΟΪΙ5 [πιτὰ τοβρίοθνθ. Πα δἴϑὶ πῖιπο Ἰοσιιηι ἰπ{6} Πρ μτις., πα ᾿π6ΠΠ1|ρὶς ΤΠ] δι ομ πι5 ; 
Ὠ1}}] νϑίαι 46 ὑξβαιθὰ (αρραδοσπιη ἰμ.6 1]. Ὑ Ἔυιπὰ Οὐιθρουῖ γειὰ 5ῖς δοοῖρὶ ροϑϑομΐ ἰῃ ΒΗΠΠΕ 
Ἰῃ οι ΙΔ η6 , τι Ππ4 ποσίγαπι τοδυαίαν δα πιοίσοροίϊη μος πιοάο,, χιοσίταπι ποτὶ ταΐτιι5. {{{{6-- 

γάτιπι αἰσιι «ἀὐοἰτγίτιαθ., χιίατη τἰτϑίιιηι., ιιῖντις5 ρτιδοοῖ 1 οἱ ἀοπιὶπαίτα", τα οἰ γοροῖϊπι. 81. ἰπίονρτο- 

ἴδιο γδϑυιαἰίτν ραΐνϊα 81: ΒαΒΙΠἴπι5.; πὸ {{Π1π|8 1π ΕΠ ΓΘ γ 5. ̓πϑ ΠΟ ΠἾ5. Ῥανίοβ αἰ]ὰ5 Οδοβαγθα 
Αἰίογὰ γϑίϊηθί. Εαίθοι ἰἀμηθῃ πα] 1 πο ἃυτϊἤθγ παης ἰπίουρυθίαπαϊ γαιοπθιι, {πὸ ποι 4παξναΐ 

οὐπὴ ἀτθοο οοπίοχίιι. ΠΠ|Ὸ Θπΐμ τὴν οὖχ ἧττον ποι ταἴδυίιιν δαὶ νοθθιὶ ἡμετέραν, 48 Ρ] αν θεῖς 

ΑΠ115 Ἰη θυ] ΘΟ 15 ρυθο θα τ. Ῥυρίονθα Οδοβαυθαιι Οὐθρουῖτ5 ἀρ στ 85 τη θίτορο μὴ γοοαΐ,, πο {πα 

101 {Ππ{θν}5 ορϑυᾶμι ἀθάογαϊ,, 564 χιΐα ᾿ὰ ᾿ς πιυα ΤΠ ον δ ΠονθΡαμι.. 

ΟἈΑΡΈΠΡΙΙ. 

Ι. 5. Βαβι α Οαρραάοοῖα Οὐπβία ΠΡΟ] πὰ ταϊ{{{πν, Π. πᾶς ΑἸΠοπας νομῖ, ΠῚ᾿ Ομ ἀπ ρΊ ταν πη Ἰοἰ[1ὰ 
οασὰ (ἀτόσονῖο Ναζίαηχοπο. [ν΄ Ἐποστη σε ϊα οἵ πὰ ΘΒ ἘΠῚ οἱ φοη “ἰποῖρι], Ὑς ΒΘ νΊθ1 ΒΑΒΗ] 115 ἈΡο]πατῖο. 
τὸ ἀππὸ ΑἸΠ6Πα5 ΤΟΙ (α1, 

1. Νϑιλίηὶ οθάο!γαΐ Βαβι ἶτι5 σου ρου β ρα ]ο για ηα οἱ σοθονο ἂς ριοοουϊίαίο, δηίοαπιδι {{Ππ|1} 
ῬΩμἰ θμε188 ἰὩΒθονο5 ἀὈ}ΠΠτἀσβθηΐ ; 564 δἴμῃν ἃ 6] αβηιο αὶ οὐ παιηθητῖ5 Ἰασιίατα ποῖαϊε Ογορουΐαϑ - 
ΠΡΟ μετα ἐπᾶνγαΐ 1ΠΠ|π|8 ἴῃ σἰνταίο ἂς Πετου 5 ργοσγοββιιβ. (τη οϑϑϑί (οϑαγθῶθ, οᾶτ 5 ουαΐ 0 {π|2}1- 
Ῥιι5 οἵ ῃηδρ βίν 5. ἂς Ὀγονὶ [ΘΠ ΡΟΥΘ Τὰ 0 ἴῃ. ῬΓΘΙΙΟ ἀρ ρΡ] 6 θεῖοβ οἵ ῬΥΙΠΊΟΓΟΒ Εἰν δε 5 : τΠπείου 
Ἰηΐθι" τ ἢ θίου 65. θϊδηὶ ἃηΐθ τῃθίουϊοαι χα μθάγδμι, ῬΒΠΟΒΟΡτι5 ᾿ηΐθυ ΡΠ] ΟΘΟΡΟ5. δἰΐαηι αηία 
ΡΙ]ΟΒΟρΠΐα ἀθογοία,, οἵ πο πιαχίμμτιπι οδί, ΟΠ ἰβιϊα 5 βαοονάοβ ἀπίο βαοουδοίπμη. Ααθὸ 
ΟἸ1165 {ΠΠπιππὶ Ταἰ τα γα πέτιν. Ῥιεδοϊρισαπι {ΠΠ|π|5 δια ἀϊπιπν ποι δναπΐ Πίίοτ, 5ο ΡΙΠ]οβορια ΟΠ ν1- 
Βαμα, 841 {81 [6 γὰ5 γοίουθθαί. 

Τη46 (οηβία πε ΟΡ ΟΠ μι τηἰ ταν, ἀπὸ εἰν ἰΐα5 τ Πϑίου οι ἃς ῬΒΙ]ΟΒΟΡ15 ρυαβίδ ἢ Ἰ551}}15 ἤονο- 
βαΐ, Ἰηααῖ (γΘΡΌΥΙτ8 : οἵα} 115 6Χ (οϑ πο η]ο οἵ οχ ΒΕΡΘΙΙΟΥΙ 15 νου 15, ρἠϊϊοσςορίμις. οἰΐατα ἀπὸ 
"μἱϊοσορίιία ἀθοτγθία., Ῥδυϑριοίμηιια Βαβι τι ἴῃς ἀὰθὸ (θαυ θηβὶ ῬΠΙ]Οϑορ δ ορούᾶμι. ΠΟὴ 
6 1556., 564. παης ἀἸβο θ᾽ πὰ μ οὐ τ οἴου θα Οοηϑβίαμ εἰ ΠΡΟ] [πη 6 οΟοΡΙ5856. 

51 βομαηδο 5πη|. ΒΟ] ρία Βαβι Πτανν ἰηΐον οἱ ΤΠ απ ἴ τι ᾿πείθναῦ, αἴ τιλ πο δδί ααΐη τιης 
50ρ βίαι) ΒΒ} Π1πι5 Οοηβία μα ΠΡ }1 δυτιἸονίθν βοοίπιι ΠᾺΡ ΙΟΡΙ δαὶ πᾶ δέσμην. ΟΟΙ ΘΠ ΟΓαί 

ἴῃ 



ΥΙΈΑ 5. ΒΆΒΙΠ1. ΧΙΩΥ 

ΤΙ Ρδμἰιι5 ἢ δηλ] (Ἰὰ ἢ ΘΟ 5618. 50 ΠΟ α5., 5 ὈΊπι6 αἷς ἢ Βαβιλπιμν δ] οβοθηίθηι δαἀπηϊναιιοιὶ ἃ “Ρ.345.ε 

[558 ; {πη φιιοά ἰΘμρου μία οὐ} 56} 10 115 οονανοῖ., ᾿4π6 ἴῃ πισθὲ γοϊρίαιςιι5 αἰ ΜΠ πθητο. Ὑπε 388. 

{πη 4ιιοα τηδρηδιη (5010 1 πᾶσ τμ ῬΑΥ ΘΠ 781 {111} Θ58θΐ σοηβθα{π|5. 56 οὐπὶ Πα Ηἶτι5., 4] 
Δ ΠΟ 514 παΐαϑ 6ϑζ 5 πηδίτι "6 Ἰηΐθι" ΒΟΡ[Ἰ5[85 ΠΟΘ Πα αου, ποη νά δθίμι 451}: τλτ]ἴ0 ἢ] ΟΥῚ5 

[αἴ556. ςοπα!βοῖρα!π5. Οπδιηοθγοπι 51 ἰδηΐα ἔπ ἸΠΤΘῚ τι ππ 4116 ποοθϑϑιίο,, {πᾶπία οχ ἰἰ5 
ΘΡ 500115 Ῥϑυβριοιξαν ; ἤθο 6886 δϑζ τιῦ δὰ ΒΑ511π|8 δι! ον ΟΟπϑίδ πΠΠΟΡΟΪ 1. 5864 οαπὶ μα Πτοτθ 511: 
Π0η. ἰθν θιι5., πα ἴα ν᾽ 6 1ἴτιτ, Βαβι Ομ θτι5. Δ Πουθηΐ, ποὴ ἰἰθϑ πῖον γ᾿ θυ σαϊάψα! 
ΔἸ] ασιιτν αἰ Π{π|: ἀποίογιαΐθ, ὨΪΒ] 4}115 [651 ΠΟ 115 σομ ἢ υμθίτν. ᾿ϑοογαίθβ ψφαϊάθιη οεἱ "ἢ ϑοζομιθ- τὰς ἐς τὸ 
Πτι5 πᾶυνδηΐ ΒΑ: ππτ τη οι} (Υ̓ΘΡΌΤΙΟ ΟΡΘυΔ ἢ} Απτὶοο μα ΤΠ θαηϊο ἀ641556. Αἴ δοσυτιμ τηδ]- } ἐ. δ. ἐ. 

[δϑίτιϑ δϑύ ΘΥΤΟΙ , απ πϑιιΐον ἈΠΕ οοίδηι βἰπάϊουτιιη οαπιβα ἱνουῖϊς, πο ἀπθιίαπί θυ] νἱνὶ, 7 

{4π]π| Π05 βου! ρίου 88. ΠΟΠΊ]η15 β᾽ 1 ππάϊηθ ἀθοθρουῖς θα51}}1π|5 5. Τοαπηῖβ ΟΠ Ὑϑοϑίοιη ΔΉ} ]ΟΙ5 . 

4πἀδὴ ἄτη οοη απ τις οἴ (οϑαυῖθιϑὶ, αὐϑσουῖπηι δὶ δα Ἰπηχθυιηῖ. ΝΟ νἱάθοὸ εὐρῸ 415 
- ΒΙΘΒΙΠ 6 ΗΓ15 βίαςαϊὶ ροβϑιῖ Βαβι τὴ (ΟΠϑί ΕἸ ΠΟΡΟἷ Ορθυᾶπὶ ἀθάϊθβα Πἰ θαμϊο. Νὰ ᾿ρϑαμι {πάθε 
(ΘΠ Ριιβ ἀρ Ἰβϑῖπιθ 4αδάναγοι, 51 Πα ηῖπι5.. αὐ νἹάθίαν ΤΠ ΘΟ 1ο., ἃ ἀππὸ 940 ἀβαιο δὰ 901 

«οι βθεῖ ΝΙοομ ϊ:ο. Νὰπι ᾿ηΐνα πος ἰθλριι5 νἀ θηίαν οΟἸ]οσα πα ΒΑ5}}1 βίπαϊα (ομῃβίδῃίιπο- 
Ῥο ιίαπα. 564 οὐπὴ [Πα μῖτι5 (ομϑίδη ΠΟ ΡΟΪΙ Ῥείϑιιβ Ππθυῖς ἃ Τἀθηϊο . 48 ρυϑδοίτιβ τυ Ὀ1 [αὶ 
ἃ ῬυΙάΙ6 14τπ|5 }α]1ὰ5 347 τπἰϑατι δὰ 6 Αριὶ 549. Βουὶ ροίυϊε, αὐ δ ἀσοομίθ., Βαβι πι5 (οηβίδη- 
«ΠΟΡΟΪ μὰ ἃηποὸ 340 δαὶ 547 γϑῃϊγοῖ,, ΘΠ 6116. τιῖ Ἰηἴ6. ΒΟΡἸβίαϑ σοΘθθυυἹηλιηι 5 ΔἸ νοΐ. 

1. ὐπὰ θγονὶ ἅ τθμηρονα Βδβ}}1π|ι5 ἴῃ ἰὰς πσθ6 τηᾶχὶηὰβ ἰδτι 65 ἴὰ τ] ιθίουϊοθ ἂς ΡΠ] Οϑορ μα τ ξε; τ 

αἰβοιρ "5. δάἀθρίτμιβ δϑϑοί, ἰαπάριη ἢ ΑἸ Ππθπὰβ. ρϑίϊς, «πῶ «οηη!ολ πιπὶ οἵ βθάο5. {Π  θυάσιι "1- 

μα θοθαμίαν. Π|Ὶ1π5 δαἀνθηίιμιν ἴδηλα πυιητἸαν}ΐ, 51ΠῊ ΔΊ ΠΠ16 Θχϑρθοίδ ΟΠ 6 ΠῚ ΟΠΊΠΙ 1185 ΤΟΥ, τοῦ γνοίη 
ΡΓοΙριια νοῖὸ ατθρουῖο Ναζίδηζθεπο,, 4π| ρᾶῖο ἀηΐθ ἴῃ πᾶπο τ 6 πὶ 5688 οοητα]οναΐ,, ἂς Ββ1- 
ἴα (ὑδβαγθθ σορπογεγαί. δΝίοβ οὐαί Αἰ ΠθηΪβ., τι Δἀο᾽οβεθπίθϑ, επατη 5. ΠΟ] δ 511 ΠΟΘ ἢ 

ΔΌΡΥ οἵ 511 “5 τι8 5Ορ βία ξουὰ ΔΙ Ρ ΙΓ οαρππηΐ., ῬΙΟΟΟΙ ρα Πΐ πΡΡ65.. ΥἹὰ5., ΠΙΟΏ ΠῚ 
ὉΔΟΙΠΙΠᾶ 5 ΟὈΔΠΡΟΒ , 50 Π{πΠ4|Π|Πη65., ΟΠ Π65 ἰθηϊπι Αἰοθ ἃς τ ὶ σι τοῖα ραγίοβ , δί 6 10505 
Θἔϊᾶπη ἸΠ00]45., «ΟΤτΙ ΠῚ ΠΙΔ ΧΙ ΙΔ} ῬΑΥ θη. 1ῃ 51 δ π 18 βοϊηβραηΐ. {{ φαϊδαιιθ ἀπίθμ ᾿πγο- 
ἡπιπὶ ΑἸΠΘΠαϑν ΘΙ οί, βἰδίϊμη διιμ γ6] νἱ ν6] 5ροῃίθ βιππιπη δοθυ 6 σο μα Ὀιμέ. 15 Ῥυατπη ρα 
ΘΟΡΠῚ Αἰ 6 πὶ, 41] ῬΥΊΟΓΘΒ Θαμ οοροιδηΐ,, Ποϑριίο Θχοιριθθαίιν, βῖνθ ἈΠΉΙΟΙΙ8. οϑϑθΐ., 51Υ68 
ῬΓΟΡΙΠΕΠΙΙ5., 5108. ΟἸΥῚΒ., 5156. ΘΧ ΘΟΓΠῚ ΠΙΙΠΊΘΙΟ,, {πὶ Τ]ΘΊ 615. ἰοοὺ 5ΟΡ 515 ἤᾶπο ἀρ ΠΩ] 
ΘΟυτ) [ΠΟΣῚ ΘΓ ΡΟ ΒΟ γα θαμπί. Πεοὶπ δ σΟηΥ 115 ἃ 4πΟΠ 106 ὲ Ἰαοθϑβϑοθαίιι,, οἵ ῥδὺ ἔοσγιιμι δά 
Βα] πθύι οαπ Ῥοιηρὰ θα ποεθθαίι". 1115 ΘΠ} ΒΡ {115 Ἰηΐθυ 56 αἸἰβδίϊμοίῖ., ὈΙηὶ δύῃ δηίθοθίθ- 

Ραπί. Ῥοβίχιιδν ἃιιΐθπι ῬΥΌΡὶτ5 δοςθϑβοιδηΐ., {{Π ὙΘΙῸ 4185] {ὈΤΌΤΘ ΠΟΥΤΘΡΙ 5] ἀΡαηΐ, οἱ 

Π]ΔΧΊΠΏΟ ΟἸΔΙΠΟΥΘ 51] 8{0 5ἰβίθγβ [προ θὰ πὶ, πθὸ [8 6588. ἸπρυΘα] : τα] 16 Ῥυ ϑαΓ15. ἸΔητι15 
Ἰανθμοπι ἰθυγθρθαπΐ, ἃς ἰ πάρι δαϊίτι Θοης 6550 ἴῃ ἢ θουἰαίθμ Ἀββουο θδηΐ., ἂς ἀθιηοθρβ βοή πὶ 

ὨΠΠΠΊΘΙῸ Δ βου 6 θαίτιν. τθρουῖτβ., {π| ΒΑ] 1 ΤΟΥ ΘΓ ὈΔΊτ11 , ΤΟΥΤῚ ΡΥ ΑΥἸἰ ἴθι δἰ 561 ΠἸΟΠΊΠΠῚ 

Ῥυπαδηίίασι ν᾽ θη, 115 {πὶ ΠΠππτὴ πθη πονειδηΐ ρουϑιαϑιί,, αὐ Ιάθηι (6 1|1ο0 βθῃίγοπί. ΤΠ πι6 

5015 ἴδ υι8 δχ οὐμηῖθιι5 δάνθη δ σοιητητιπθιη ἰθρθηι οἰ αρα. ; 
ΠΙ. Ατηϊοι τγερουαπι Ἰηΐοι οἱ Βδβι αι. Ἰρηϊοα ἰδ οϑιηϊοπουιιηΐ,, ἂς ράσο ροβί ἴῃ ἈΕΊ ΒΕΙς 

τᾶ ϑηδη ἴδον πΟΥῸ ΟγορΟΥ οποῆοιο ετονοπιηΐῖ. Νἅμη οπὴ ΑΥΘΠΙΪ «αϊάδηι., ΟἸἸπη εἴα. οὐπὶ 

[θΆ51}}1 511} ἰρϑι8. ραΐγθ σομ Ἰβοῖρα!! , {Π1|1 ἰαυ δ. Ἰην 15 Οὐ }158. ἀϑρΙσθυθηΐ,, ΘΠ 416 ΟΝ 
5.158. ΔΤ ΠΠ ΘΠ ΓΔΙΙΟΠΙΠ) {1165 σΆΡΕΙῈ ἰθηίαγθηΐ ; Οτδρου 5, 48] ρου ΑἸΠΘπασττη. οτρ  τι5 πο. 
οὐαί, γϑυϊίαβ πΠ6 “αὶ εἰνιίαβ ἀβάδθοουὶβ δοοϊρεγοῖ, 81 ΠΟΥ͂ΤΙΒ δοοοΐα ΔηΓΙ ΠΙΟΤῸ 5. ϑαρογαγοί, 

ΡυΐμΟ Αὐτὴ ΠἸἶβ. ΟρΘΩι ἔδυ θαΐ ; δ ὉΌῚ ρεγῆάσι 1ΠΠ οὐ σΟΠ5ΙΠππ Ρειβροχὶῖ, ἰοΐπ 86 

ἃ Βαβιίαπι γουτζ ,, δοπι6 δα]πιγαπία ᾿ΑΥΠΊΘΪ ρΘηϊΐιι5. ἔτι. [π46 ΑΥΠΙθ που ἰτῶ οἱ 
ἸΩἸΠΉΪΟΙ188. ἴῃ ἀτορουίθιη., τ ϑιπαπὶ οἱ ττθὶ5 ρυοάϊτογθηι. Βαβι Ππππὶ δτιΐθπι ΑἰΠΘΠΔγιιτὴ 

[Ἀβιἀϊιιν. οορὶς, «αΐα οατὰ πάρα Ομπΐα 510] 4ἀθ μᾶς τὰὐθὲ Πηχίββοϊ., πιϊπουοῦ Ἔχβρο- 

Γ1)ὲ ᾶο ΑἸμοπὶβ 5. ΒΆΒ1ΠῚ σομηπιονδίϊοτια νυ. {ποπὶ ἘΟΙββοσι5. ἰαπιᾶαί, ὉΠ] πα ηπτιπι ἴθ ΠΡγῸ γο ϑοΥ τς 

νον δίατίαπξ εἶεν ΤΠΠ]ιεοίοϑο, Ρ. 21 πα 0. 



ΧΗΕΥ͂Ι ΨΙΤΑ 8. ΒΑΘΒΙ1Π1. 

οἴαζίομθ τϑρουιθραῖ. Τίααθ Ῥᾶγιπι 510Ὶ1 Βδαίιις υἱάθραίαν «πο νϑηϊβεθῖ, δὲ ᾿πδηθιη 
[δ] οἰ αΐθιη. ΑἸΠαπὰ5. γοοαθαΐ. Ἴ απ ατδροῦίτιβ 1Π1π|8. ΤΠ ΓΟ ΘΠ ΘΟ 51115 διιῖ5. ἀβίθυϑις, δἰ {πι6 
Ῥουβιιαϑις ἤδο ΠΟΙῚΪ ΠῚ ΠΊΟῈ5 ὈΓΟΥΪ (ΘΙ ΡΟΓΕ ς πος ἀοοίν!μαμ δὲ θυ ἰἸομθ πὶ Ἰονιζον ἄθρα- 
βίαηο., 564 αἴπ τα] {πη τι ῬγΌ θα 40 οἵ ρϑυ!ο τἀ η610 ΑἸ] Ἰοανὶ. 51. Ἰπίου 605 πᾶ 18 ἃς 1] 15 
ἀδντποι θα ξιι ἀμ] οἸ1ἃ «Δ η6{15 οἴ δοοὶρι θη 15 θα πον οἰ θη (ἴ85 5] σ ἢ! Ποα ΟΠ Ριι5. 

Ῥοβίᾳιδπη διι6 1 5101 ΠΥ ]ΟΘ ΠῚ ΔΡΟΓΙΘΓΘ. ΟΠ 51} 11} ΔΗ] δοίθ 80 ΡΒ] ΟσορΪα, {πππὴ γ γῸ ἐ0η- 
{πα θ μα 165 δ ἐοην]οίου 5 ἔπουθ, ἃς ἰαπία [πἰΐ Δ ἢ ΠΟΤ απ δὲ 1η Εἰ υὶ5 δὲ ἴῃ γισίπιθιι5 θχοοϊθπ 5 

ΠΟΠΒΘΠ510 5, ἴ τπιηὰ ἘὉΓΡΙΖΘ ἈΠ 11Π|6556 νι ἀθγοίαν, ἄπο σουΡονὰ [θυθηβ. ΡὰῚ δυαὶ διά ϊπιιη δάϊ- 

Ῥἰβοεημς ἀοοίγ!ηςθ., 5684. ἀθδγαΐ ᾿ηνιάϊα. (θυ θαπε ΠῸΠ τιΐϑθι" Ῥυϊπια8 μα θουεῖ., 564 τπιῖϑυ αἰ τθυὶ 

οομοράογοι. [τΘγπ6 ἴδιά 65 Δ] του τ15 5145 ἀπιοερθαΐ. ΤΠ πτὴ τυ! Ζιι6. Οριιβ εἰ βίπάπιτι νὶ για. δυαΐ : 
τίου τ16 Αἰ ΓΘΓῚ Πουτηᾶ δγαΐ δὲ γϑριία νἱγθηα!., οἵ φαϊά τθοΐπαηλ ΠπθοΠ6 511 ἀἰβοθγπθπῆϊ. Νοάιια οχ 
50 ἀΔ ΠΡ 115 1 511} σΟὨΒιιΘ 1 6} Δ ἀ5οἸβοθ θα ηΐ ; Πἰδὶ 4111 σαϑ 1 551}}} οἵ Ῥβασδιϊββίμηϊ δβϑβθηΐ. Πιιὸ 

1115 ποίξο διδηΐ Υἱδθ, αἰΐδια δὰ βϑδογὰβ τῦδθα ΟΠ νἸβια πουτιη., αἰίογα αὐ βομοΐας ἀπιοθηβ : [ϑβία, (Πθὰ- 

{τὰ 5 Θ6Ιθθγ85 σοῃνθηΐαβ οἴ σοηγίγία ΠΡ μΐου ἃ]115 το Πα θαπτ. ΝΊΪΠΙΙ τηα]οῦὶ ἀποοραπε ἰαπά!ϊ., 
ἀπάτη τί ΟΠ γἸϑεΔ 1 δϑϑθηΐ οἴ ΠΟΙ ΠΑΡ θα : οἴ ἴῃ θὰ πῦρ. 480 ᾽να ον 185. ἃ6 5᾽ ΠΔΟΓΟΥ 

Ἰαπιἀαίον!θα5 οἴ ραίγομὶβ Δθα πἀαθαΐ., πο πηοο παι} ῬΓΟΥϑ115 απιτὰ 5 ΡΟΥ ΒΕ ΠΟ ΠῚ5. αἴΠα01 σαπξ,, 

5ϑα δίϊαπι ἤναι 8 οο} 15 51}15 γἰβὰ ἂς ρθυβρθεία, {ΠΠ| Δα ΠἸΟΠ65 πα χ 16 ΘΟ ΘΙΠβου αν, ΠῚ Πα ΧῚ 16 
οοἸοθαπίαν, Εἰχιπηϊα ΒΆ51Π1 οἱ Οὐ ΘΡΌΓΙ σοπἤπιποῖϊο σοη αγογαΐ εἶγοα δὸ5 νϑ τὶ φαοάάαιη ἀμιΐοο- 
σιπῖ 146: ΒΘ Ὠ ἸΘ ΠΗ Ππι1ὴ 80 618 }1{Ππππ, οἰ] τ15 ἄτιχ εἴ ρυδθοθρίοιν Βαβι πι5. ΝΟ ἀαθθίτμν Ζαϊῃ δ] βάθη 
ἀδΠ1 Π18 ἀτιχ ΑΠ 16} Θχϑετθυῖς Οσθρου 5, Φααμν 5 46 58 'ρ58 ἰαοθαῖ. Τηἀ46 δυθηϊς, αὖ Θρτορ πα 
1ΠΠπι4 Ρᾶτ' ἁτη]οοσιη ΠΟῊ ἴῃ τέδοϊα βοἤ τη, 566] δεϊατη οχίτα τωοίατη ςο] θγαγθίπι,, δ οἵιτὴ ΘΟΥ ΠῚ 

τη δ Ὁ 15{Ὁ1 Ττηᾶτη ΑἸ ΠΘ μασι δάἀφαπανθηΐ., ᾿ρ8] {ποήπθ, ΡΙΟ {πὸ ΠΟΙϊ ογαμπΐ πα ΙΒ, ἴῃ 

Ἰνομλϊ Ππαμ} ΟΥΒ ΘΥΒΑΓ πίι δὲ Ογοβιὶ δὸ Ῥυ]δάϊ ἰοηρα 48 Ομ θιι5. Ῥυτο [δυτθπίτ. 

Ἑοταπ ΕΥ̓. ΗΪβ ῥγϑάϊι8 ογαΐ του τι5 ΒΑϑ.Πἰπι58., 4] δίϊαη βὶπα ἀοείεῖπα ἰαπιάθιην Πα σβθηΐ, 564 δὰ 
Ξπσπια Ἴ3 Πιο5 το "65 οἱ ὅ βργερίαμη ᾿πήοίθηι ἰδηΐα δοοθϑϑιί ἀοοί τη οΟΡΙα,, τι ΠΘΠΊΟ ΕἸ1Π} 60 ΠΟΙ ΡΥ ἈΠ ατι|8 αἱ 
δ Νπνσρε: εϑϑθΐ , 5ῖν8 ἴῃ ὑμϑίουϊοα ; 5106 1 βυδτημηαίϊοα,, “1188 Ππρτιαὴ δα ὑγαοἰβηλη ἰΟγιηδαΐ., ΠΟ Ια 8 
τ 333, ΘΟΠΠ Πρ γ ΤΕ 115 ΡυΘοϑέ., οἵ συ" Ἶθ115 [Θρ 5 ῬΓΘΘΒΟΡΙ 1 ; σῖγα ἴῃ ΟΠ ἢ ἢ 115. ΡΠ] ΟΞΟΡ ἰδ ραν ιτι5. 

Ν δβομηθίγιδπ 4 θη δἰ ΔΒ ΓΟ ΠΟ δ} ἃς ἃΥ ΓΠΠπἸδιοπι Ὠϑρ]οχογαί; βοα 15 το! οι, {πᾶ δὰ Ρἷδ- 
ταῖοινι ῬΡΟά 6556 ΠΟὴ Ῥοϊθγδῃξ.,, τἀ πίτιμη 51Ε1] δχ [}ἷ5 4 Ἰβοῖρ! 1Π15 βυμηδογαΐ, «πδῃίτπη 5815 αναΐ, τί 

χιστ. Δ ΠΙ5.») 41| 5658 ἴῃ ἢος ϑἜΌποι6 γνϑη Π ἀθαηΐ, ΘΧΑΡΊΚΑΡῚ ΠΟ ροββοῖ, Δθάϊοϊηδη δαίθηιν νἹἀδίαν 

Δάἀρυιθ ο] 1556, Ρυορίεγθα φιοα πῆς 1ΠΠ]| ἀρ ίθηι Ροιρεῖαὶ του θὶ δἰ πϑοθϑβαυίβιη θοοναηΐ,, οἵ 

84 ἴδοι τπι5 Ῥθγοιριθπμάδη} ργοίαθναπέ. ᾿ 
δοῦναί. . Ἠπιποιιη εἴ Ργομωνθβίαπι ΑἸΠ θη Ϊ5 διιάϊθυιιοῖ ΒαβΙΠπι5 οἱ αστθρουῖαβ, Βορμἰβίαϑ Ιοπσα οοἴεθον- 
χε δ Ο, ὦ γΠη05. Εχ Πά51}1 ΠΕ ΙΘΡῚ5. ΠΟΡ ΟΒΟΙ Π.115 ΘΙΙΠῚ ἃ (ΟΠ 6.15. δηλ οἰ ἴα σΟὨ] ποίτη ἔπ|556 οαπὴ ἢ Ηδ5γ- 
πὰ “ἢ; ΟΠ]ο., εἰ Τδγεμίιο., οαπῃ ἢ Βορῃγοηΐο,, οΠΠοϊογιιι πιαρὶδίντο,, οἱ 5 Ἐπβθθῖο αιοάαιη Θρίβοορο. 
»ερ. 212. (ὑδβᾶγθα θη θη} ἀομλιν ΠΑ]: ἂς 1|6 Ἡ Ἔσο 5. Οὐπὰ Ἐπὶ ομιπΐα οἱ οομηπια πα [πϑυ απ. 
“ ἐρ. 871. 564 Ζαὰ ἴῃ ὉΠ} 5 πγ] νἸχθυϊηΐ., ῬΥΌΥβιι5 πϑβοίμηιβ. (εἾςο, ΓΑ θα μὲ ἀἸβεῖραϊο, ρουϑδϑιῖ ΒΑ Κ}}1π|5 

αἰ θοῦ ΑἸΠΘΠ85 γνϑηϊγοῖ,, δὶ ἰἀτηθη ΓΔ Π1 οἱ Βαβη τη ΕΠ οεὶς δα! θοπᾶα βάος. Τα] πτιτα 
158. Ῥεγεθααδτονθπι ΟὙοϑου 5. Ναζίδηζθητι8 βοοῖπιμν ΠΔΡϊς βυἸουιιπὶ : αιοα [οτίδ εἰ οαπὶ ΒΆ5110 
ποῦνε Ρὺ φοιητηπῃ6 {π|. Αἴ ποη ἀπ τιν {πη τυ! π6 ΑἸ ΠΘ ἢ 5 ςοΟρΏΪζτ5 [που {πα} ΙΔ ητι8 [προ γίου : ροι- 
132. ΒΡ᾿ ἃ Γ68 δϑί δχ (ἀυθβουἹ! (6βΕἸ ΟΠ ἰ5., πΘο Πθοθβ56 δϑί πὶ οοπῆγμιοίαν ΒΆ5 11 δα 7 α]Ἰαππιπὶ απὶ 

ΤαΠΔὩ] δα ΒΒ. απ Θρ βίο] δο. ἀιιοιουταΐθ. (γι 5101] ἃ ἀἀοϊοβοθηῖία Πιϊθθα Βαβηϊατη ἀθοϊαναὶ 
δ ἐρ.ἦο. 8 Τυ]δηυδ. 564 τηΐνιιτη σαν ΒΑ5}}1πι5 βαογὰ5 56 απ 7] ᾶπὸ " Ηἰίογαβ ἀἸἀἸοῖςβα ἐεθίοίαν, ίγατῃ ἰά 

ΠΠ ΑΥΠΘἢΪ5 ἰϑοίατη ἀϊσθιητι5 ἢ Αἴ τππς Ῥιοίΐίαηϊβ. βἴπ 115 ΟΡΕγαμ ἀαραπέ. {Π{{ πὶ ᾿ῃ (ἀρραάοεϊα ἢ 
Ῥδαρι5 Ζαϊάθηι αιδάνας. Ν άπ εἶτοα ἀππῖι 84, {10 τοιηρογα αβιίιτις νιάθίπν ἔπ|556. πβα- 
τοῦ, Τα] ]άπτιβ 1πῃ οαβίθ! πὰ ῬγΌρα (οβάσθαμι ἀδάτιοίιις [αὶ ν ὌΡῚ οατ (4110 ἔγαίτε 56χ ἅἀπη05 {τα- 

7ιϊαι. ερ. ἀαχῖς. Κρ σατῃ 101 ᾿πο[τπιβὰ5 ἃΡ οἰ Πὶ δ Δ] Πα ην οΟΠϑιιδί ἀ1Π6 ΤΟΙ ΠΟΥ ΘΓΘίαΓ » Πορῖα ποη ογδΐ τί 
“ὦ ἀπιεπ. φάτηῃ Βαβῖτας νοσεῖ. Ὑόσττ Ηἷβ ΒΑ51Π1| Δ6 Πηϊπηπα εἰ 1 ]Π18πΠ| αα ΒαΞΙ τς {π|ε εὶς ποτὶ Τα ΠΣ 

{πὶ ἀφ οι. 
5. ῖ: Βα 

ἐπὰν Αρὸ Υ. γἱάθίαν ΑἸΠΘη5 βουρία ΒΑΚ} ἈΡοΪ]Ιμανίτμν δρ᾿βίοϊα., {ια οἰδὶ ἃ ἰαῖοο δά Ἰαΐσιμη 5οὶ- 



ΥΙἹΤΑ 5. ΒΑΘΙΠῚ. ΧΙΕΝῚΙ 

Βοθαίατ , πθο φυϊάχαδμπι μὰ θεθαΐ,, Ηἶδὶ δηλϊοδηι 88 π|{4{ἸΟΠ 611}, 6] 515 ἰ ΠΠΘ ἢ Δ ΠΠΪβ ὙἹΡΊΩΤΙ Δ} γἱπατῖο. 

Ἐπιβίαι ο δ αἰ (οναία, οἵ δά Ἰμνιάϊαιη βάβ}}10 οὐ ἀλη ὨΙᾶΡΏΟ 50 Πιῖπ Ἰδοίαία εϑί,. Βα ϑ. ιτι5 ἴῃ Ερὶ- 
βίοία 293, π. 4, {ιιδ βου ρία εϑῦ ἀηη0 970 δχϑιηία » ϑοΥΙΡ 5.588 56 ἀ1Ἰος ΑΡοΪΠαυῖο ἃπίθ ἃ πηπο5 γἱ- ὁρ. 532ή. πο 

Θ10Π οἵ δι 15. Π᾿άθαι ̓ ζθυτιμη σοι ΓΘ Πῖ6 ᾿ντ|}π15. τοὶ τηθηςοη6 ὙἱρΊ πε ἰαῃζτπι ΔΠΠΙ πιιμιθγδη- 2. Ῥ' 230. 

{πτ. [η Ἐρίβίοϊα αιαίθηι 320, π. 4, ἀμῃ8 ἅμ 085 ΠῚ Πος ἃ 56 [δοίτιπι σοπἤϊίοίτιν. Ατ ἴπ Ἐρίβίοϊα 

994, π. 9, Ἰδρίμιιιβ αηΐθ ἀππος υἱδίτιί φιιίτιτι6 πρὸ χε΄ ἐτῶν, 564 Ἰορεπάτιη ραῖο τιῖ ἴῃ 4115 Ἰοςὶϑβ 
ἀπίθ ἀππο5 νἱσὶπιῖ. Ῥυοοὶγ 6 Θῃηὰ ἔα ΠΠὈΓΑΥ 115. ἢ τΘγᾶτ ε, {πὸ ΒΘ θηΐθηὶ γοσθη ἱποῖριοαΐ, 
εαπὶ 110 χ ΘΟ] ΠΡ ΘΓΘ,, 546 τι υαπηι ΥἸΡῚ ΠΕ ΦαϊΠπι6 Δ Πουιιηι ΘΠ σογθ. 51 ουρῸ ἅπη0 370 

Θχθιηΐδ [πὴ Θχδοί! ουδ μέ ΔΠῺ1 ΥἹΡΊΏΓΙ., 6Χ 7π|Ὸ βΆΒ.Ππι|8. βου ρβογαΐ Αρο]πανῖο, παης δριβίο μι 
ΒΟ. ΓΘ ΠΟἢ ῬΟ(αΪί ὨΪδὶ ΑΕΠ]16Π15., ἅΠΠ|Ὸ 50}}Π1|οοὲ 954 ἐχϑαηΐθ,, δαΐ ἱπϑιιηία ϑ0ῦ. 

Οἷιοῦ Δηῃο5 (ὑδοβαυθθ Βαβ:}1ὰ5 (γα πχοῦις, {αοΐ (οπβίδ ΠΟ Ρ0}}; ιο ΑἸΠΘμᾶ5 ἀμ ΠῸ ῬΘΕουϊ τ, Φυοαππὸ 
ΑἸ ἢς}16 αβί ΘΟΠ]ἴσοΓο. ιάδίαν (ϑαγθαη μ 55115.,). ΟἿ} [Δ ΠῚ ΟΡΓΙΠΊΤ1} ΠΑΡ ἸΒΊ ΤΠ ΔΙΗΪ5ἰ5βδὶ Ἐπετα ἐς 
Ῥδίχϑιη : ΠΘήτι6 ΘῃΪη 60 ΨΊΥΟ ἃς 511 Π1Πη1ἃ ΘΟ] 6.6 τ ποίογιοαπ ἀοοδηίο, δά ἃ}185 βομοἶδβ, 88] 6 
Δ} οἷἴο, Π158115 [πἰ55θῖ. [ἃ διιΐθι. ῬγΟθΆ 1} 6 οϑί σΟμΓΡ 1556 οεἰσοᾶ ἀηηπ 542 δι 549. Νὴ 
Ῥδίνιιηι,, 4] ράτ]0 δηία του ΐθμ θα Ὑ15 τη ποθι Θά {π|5 οϑῖ, ρυοβ γίθνιι οὐ ἄϊ παν ά51}1π8. ἴῃ 
ῬΕΠΏΟΡ 115 ΘΡ᾿βοοραίτι5, τι τηἴνα ν ἀ6 Ὀ]πητι5. (ὑπ ἀταΐθι 6 ρ 65 ΘΟ] οϑἸαϑί σα , ΠΤ 1 ογαΐ ΒΟ 8 }- 

Ἐἰ551}γ}115 ΒΒ.  τι5., ἃ ΠΠῸ5 {Ἰρ᾽πία δα] ΡγΘϑγίουῚ συδά ατη γΘ πγουοηΐ ; ̓ᾶπο φοἰαΐθιη. Πάτα {6- 
θυ Ῥείσγιιϑ ἴῃ ΡΥ πηο 118 Θριβοοραίτιβ 5. βάβῖθι,, 1ὰ δβί, οἶσοα πηι 972 αὐΐ 579, ἃς Ῥγοὶπ 8 

οὐἕα5 ῬΘΕΥῚ , ΤΟΥ 8 Ῥαί 15, ΒΑ51}11 (οϑαγθατη Ῥγοίδοίιο δα ἀηπῖι 942 πὶ 945 γοίονοπάα. Ὁποὶ 

αὐιίθπ ΔΏΠΟ5 [ποεῖ (ἰθβαγθθ, 14, τι ατὴ αἰχι, πα ]}]ο Ἔχϑίαϊ ναβίῖριο. [θη «ἰςὶ ροίοβί ἀ6 βπ6}15 

Οοῃϑίαπεϊηορο 4 η15. Οοα αὐΐθηι βρθοίαί αὐ Α(ΠΠ6πα5, θεὸ Βαβι! πα γθη1558 μαίας ΤΊ ΘΟ {1π|5 
ἃπη0 801, ΄αΐϊα τόσου, 4] ράι]ο δηία βαβη τιμὴ τη πᾶπο πρθθι δά νθηϊ., τ Π υ θη 86 γ8- ζαγπι. ὧδ 

1ι1556 ἀδοϊαγαί ἃς Ῥγοϊη 46 ἀπ η05 παίΐπιπι οἰγοϊίοι 29, (δυτιον θά ϊίτιβ ἐχ μᾶς 106 : ΠῚ ΘΠΊμὴ ΟἸΕΠπ|5 5 “τα ρ. 32. 
σΟ ΠΕ ρις ἅπηο δή Θχϑαηίθ, δ ᾿ποιηίο Ὁ : 5 α] ἄθι 101 ν 1: ΒΑ 5115 {Πα ππιτη., απ ἴῃ Πᾶης : 
ἘΠ ΌΘμὴ νϑηϊΐ αι πη ϊα ρᾶγίθ δηηὶ Ὁ οἴαρβα. Νϑάιια δίϊδιη 56} 1115 ; {αϊα βραίατη ᾿ηΐθι δα αϊπᾶ 
Ἰτεϑυαυιτη οἱ βασθυἀοίϊτιμ ὨΪΠ15. σΟπέγα Ϊ ΠΟ Ῥας 7 τ γι Βά5111 σαϑίδγιι μη τη] Ἰπάο. 

ΟΑΡΌΤ 1Π. 

15:.8ὲ ΒΆΞΗ] 15 ἴπ Ραϊγῖαπα θα οἵ βοοπῶ πη απΠ4] ΑΠΠ{π|4 {τι αϊ, Π. Ῥγοθαθ]α. δος δι Ροϑί γάτα: Βἀρεῖζα- 

{ππὰ {π1556. ΠΠ. ΝΝ ιογαίτιβ Π]1π|5 Γγαΐον πηουιίιν, ΕΝ. Ὑ τἴατη τηοπαβίϊοα πη Βα 5.115 ἀιαρ]θοἴπν, οἱ Οὐοπεῖς 

ἃς ΛΕΡΥΡΕ πιοπαβίοσία ᾿πυϊβιῖ, ἡ. ΑἸοχαπ σι τλουο ἀοἰεπίιβ βουῖθιῦ Εαβίαιϊο, ΥἹ. ϑθοθα τι ἴῃ Ῥομπίμμη, 

{ταδίγα 1Ππ|πὰ γοϊγα ποηΐο ἀτερουῖο, 

Τ. Βαβ}}1π|5 Ἰριταν οἱ αὐθρουῖαβ., ἈΌῚ ἀοοίν δ ΤΠ ΘΡΟΙτι5. ΠΑΥ͂ΘΠῚ 518) ΟΠτιβίαμ Ὑἱάθγιηΐ.,, 58» Βαοῖ- 
Τοά!ν6 ἴῃ Ῥαίτίδιη βίαιπουαηΐ, τι ᾿Π1ῖὰ ΒΔ ΠΟΙΙΟΓ ΙΒ 1Π5{Π{{1 ΠΟΙ 5114 ρου Ποουοπί. Αὐἀθογαΐ ἀἸβοθβϑιι5 πεννα ἘΡῸῚ 
165 : 5864 {ιὰ ἰΙοπρῈ 1065 {1551 }γ111} 6558 5016 }0Γ ΑἰΠΘΠα5 οἱ βοάαϊαβ υ  ] ΦΠ6Γ6 ; {π} ΟΠ γὰ}6 οἱ 566π: 
ἀϊεογεηΐῦ, οἰγοιιηηβίαϊ 605 βοδ  πλη οἵ ἕο] 11} ἃς ΤΠ Δ ΡἸΒΓΓΟΥΤΙ ΠῚ. δἰ] ἢ} ΠΟΙ] ]ΟΥ 1 ΟΠ ΟΥτι5., πα ΒΡ 

ἂς Ῥγθοθα5 εἴ {ιιθι 6] 15, ᾿ιουίδ πη 40 δὲ γί [δεῖθμ 0 1Πογῖιηὶ γϑάϊατη ᾿πίθγο πάθυα οοηδηίπν. Αἰ Ραῖι. 
Βαβι! τις φαϊάθηι πδος οἰατιδίνα ρου ρΙζ, οἵ ἀθθια ΠῚ ψεπίδιη ᾿πρδίγαντῦ., ΦΔΙην 15 ΠΟΏ: 51Π6 Π|ᾶ-- 33. 524. ἐν 
χίνηᾶ ἀἸπ]οαίοηθ. Αἱ ἀγθρουῦῖ5 ν᾽οῖτι5 Θϑῦ ραν τη ΔΙ] ΟΥατ ΡΥ ΘΕΟῚ 115 οἱ ἰδοῦ  "}15., ρατ τὴ δίαιη 
1Π|πὶ ρυοάδθηίθ Βαβι] ϊο (516 δῃη} ᾿ρ56 Βαβι ππιπ ᾿ποτιβαΐ ) εἴ ορϑγδμ το γα μΘη(1}0}τ15 Πανδηΐο. 
Την 5 ουσὸ ΑἸ ΘΠ15 τη η811 αὐ ρου 115, 564 οτππὴ αἴτπι ἃ Δ ΠΤ Π185 5115 ΑἸ] 10 ἀἰγ 6 }}} Ποπ ρμοϑβοΐ, 
ἃς Ῥᾶιθπίαπηι οἵ ραῖγιο5 ἀ6ϑ] θυ ]ο Ἰοΐτι5 Θϑϑεῖ., ΠῸΠ Πλ]ῖΟ ροϑύ ΑΙ ΠΘΠ15 οἰδηι 56 5 θά τπιχιῖ οἵ ἴῃ ρᾶ- 
{18} ΓΕ] ΘαΥ ί. 
Ἀδαι βυαπηνηᾶ οοἰουαΐα ΑΒ, }1π|5 : ΟΟπβία μι ἰπορο ., γος {Π| 5565 Θ᾽ ΓΘ Πτιη σΔΠΐτ5., Ργῶ-- ερίδέ. αὶ 

του : Δαν γατοπ 6 ὴι {18 ον βία : 864 τηᾶρ 8. {ΠΠΟΡ]θυ15 (οϑασθαηι σοὨ ΘΠ δηίθμι,, 



Ῥγοα]1}6 

οδὶ εὐὺπὶ 
1051 τοήϊ- 
ἴαπη Ραριὶ- 

χαΐαπι [15- 

56. 

46ρ. 553, 
γι. 2. Ξ 

» Νὰ: ἐἰἋ 
νιῖ. ». 5. 

ον. 20. ". 

39ι:, 

». 335. 

ΧΙΥΊΗ ΥΙΤᾺ 5. ΒΑΘΙΠ. 

πονανὶ πο ρΡοίαϊτ. Ῥουμοπογοῆςα ἃ (βαγ θη: 115 ἜΧοθρίι15.. Βοομα ἀπ Π41 αἰ ααϊὰ {τρις ἴα 1- 
15, 5108 4ποά τῇηρίουϊοδη ἀοοιουῖς (βανθθ, φαοα τηϊιητι5 ἢ πιη} τη αϑη Π0 6. ΘΧΘΡΟ1556, στορο- 

« Ὑ πτὴ γ ΓΟ ΤΠ ΡΠ ΟΘὨ 1π|5 ΘΟἢ ΓΘ Π]51556 ΠαρΓαΐ ΠιτιΠ]ητι5: βῖν αιιοα,, τί 46 58 1086 (ϑδίδταν ὙΘρΌΓΙτι5, 
ῬοΟβοΘμΡιι8. οἰ θιι5., ταῦ οομηροιίαίαϑ ἃ Θχίθυ ἰβ το σἸ ΟΠ θτ18 ΟΡ 65 ἀθργομπιθυθί. , ἸΏΒ ΘΠΙΙ 5] ΒΡ60}- 
τη ἀδπορατα ποὴ ροίΐπουῖε. Πατη σοί ραίγϊα νοΐ δἰζθυιι σομἸτογθιὰ οἴ ΘΟὨΒΘΡΥΔίοΓοΙΙ . 

ἰεβί8 γορουῖο,, ΘΟ! ]Θχὰ οϑί. Νόη πλϊητι5 οἱ Πομουἰβ πάθας Νοορεβαγθα, {τι ἰδρᾶίοβ Δα θα] 
ΘΧχ βϑπαίτ πι]51, ταῦ Πανϑητιι15 οπισᾶτη 5 ιβοῖρουθῖ, Οϊπθίϊ μι. , οαπὶ ἴθ πᾶπο τυ θη γϑηΪβϑθῖ, 

ΟἸΠΠ65 61} Εἰτοαπιδίδίθγιαηΐ., Ὠ1Π1} πο ἀδἰδγθηΐθβ, Ὡ1 1} ποη ΡΟΙ Ποθηί685 : 564 διιπ ΓΘ! ΠΟ ΠΟᾺ 

Βοίπεγαμΐ. ΥἸΔοπίαν Πξος ΟΠ Ί5858, γ 6] οαπ Βα5}}1π|8 ΑἸ ΠΘ 18 γθάπιχ, ἰῃ Ῥοηίΐο νἰβθηἊίδ την }8 

οαιιϑα πον αἴτι5 ἐβί νἰχ θη ἀπ} πιὰ Ζαϊα πος οἰοιαμη (πη ΤΑ (ὙἹ ΡΥ ϑοϑε 6.11), γ 6] οὐ ἀοοθμ αι! 
ἀρ (οϑαυ 6565 ΤΉ ΤΠ 6.6 50π|{π|5., ΒΡΘ ΠῚ ἸΠ]ΘοΙ. ΝΘΟΟΣΟΒΔΥ ΘΠ 51|)115 5111 ἃ} ΠΟ] 6 πα]. 

566 πη] ν᾿ που 15 ΟΠ 5 ΓΙ ΠΡῚ 586 ΠΟῚ ῬᾶΒ58118 δϑί ; ἂς οἷΐο ἃ Ποπουῖθιιβ [αϑίιάϊο οἱ βαςθίαία 
ΔΡΑἢΠΘπαίτι5. Οἷα πὶ τὸ ρΡ] ασϊ για {ΠΠπτὴ δάγανις Ιου Ὶ πὰ 5ΟγῸΥ ; {τι οἵα αἰ᾿πιτ ὙἹ  ἰ556 0 αι] Π}}5 
τπᾶΡ!ΠΠο6 46 ΘἸοαιιθη τα 56 {16., ἃς αἸσἸαΓ 65 ΟἸΠ68 Ποσοϊΐαοονα, οἵ [αβίιι αιιοίζαι βιαιρνὰ [χΟΠ}1-- 
Π65 Ροί(εϑβίαίβ οἴαγοβ δθυγι.,, οο θυ του δ ἀβοθίϊοδμ γἱΐδηι, Ζπα1 ᾿ρ88 Ῥιοβ 6 θαίαν, αἰίναχὶς, φρο 

αἀἰβεῖπλι5 ἐκ αὐόρονῦῖο ΝΎΘΘΘΠΟ, οὐ πι5 γουθὰ δἰϊαμ τοῦ γτοίεγοπεα. δι᾽. δὶ ἰοααϊίαι ἴῃ Ὑ1ΐα 
5, Μδονϊηφ : λαδοῦσα τοίνυν αὐτὸν ὑπερφυῶς ἐπηρμένον τῷ περὶ τοὺς λόγους φρονήματι, χαὶ πάντα περι- 

φρονοῦντα τὰ ἀξιώματα, καὶ ὑπὲρ τοὺς ἐν τῇ δυναστείᾳ λαμπροὺς ἐπηρμένον τῷ ὄγκῳ, τοσούτῳ τάχει χἀχεῖ- 

γον πρὸς τὸν τῆς φιλοσοφίας σχοπὸν ἐπεσπάσατο. Υ Ιάδίτιν ταῖς (65 ΕΠ ΠΟ 10 ΔΙΊ4πιὰ ᾿η6556 οχαυσογδίϊο. 

Νδιὴ (εϑίδίαν ἀσθρουῖτβ Ναζία Ζθητι5 586 οἵ Βαβι. } πιπὶ 5οθη 80 Π1Π 6] ΔΙ {ιαϊ {1} 1115586, ΠῸπ οβίθα- 
(1015 δύο (αΡ μος Θμμ γ 110 ΔΘ 05 5656 {111556), 564 ταῦ Ρ᾽ αν] οσγιιμη (65: ἀογῖο μου [ποίου 
βα[ἰβίαςογθηί. [θηϊθηα οὐροὸ ἰΙ4πὰ Ἰηϊουρυθίδτομθ γοῦθα (ἀγθρου ΝΎ 556Π1 ; πος Ραίϊαπάπη 
ταπίο [αϑίπι οἰαίτιτη ἔπ]556 Βαβι πιηι,, 564 ἴογίθ, ἀπ δ] οι θμ {18 5110 ΒΡΘΟΙ 1 η8 ΟἸγ1θτι5 Θχμθοῖ, 

Ρ]διιβιθιι5 ᾿π θυ άπ 46] θοίαν! νἸΒ111}} 6556 ; ππη16 ᾿γδέτι5 ᾿π]Θοἴτι5 ΒΟΙΌΥΙ, Π6 [15 ἰα 11615 ἀΡΟΙῚτ15 1ν- 

γϑῦτιι8, ἀθῖ πο 608 588 Θχρθά!θ ποθὴ Ροβϑβεῖ. Ρυφίεγθα ἢθς 'ρ5α Νίδουϊμα απιοίον [10 θ451}10, τιῖ ἀβ66- 
(ἰοαπ γἱΐαι δι δοίογθίαν, 564. πίη} ᾿ιουίανὶ ρος, τι σΟὨϑΙΠ τὴ ρου ἤοονοῖ, φαοὰ ἀπάτιμ 
το η δαί, δίχα, τί ἀϊοιαι, σαν θη θπ ᾿πο ἄγ. 

11. . Ναυγαΐ Βδβ}} 18 Φπομοο οἴιιϑο ᾽πὶ Ραιρουο5. ρας Ο ΠΟ (οἰτιΠ} 586 [2.60 σοηβθογα νου. 
Τάθιι 46 58 βαυγαΐ ἢ συθρουῖαβ, ; 564. πραῖον ὈΔρΕΙβιῺ] πη ΘὨΓΙ ΟΠ ἔαοϊξ, {πᾶιην 5 οοηβίοι ατορο- 
σα Βαρ(ϊχαίιιν {πιῖ556, ροβίψιιαμη τϑά τ ΑἸ ΘηΪ5. 1)6 θά5}}10 πος ἰαῃίτμηι ΘΟ γ[Ο 50 1}}}115.5) 6115 
Ῥαρειβηλμαπὶ αἸἰαίτιι [α1556., βα] [θη ἀ54π|6 δα {Ππ|| ΤΘμρτιβ., 4τιο (ὐδοϑαι θαι Π 55115 δϑί. {Π{ππππ 

αι θ ἢ} δἰϊδ 1} τι541|6 δά γα!) οχ τοῖα, 14 πο ᾿α Ἔχρίογαΐμη) δϑί : 564 ἰδγθη {ἰδ ηΐοι ον θα]- 

ἀἰδυῖη ΘΠ ΟἸΓοὰ ΠΗ 907 1 Υ5.6}}15 1Π1Γ1αΐπιτηι ἔι1556. Ν απ (γορουτι5, {πὶ σαίθο Πιι 6 ητι5 ογαΐ 

Α(Π6Ώ15, 5ἷς βασι στὴ [0451}10 ΟἸ ὨΪΠ1ΠῚ ΓΘΟΓΙΙΠῚ ΘΟΠΒΘΠϑα1ὴ (65 ον 111, τι Πιβαᾶι 1{Ππ|π ἃ 586 

αἰβοδυηδΐ, 5664 1100 8. Θοο! 6βἰ 8} 1γ 1556 511}}} οἵ γθά! γ 556, Δ} 580 118. ΠΟΘΙ θι15, ΠΟῺ ΤΥ - 

βίθυ 15 Ἰη του [1556 νἹ ἀθαηίμ". 510 Θπῖπ Ἰοψαϊίατ: δύο μὲν ἐγνωρίζοντο ἡμῖν δδοί: ἣ μὲν πρώτη χαὶ τιμιω- 
τέρα, ἣ δὲ δευτέρα, καὶ οὐ τοῦ ἴσου λόγου, ἥ τε πρὸς τοὺς ἱεροὺς ἡμῶν οἴχους, καὶ τοὺς ἐχεῖσε διδασχάλους 

φέρουσα, χαὶ ἣ πρὸς τοὺς ἔξωθεν παιδευτάς. μα ποδὶς υἱα ποία ὀγατιξ, αἴίογα ργέπια δἔ ρτιβϑίατίϊοῦ, 

αἴίοτα δθοιτιάα οἰ ἱπζογίογὶς ργοιϊὶ: {{Ππ πιδηῖρ6, τ αὐ σαογας τιοϑίτας ἀοπιος, Θοϑήι ηιὶ {{{ὶς 

ογαπί ἀοοίογεος ξογοναί: ἤκθὸ απίθην, {π8 αἰ Θαίογτιο5 ρΓΘΟΘρίογ 65. 

Τὴ δαάδθῃ ογδίϊοηθ 46 τεριιβ ροϑβί υϑαϊίατη ἃ θΆ51110 σιϑϑί!8 Ἰο 65, 5ῖ. θα ΠῚ Δ 5ΔΟΥ 1 ΠῚ ῬΓΈΘΌΥ -- 

ΘΙ ΌΓ ἢ ΟΥ̓] ΠΘ ΠῚ ῬΘΡ ΘΏ1556 αἰοΙ, ταῦ πὴ ἀἸν πα ΒΘὨΙρ [85 σοι δεν ίιο αὐ ἰμίπο σταάμιην 5τε)- 
ῥθ]ιογοί, τιθο δἰπιμί θιιπὶ οἱ αὐἰμογοὶ οἱ βαρίοπίϊα ἐπιδίτιμοτοέ (οὐδὲ δμοῦ τε πλύνασα χαὶ σοφίσασα), 

γιιοπιαεπιοαίιιηη μἰθΡ σα 6 ΘΟΤ μι “τε ταῖεγιο αὐτὶ 5 Εἰζτιηι πετίγιῖι5. αρρϑέμπ ; ὐϑγιέπε οΥἴτι6 θὲ οριτ αϊὶς 

ΡΙΟστοβεϊοπὶς 656, ἄ06 διίηι ποῦ αἤήοογοι: ἤος νουθρο πλύνασα Βαρεἰδηλιι8 πηδη ἰἔδϑίθ ἀεβισηδίπν. 

Οὐδ οθγΘηι οι (ΓΘΡΌΡ 15 (16 115 Ἰοαπιαίπιν, {πιὰ Βα5}}1πι5 ΑἸ ΠΘ 15 ΤΟΥ Ε 5115 δ 5510, δα τήπ6 ἀἸοαΐ 
Ποη 5ἰαίιμη Βαριζαίτι πη) οἴ θυ Θβγίθυταη αοίπιμη [π|556; ἢ ΟὈβοιτα πθο ΟΠ 01}}18. σοπο]αβῖο θϑί 
οἵα) ὈΔΡ Ι5Π10, Ῥοϑίιιαιη ΑἸΠΘἢ15. γϑά "1, ἸπἸἸαΐπιτη ἔπ1556. Ῥιθίθγθα δῖ. ουϑουγαΐῖ ασθρουῖαβ ἴπ-- 

του ] Παπὶ, 4ποα Ἰηΐογ θά 51}}: ΒΑΡ ΟΙβηλτιηι οἵ βδοογἀοίμιμν Θχϑίι ; 5]. 605. σαΡΡΙς 48] ἃ βαρ(ίβιηο 
ἃ βαρου ἀοἴμπιμη 55} π|ηΐ.. τι Ια 14] ἀρρομπαΐ Βά51}110, φιαοα πομ δ] αϑῃιοα! Ποιηΐη65 Ἰπηἰ(αἴτι5 510, 

δον τ πο ζος,-.-.-..----....ὕ......ὦ.ϑ 



ΥΙΤΑ 5. ΒΆΒΗΠΙ. ΧΙΙΧ 

οασ ΡΟ Ἰβϑδὶ ᾿}8ν1. Αἱ 4α] τΐδ)5 απ Δἀο᾽οβοθηβ θαριϊζαίιι5 δϑί, ἀἢ ἰαάθιν τηϑυ θέ ΟὉ 586 ον- 

ἀοίτα ποπ βίδίϊν ἀρραδίϊζιαμι ἢ 
Βαβιίπιπηι Βαρεϊσαντ Π δηῖτ5 (ὑπ ϑαυ θη 515. Τ βίαι ΘΏ1Π} 58 ἃ ὙΠῸ, 41] αἴπὶ ἴῃ τη] ΠΙβίθυ!ο ΠΕ] 2. ἐο δ) ὶ- 

ΥἸχιῖ, Παρ(ϊζαίπιτη ἔϊθ86. οἱ Το  ]Θϑῖθο τη] Ἰβίθυο δ πποίηλ. 5011 ΠΙδηΐο [πος βισπὰ σοΠρτιπιηΐ. ἐς χοῖς 

Νᾷιμι οὐ 15 ΔΡ ἃῃπὸ 58]ίθιη 941, 4τιο Ἰῃτθυ αϊς σομο]1ο ΑὨΓΙΟΟΠ 6 ΠΟ, τι57π| δα ἀηπῖηι 902 99. ". 71. 
Ἐπ οἸδβίδην (ὑδοϑαυ θη 561 ΓΘΧϑεὶ ; ΠΘς 6115 511 6550: ΤΕ πι56 0} 1π|5 θαβι απὶ θαρίϊζατϑ ροία, 66 θιιηι 

ἄδοαββοι Ηδγ ΟΡ 6 Π65 ἰθοίουθηι ᾿πϑεϊίπονθ, 4] οἴη ΑἸ 615 ψουβαιθίπαι", ἰαϊοιδ δα ἸαἸοτμη} 5οΥ 511 

Ἀροϊιπαυίιη. [π46 ἀπΐθιη ἐοη Πυτηαίαν «πιοά ἐδ θΆ51}1 Βαρίϊβηηο αἰχίηνιβ. Θυβ οἰ ππι ΘΏ ΠῚ 

6} 115 Βαρ(Ἰϑιγατη ἢ] αἴτιη} ἔπι1556 ἃ ραν μΕθιι5. Α11ὰ δπιΐθιη 1 ΠἜ Θ ἢ 1 οαιϊιϑα 6558 ΠΟῚ Ροίαξ, Ὠ]51 

τὰ (1 ΘΧ 11} ἀοπτιτη Δ Οἰδβοθητδ5 Παρ 115 ΠΟ ΘΧρΡοπογθηΐ. Αἴ θαι οατιβὰ τ }{0 ῬΥΑΥΟΥ 
δχβίμι, οὐπὴ Οὐδ προ πη οἱ ΑΕ] ΘΠ 5 Ὠλΐ955115 δ : Τα 15 πὶ ἀρ 115 Ρερρθῦπα ᾿ῃΠ ΠΟΟΘΠ 185 

εὐ Πάδὶ ρϑυϊοϊα ᾿πηιτ] Π Πα ηΐ. 
Ουοά 5 Βα51:}1 Βαρειβηγιϑ τπιβχαια δα γϑάϊευιη ὁχ Εἰ Γθγαστιτὴ 6 4115. ἀἸ]αίτι5 ἔπι, νῚχ ἀπ] πη 

εϑύ σαΐϊπ ἔπη ἀδιητιη θαρίϊζαίτι5 {που , οὑπ 5656 ἃ πη Π 4] βοθπὰ δίγαχις. Οτιτὴ ΘΠ]η} ρερα- 

ΤΆ Πτι5. ΔΠ 118 [αἱ δ] ἰαηύιιπι τ γϑίθυτιπ., {πΠΠ} ὙΘΙῸ ἴρ56. Βαβι. 1πι5 ἀθοϊαταί ἴῃ Ερὶβί. 229, 568 
Ἰπτ 05 Ρ᾽ δία 5. 5Θ 5115 ΘΟ ποΙροι οἵ 4] {14 βουάϊπην 6χ Ῥγοΐα 15 δέ 111|5 οἱ ποιητὴ ΠΏΡΓΟ- 

Βουιη σοπϑαθίπ πα οοπεορογαΐῖ, δχοιίουο ορ 586, ΟΠ διὰ Ομ ηἶὰ ῬΔΈΡΟΥΙΡΙι5 ἰδίου ἃς 

ἴῃ 501Π{π||Π 61 5656 ΤΘΟΙΡΘΙ6 βίαίεϊ. 
Τιϑοίου: 80 δοάθιην Πίδηΐο ἰπϑιϊππίιι5 θὲ ΒΑ Π1πι5, Ποη πγα]ίο ροβί Ὀαρεϑηντινι. {Π{πὰπὶ ἀπιΐθπη. [ὐϊά. 

1ᾷ δγθπουὶ βίαίίην ροβὲ μαρεἰϑυλιιμι,, ἢ ροϑὲ τϑάϊταιη 6Χ ΠΠπυἸθτι5., {ιι85 ἃ} 60 διιϑοθρία π0 60 

ὩΔΡΓΑ Ι Πητι5, 4 δα! θη ΟΠ ΤΠ] ν᾽ θοῦ ΡΟ588 βίδίιμθυ. 
1. « Οἴνοα {Ππ4 τοτριιβ ἀμηῖϑις Βα 1Π1π|5. {ταΐγτθιν Ναπογαίιπιηι, {γ1511 “αοίατη οαϑα 51] αίπιμ. Ναιοτα- 

15 ροβί Βαβι απ παίιι τα χ  μτ15.5 τἶτα Ζαδάασμι ᾿η 4016, οἵ ον ΡουῚβ γεπιιβίαϊθ ἃο ψΊΡΊθιι8 οἵ οο]6- δ δοντ 3 
υἱταίθ., οἵ δχϊμηἶα δά οὐηπῖα Πα ΠΠταΐο οἴου ῖβ ρυιοβίαθαΐ. 5.64. οἴτηι ΔηΏτμηι ἀΒ5ΘΟπα{π|8 Θϑ5οῖ ὙἹδ6- τἰτατ. τὺ 

5: ΠΉΤΙ ΠῚ 5ΘΟΠ ἀπιπ, ἂς ῬΆΠΠοα. ΘΟ ποητῖος 5 Βρδοϊτηῖτια ἀρ Ἰδβθῦ. οὐπὴ βιτηπηᾶ Δ] ΘΠ πὴ ον 

ΔαΤΙνδίοπ, 5.110 ΠΠπιπῖ ἀϊνμθο σταίϊδ ἄοπο [Ἀϑι ἀπαπὶ παι], ἃς ΟΠ. ΠΙ 115 ΓΕΪγ15 51118. ῬΓΡΟ]6-- ρ. 182. 

οἰἷβ,, γεὶ ροίϊι5. Πδθὸ ἀϊοαί 5, δὰ βοϊαγίαμι ἀο ραιιρουθπι Υἱζατι ΤᾶΡΠῸ ΔΠΙπὴϊ ἈΓἄΌγΘ δοοαι. ᾿τ ν᾽ 
ΘοΖαπίτι5 δϑί ΠΠπιπ πιμτι5 6χ [Ἀπ 115, ΟΠ Ύ5α ΡΠ Ἶτι5. ΠΟΙΉΪΠ6.,) 481 Θὰ Προ θαΐ, ἃο Θ᾽ αϑάθηι ὙἹζο 

βέπαϊο το ποθαίιι. ϑθοθϑϑὶς ριορίον Π ἄθμι Ππινίτινι ἴῃ ΘΟΠ]Π6 πὰ ἀπιθη ἀπ ἄθη 50 ΠΘΠΊΟΓΘ ΠΟΙ ΒΙ ΠΏ, 
οἵ ἄοτϑο ρυϑοεἶϑὶ τπομτ5 τθοοπάϊταμ. [0] ΠΡ τιν ίτιμι τπμγα]εαι δὲ τἩΠ {186 ἃς [ῸΡῚ ΟΟΟΙ ΠΡ ΙΟΗἾθτι5 

τομοίτ5 {αἰ βάδην 50} 1{ᾶγ}15 βθη θιι5 56 (τα Ἰἀἴς, φαΐθιιβ ἱπορίὰ δὲ πλοῦ θο ἰΔθον ἃ ὨΕΠ 115. σοί 

4πφυιταθαΐ πα πισπαμι 5αδσιτη πα πβίγῖα, ὕσπ δηΐων α ΠΡ 6ὲ γθηδΈ ἢ 8 δ ητι8 0 1 γ 6 Ἔχοτοος 

γοῖ., Ῥίβοθϑ βθῃ 5 οαρίαθαΐ, [πὶ 480 φαϊάριη οἵ σαν τατῖ5 οἴποϊο Γαπραθαΐαν., οἵ Ἰανθηταίθμι ἢ 5 

ΤΆ ΒοΥῖθιι5 ἀοπιαθαΐ: πος πίθου ἃ οοἰοπᾶα μιαΐγα ἀἰβεθάθαΐ, δ᾽ α54ιι6. πιὰ ἀα[15 Ἔχ μδτιυ 6 415, 

51 φαϊά {Π4 ρυθοῖρογεῖ. Φάτὰ φαϊπίατη ἀπητιαι ἴῃ ποο Ἰηϑεϊαίο ἰγδ παςεἴγας,, οὐ ἸΏ ΘΠ (ΘΠ ΤΏΔΕ 

ἂς (οἷ [Ἀ} 1166 Ππούτπιτ δἰία]1. Θα Οἰζο δαῖτ 6 νἱΐα γαριίαν , ΠῸΠ ΠΊΟΥΟ σΟΥΤΘΡίι15 , ΠῸΠ 6Χ ᾿Π51{ΠΠ|5 

Ἰπίογθηγίπι5,, 564 φιοάδιη 416 οτππ δα ᾿ἰβοαμ αι Ῥγοίδοξιιβ Θϑ8θῖ, ΠΟΥ Ε{Π8 Ἰ1Πἃ ΟἸᾺΠ ΟΠΡΥ βαρ ο 

ἀοιπτιπί νϑρουίαίαν. Τάτ {γἰϑι1 πιιηῖῖο δά 5. Ἐπ θ]Ἰὰ πη, 4180 {τὰ ἀϊθγιιμὰ {1 γ6 αἰδίαθαίΐ, 

ΔΙ]αῖο, μχα]1οι [ϊα5 [ον ἰϑϑῖπια σοποῖ 1 Ἔχαμίμιῖβ. Αἴ αμι τπᾶχίμιθ δηϊταϊζ γἰγίιιϑ 5, ΜΙ Δον μηδ, 418 

ποῊ 80 πιπὶ ̓ πυ]οΐδ 1 56 ἃ ἄοοτα ρυϑϑι10 ; 564. οἰἰάτη ΠΤ ΠῚ 6 Ῥγοΐπηο ΠΙΡΟΡῚ5 οοῃϑβίδ [ἃ ϑ8ἃ 

τογοοανῖί. 581 Ναποναί5 ἀππὸ 930., αἱ 58{15 ργΌθΆ}16 δὲ, ἴῃ Ππισθιη δέ Θά {π|8 ; 6115 ΠΊΟΥΒ ΟἸΡΟας ὙΠαπ 

δπασπη 307 οΟἸ]οοα πᾶ ; Ταΐρρα οἴ ἀπ η0 δοία 5. γδ βίη. 5θοιιπ 0 βθοθβϑουῦ , 4] 116 ΔΠΠΟΒ του α δ 85 
Βαβι! 5 

{δά πιχουϊί ἢ 5  πάϊη6, ἀπηρ! θοιέίυτ. 
εἱ Οεἴθπιῖβ 

ΤΥ͂. Εο «αἰῇιιεπεῖοι: οἵ πθουῖον [αὶ ἴῃ Βα5111ο σταῖα Βαρεϑηι, απο 51Π}1}} 568 ἀβοθίλςδο Υἱτα οοπ- ς χανρα 

Θϑογαυ τ, δὲ οππη δι βία! πππάαγο Βομΐβ., αὖ ΟΠ ἰβίαπη τοίτιβ ᾿πάπιογοί. Ῥτομβογαΐ οἱ σθρο- τποπαβιοτία 
ταν δῖ. 

τἶαϑ Αἰ Πμθηΐβ 56 οαπτη 60 ἴῃ θαιηθηι 50} 1{πά] πο τ ΘΟ ΒΘ ΤΊ] : 5644 ΟῚ ΔπΉ]ΟἸ Εἴ ἰϑρθπι ἀεθιτα ἦν “πε 

ῬαυθηἊ} 115. ῬΙεἴαίι Ῥοϑ μα θοσα Οτεροῦῖαβ σορουθίαν; ἀοςοιαὐὰ5 μος ΡΥ ΘΒ ο " Βαβι τι, Π1Ο- ἃ Ναξ. ον. 

παβίουϊα Οὐἱθμτ5 εὐ Πῦσγριϊ ᾿η νίβοτο βίαίαϊς, αὐ ρου ίβοεῖα νἱνταςατῃ Θχθπιρία δά ᾿πηίαπάπῃ Πᾶ- Ὁ ἥηνα: 

βογοῖ. Ναυναῖ ἴρ86 56" ἱππτιηιθῖβ ἸΔ ΒΟΥ Ἰπι5 ἴῃ ϑΘ γυΐδιπι ῬΡΕΥΎΘΏ1586 7 80 ἱπάθ ἴπ' Πυσγρίαμῃ ἸοπρῸ οἱ εν: 223.π. 

ἀμΠοἾ]Π: ᾿πϊπονα ργοίδοίμ 6556. Ὑ1Α1 βαποιβϑίπιοβ Υἶγοβ ΑἸθχδῃ να οἵ ἴῃ το 4ὺα ἠσγρίο, ἂς ἴῃ “᾿ 
Η) 

ΤΟΜ, ΤΠ, 



Ι, ΥΙΤΑ 8. ΒΑΆΘΒΙΠ. 

Ῥαϊαδιῖμα οἱ (αἰοογεῖα οἱ ΜΙ οβοροίοιηϊα ; νηϊγαίτιβ οϑῖ θοῦ πὶ ΒΟΥ ιι5 Ρουΐδυθ 15 ἀπ μι] [ου- 

αταάίποια δὲ ἴῃ ογαμᾶο οοπϑίαπιίαμι : ΟὈδιιραϊς,, οἴππη 605 γ᾽ ἄθγθὶ 5ΟΠΊΠ 1 5 ροναν 6, πθὸ ἈΠ|ὰ 

πδίτπιγα!! πδοοϑϑιίαίο ἴδοι, 5684. ἴῃ ἴλμιθ δὲ 8|11., ἴῃ {Ἰδογο οὐ ππιἀἸἰαῖθ ᾿μμἀομλἰ τινι ἀμ μ}] ΓΟ 

βουναγο , δ ἰἀπηχίαιη [δ πὰ ἴῃ οᾶγηα γίνου. 561 φαδπίιιη ἔπ Ππαπὶ Παναθαῖ δος βαποίατ15 Ἔχθηι- 

Ῥίατία γοβρίοθιο 9 ἰαπίπηι οἱ ταορΓοΥ 5 αἰζα]δυιαΐ ἀἰβϑθ βίο 65., 4180 [ν15 [ΘΠ ΡΟΥ 15 5 ταὶ στα Ἰὰ-- 

Ῥηϑαπι πιο- χγῃρ, [ουυθρθαηῖ. ὙΙάοθας ΘΡίβοορο8 1Ρ505 ἱπίει 56 ἀἱραἀϊαγι,, οἱ Εποο! οβίδιι [)6ὶ οὐ οι ον ἀ1|ὰ- 

καὶ. Ρ.518. ἐρᾶν , 0 6Ἶτι5 σύθδθιι ΟΡίανθανθ. 5.64, οαπὴ 6115 ΔΠ 1110 58 πᾶ ΠᾺ65 ἃ ἰϑπουὶβ [πἰϑϑϑῖ ᾿ηϑοα!ρία ; 

πα]Π1α ΠΠπ απ δυτουῖβ ααγὰ ρου Πανὶ, 56 4118 ᾿ρ58 (οϑίαςν., ἴῃ ρου συ  μ(]ΟὨ1]0118, 415 γ [οίτι5 ἔθυσα 

ε». τοή. π. ἸΑΔΛΊ] 6 ϑιιβο ρΙῦ,) 51 4105 ἱπυθηϊνεῖ βθοιπάπηη. {γ Ἰΐατῃ Ρ]οἰατ5 τοδα]αμιὶ ἀμ θα] μί8 ; 608 οἵ 

6. Ῥαίγιιμι ἰοθο Πα 1588. οἵ ἄτιςθ5. ἀμ] Πγ85 5116. βθ]ιαΐιτη 6586. ΝΟ. νι ΑἸοχαπάνιθ τηαρΉ 

Αἰμαμπαβίσπη. ϑισοϊοδί θαι ἴῃ Εριϑί. 80. παι] πιδ 1} 5101 πᾶπο [ο]ϊοϊ αἴθ. οὈτρῖσβθ. Ῥυφίθυθα 

Αἰμαπαϑίπιη βοίταιις Αἰοχαπάνία δχοθϑϑίβθ8 ἅππὸ 390. 504 ἄπμι ϑγυίαιη ρουαρνας θα5}} 115, ν᾿ άθ να 

Ροίαῖς 5. Ἐβαθίπιμ ϑδηηοϑαίθ 56}, “ιιοοιπν οἔ ἃπίθ ΘΡϑοοραΐιαμ 58τ1 οἱ ἴῃ δριβοορᾶία ἂν- 

οὐἰββίτηα διηϊοἰ (ἴα σοη αποίτι5 {π|{. ΝΠ Πθι 886 γίάθο,, 4πϑιὴ ΠΡ μ(ἰτ15. 116} ΘῸ5 ΠΠΠΠΘΙΘΙῚ 

41105 58 Βαβι 15. ῬΑ τη. Ἰοοο πα υτῖ55θ., οἱ ἢ] 51 ἀπι065 βθαπαπιτιιῃ 6556 αἰοϊί, 

Αἰεσάπαα ὟΣ: Βαβι πη ΔΙοχαμάνια που τ5 ἀδίϊμααϊς., ας πχθίθιι αἰαῖ π6 ἴῃ ραίϊγϊατη μ]θμ.6 Γθά τα ΠΟῚ 

πιογρο ἀο- οσϑοῖ. θθῈαπι δυΐθῃι ἴῃ πὰς τηογαίαν τυ ρθ., ἀἰ]αΐα ϑαηΐ οἱ Προ Επιβίδί }}.. ΡΠ ]ΒΟΒΟΡΝΙ οὐ] ι5- 

ἐπι ἄατα δι μαϊοῖ,, αθιι ΑἸ ΠΘμἷβ πάθη νἸβαγιιηι 86 ἴῃ Οαρραίοοϊα βρονανθγαΐ , βοα «ιιοβιία μὰ ἰηγα- 

τμῖο. πἶσα ποη Ροίαϊτ. Ῥοβίθα πουλὶ ΟὈδ(ουιπξ, 4αομλῖμτ5. θα νἰβουοῖ. Νραᾷᾷας. δἕϊαιυ. σα 60 

Ῥ' Ἷ Ροαηίο ἴῃ Ουϊθηΐθηι ργοῇεῖβοὶ ροίαϊς, Ῥοβίχαδμι ἴῃ ϑγυῖαπι γϑηϊ ΒΑΒ.Ππι5., ἀπι 10 Ῥ}]Οϑορ στὴ 

᾿πᾶδ ἀρ ϊθ56 ἴῃ σγρίαμν. ΠΠς δεϊαηι 56 σομία 1, ἂς π6 {ΠΠ1Ὸ σαϊάθι ορίαξα μι ΡΠ]! βορ  οομ- 

δ ΓΘΒΒΊ1ΠῚ} ἀββθ αὶ ρούαϊς. [5 Θπῖηι δα Ῥευβαβ δ θχίγθιοβ θυ αγοβ ἃ ϊθναΐ. Τ᾿ ἀπάθιη ἃ}} 60 {πον 8 
δοσορὶς Αἰοχαπάνιδ, 6χ 4αῖθιι5. ΠΠπιὴὶ ἴπὶ Ῥαϊυίατη τ [1588 οοσα ον. ϑουρβιῖ δα διαὶ βα5}}1π|5. οΧχ 

δαάθῃι τιῦ)6 ορ᾿βίοϊαηι ᾿θρουῖιι5 τοίου ἔδινι., 'π πιὰ 56 Αἰ] 6 Πὰ5 γϑ "4 τ|1556, τιὶ Ἐτπιβία  πΐαι νἹἀονοί» 
ἂς δοάδϑιη οοῃϑι!ο ἴῃ Οὐθηΐθην ρογορυϊηδίτιι 6556 Πρ ; οἵ οὐ θῖπν (οί ἴῃ [0015 (151 {π|1 ΠΟῺ 

τορουιββδεῖ, ἀπ ΐαββθ ἀπ ποη ἴα ἀαί [ουίιιμα. ομηἶα τοσαῃίιν. Παο, Ἰπαᾶιη., 80 60 μευδοιίο 

Πησιιπίτι, πο Ῥγοϊη 6 πἰ μη αι βιυ]οίθ ἀοοῖρὶ ἀθ 6 μῖ. Ναμι ἀπο 86. ΑΕΠΙΘ 15. αἰἰβοθβϑίββθ αἰζ, αἴ 
ῬΒΠοβορ τα νἱἀθνοῦ , τπιρθα ὨἸ551 πιὰ δϑί ΠΏ 1οὶ 65.16.1} βι θα Ποαίο., ποπ αιιοά αἰ ἀἰἸδοοάθηαὶ 
εοπϑι αι ποῖ μα Ρπϑεῖς. Πα] ταςο διαΐθιαι 11ὰ, {πὰ 56. δρὶ(αζιιη} [1556 ἀἰοῖς., πη 4110 βρθοίαξ 
ἢΪΐδὶ αὐ οί ππῖοο ΡΒ] ϑορμο νέα ἀθ ργονιἀθπιῖα βοπίθπίϊαι ἴδοι πι5 ᾿πβι ππιοί. ἢδης ορἰβίοϊαιη 
οὐ μϊπιτη ΡΥ Ἰμηαλὴ ΟΟΙ Οσᾶν ἰμλ115.5, πςροΐίο βουρίαι ἃπηο 507 1ηΐθι Βά51}}1 βδυι δου Πα 0} 865. 

Οὐοά πηϑίποραὶ ΒΒ π|5., ἀτιῃ Ἔβδοῦ ΑἸΟχα πα υἸο., Π6 858 ΠΊΟΡθτ5 1ἢ ῬΑ ΙΔ} ἢ] θ 16 θα ϊτο ΠῸπ 

βιπονθῖ; 14 υσιιῃηθηῖο 680 δα (6 ΠΟ] ΟΡῚ ἂς Ῥυοηλίο τϑάϊιπ οορ᾽ζαθ56., σαπ ἢχθθο βου ογοῖ, ἃς 

ἐρ. 593. πὶ ΤΟΙ 46 αι ΠΟ Παβίθυϊα Ῥαϊαβίιμο, (Οὐ εϑυνῖο οἱ Δίβοροίαμηϊε νἰβιίαββϑθ. 5'8ᾳἃ οἴ 5θρ6. εἾπι5- 

τ βεουάμτῃ ἼΟΑῚ του 15. Δ ΠΠοΡ αν ΘΥἹς , 60 Ἰ( οἸγοΟ 51105 ᾿μ θυ ]βουῖξ ἸΆ ΠΟ 65 ; ὙΘυἸβι 1116 ΠΟῊ 6ϑί θαμὴ ἑατη αἰ 
Ῥοπιιπι, ΑἸΟΧΔΠ υ11 ἀδίθηίαιμη ἔι1556. ἢ Θυθύϑιι5 ααΐθηι ἴῃ ραίτϊπι, οαηι (Οίτι5 ἀρ ονϑί δὰ ἰμἰτα Πα] ϑυπάϊο, 
πο ῥεθβού «πὸ ἴῃ Τιπο 5 τ Ρ ΟΏΙθ 15 ν᾽ ἀθναΐ., πα Παιὰν στ θίπιν πηονᾶπ ᾿π θυ ΡΟϑ1}1556., 564 Βίας ρον ἔδοῖβ56 

Ἰνοηῖο το ΘΟΏΒΙΠΠ ΠῚ 5 (πιο ἀπά Θχιθποναΐ,, τιῦ 5 οἰ ηΐα αι ρουΙθι15 αἰβιυ Πχαγθί ἃς 5656 ἴῃ 50} 1{π4]- 
ὐιο ας Π6} Το ΟΙρο οί. 

ΧΠΗΥ1- 

᾿ Οτοξ. ΥἹΙ. Τιοοτιη οἰθοὶς ΒΘ θβ88ὶ ἸΦοπθιιη, πιοηΐθη απιθιη ἤδη δα τἰρὰ5 [γ1415 ΠαΨῚΙ, {π| ὅ οχ Ατ- 
7γ55. υἱὲ. Β ἐν τὰ ς - ᾿ - »ἐπωδς δι 
Ὁ κεν, ἸπΘμΪὰ οΟΥἵτ5 Ῥομίμην ἰυυῖραΐ, δἰ ἰὴ Επιχϊππιμι ροπίμππι ἀοἰαθίταν. Αα αἰΐζογαπι ἔπ ν ΤΙΡα 5ϊ[ἃ 
ᾧ ἐὐεῖν οὐαί ψἹ]]ὰ , ἴῃ ατιὰ θ45}}1πι5 ἀρτι ἀνίαιη ΔΙ δουίπαμι δἀποαίιβ πογαΐ. Ηδς ἴθ γ1}]1ὰ, 4π85 ραίθυ μα 
γ0,», πῶ ο : 1" Ἢ 71 5 . . 5 

Δαν. ν. Θθγ θα Ἰτα5 ογαὶ [1 1118 5. ΒΆ51Π1., εἴ ροϑὲ πιουίθμι " 5. Ἐμπιμηο] 18 5. Οτγορογῖο ΝΎΒΘΘΠΟ οαβϑὶξ, 
21 ἐπ ᾿ σοπϑίσποίτηι οὐαὶ ΠΟ βίθυυ ἃ νἱλσῖμ6 Δδον!ηδ,, ᾿π 480 ἔγαΐγθῃ ϑατιη “ Βαίσγιι ἃ ἰθηουῖβ δά 
εἰ 23,65. αὐ. 

5. Μάες». ΟΠΠθι γι παΐθῃλ Πηχιῖ, οἱ ϑδογάττιιη ΠΠ{{Θ Δ ΤΠ σορηϊτοπθ πηθαῖ. Ἀδιηοίτ5 ποη δγαΐ Πὶς Ρὰ- 

πανα .,. δ 8 40 τὲ Νοοοξϑασθα, πη ΒΑΒ}}1 τὰ ἤππιης Ἰοοσ αἀνοπίαι ἀηποὸ 37 ἴΘΥΓΟΥ ἱπ]θοίι5 Νεο-- 

[ιῆο Μανι. ΟὨΟΒΔΥΙΘΏΒΙ 115, αιαϑὶ ΒΒ β.}1πι8. ᾿πὶ Θουιιμ τυ] 6 ἰηστοα! ρανατοί. ΝΟ ταπιθη βϑ:(Π] οΐπ5 ογαΐ Νϑο- 
Ρ' 212. Τοὺς οδᾶγρῶο, 566 ΠΠοτῶ , οχίβιιδο εἰν [11 ποθὴ Ῥοοι] ἀἰβίδμεϊ,, οὐ}115 Θριβοοριιβ Αταχίιβ 5. ΝΜδουϊπδθ 
ΔΙαον. Ρ. Ἰυϑία ῬΘΥΒΟΪΥ ἢ τιὴᾶ απ 5. αγθρουῖο Νγθθαπο,, αὶ θαι γοοδΐῖ ἰοοονιμαι {Π]Πουιμχι ΟΡ βοοραμη. 

ΣΟΟ. εἔ302. " Σ Ω ΠΕ .7" - ἘΡΡ γ- . 
Πππαπο Ῥαβιιηλ Γγεπόσος νΟοδίι}) ἔιαῖ586 Ῥθυβρὶ οἴ μιῖ5 ἐχ ΒΆ5}}}} Ἐρίβε. δ, ἴπ πὰ Ἰοαιίίαν ἀθ 4πο-- 

πα“ ἀπ ΔΝ 



ΥΤΑ 5. ΒΑΘΒΙΠ1- δι 

ἄδπι ἁρτοβιὶ δὲ ἐΐδ, ἰηαυμε, σε τιοδίοιιηι ΑΓ πη εὶς ΘΟπιτη ΟΥ̓ ατιίτιτ'. Ἡτος ἁυιίομι ἀθ ρᾶροὸ ἰγὰῃ5 [υἰάθμι 
δ[0 δορὶ ἀορονα ἰπά6 Ῥουϑρίοἰίτισ, φαοα ΒΑ5}}}} 501} π0 Δ]0 ΟὨλΩΪ ρτόυϑιιβ Ποιηϊ μι οΟηϑιχδίτι-- 
ἄἴπ6 τϑιηοία 6βϑϑί. 

Ὑοϊιογαῖ ρυῖτηο Βα: }1π|8 ἴῃ ΤΊ υἸδη 8656 γθοῖρειθ. Εβι δπίθιι ΤΊ ΠουἸηἃ ΓΘΡΙΟ ααοάδιι (ἀρ- 

Ῥαάοοῖθ , ἴῃ {ἃ 51{π|8 δϑὺ Αὐ!δηζιιβ., γΘΡΌΥΙ παίαϊα βοϊπαμι. ἤτω ἰρίζιι" σορίίις, Ἰη4ιμί 1ῃ 1 - ρ. οήἡ. ε. 
ΡΙδί. 14, φίιο ΘρῸ μογιοιὶ οἐι{{π|5 Ὁ ΘηιθΥ πηι 7 οτπι 5 θά θηι μι γδηιοάϊ Τιυογίτια, οτϊς ἰοΡΤαγιίτη ἢ α- 

ταΐἢτο., Θοηιπιμ! 476 ροτ ἐϊπαοῖίοι" υθἰζΐοπι ἢ Ὑ τἀθίπιι 5065 στη σθρουο νιν θη! ρυδοϊραπηι [1556 
ΟΠ ΠΟ ππη] , 4τιοα 5101 ΒΑ51}1π|8 Ῥυϑοίθυ θη ἃ 8115 [οο5 ΤΊ θουῖηα ρυοροπογοῖ. ϑ6α ᾿ἰρβίαϑ μηαΐθι: εἴ 
ΒΟΙΟΙ 7) Ταδηῖμν ᾿ηἰθγογαΐ δῖιη ΠΟὴ ἴδηι ἰοηΡῈ βθοθίθυθ, ᾿τπς ΘΟΉ51}10., τα ν ΟΡ Ἰβίμ}16 οϑ, οβείο- 
γαηΐ 5 ἃς ΟΥ̓Δ Π60 δἱ Ἰηϑίδῃ0 ρου θοῦ, αὖ Πππη} αἰγ μογθηΐ 1η Ἰοοτιμ 5010 Ππαμλὶη 6 ἃ ΘΑ. ΠῚ 
ΠΟΙ Β(ΘΕΙΟ αἸ551{ππ}}. 

Ῥοβίᾳψαδῃιν ἀδρϑηάὶ εἰ ὐοϑΌυ]ο 5065 Θουαπῖὶΐ, ἀο]ογθιη βιπιη) Β ΑΒ 1}1πι8 πΠΟὴ οογθ ῬΓΘβ51, 568 

γΙο]αΐδιη ἃ) 8160 ῬΥΟΙἸββουιαμη Πα 6} “ι6ϑίτι5 δῖ. ΝΟα μι] θιλ 115 ΘρΙβίοϊαμα., ἴῃ 4 Πδρο 5ο}106- 

Ῥαῖ; 564 δχϑίαϊ ἀυδρου! ΤΘΘΡΟΏΒΙΟ , 411 οἰ] δοίην. οὐἸμηθὴ πο Ἰῃ βιὰ μ0 τ ρ6 1}, 564 Ρ]δίαι5 νας. εν». ὅ. 

Ῥαγθμίιθιι5 ἀ 6185 ΘΟ] ΘΠ ου ἃίομ6 ἀδρυδοδίιι : ἂο ΠΠ{15. ἀνθ 86 σατιϑὰ Ποὺ ἰδ ΡΟΥΘ ἢ Ψ 1 

Ριοροιῖϊξ, πί ρανίι δα 86 θαβ}} 15, ῥαυίιπη 1056 δὶ Βαβι αι νεηιείοι. 

ΑἸΙα πὰ Δι ]β᾽πητι5. ΒΔ 51}}} Θρ᾿ϑζοϊδηι , Ἰὰ 4πιᾶ Ἰοοαδίτιν ἴπ ΤΊ ΘΙ δ μ. Ὗ Ἰοἰββ11} Θιμ ΟὙθρουτιβ 

Ῥδια θα ἢ18 ἴῃ (ὑοϑαγθαμ ΠῚ ἡδίτ5 δγαΐ., οἵ ἴῃ Ῥοπίιμπι, “τὸ βθοθάοραί, ἊἀϊἸοίθυ "5 τοιπογάοι: ερ. 6. 

Ῥοηίϊ ἰθποθνὰϑ Ἔχαριίαΐ,, 101 5ο[θιὴ δ σδϑυΐαμη πηοάτι ΔΟΟ 01 ἀἰοϊῖ. τοι βρεοίδί δα (δδβαγθδμι, 
ΡῬιῸ {πιο ΟΠ] οἱ οαιρομᾶβ,, οἴ φα! 14 αν }θ65 ἵπτρα εἴ Ἰποοιοά πὶ ἔδυ ιαπί. Ὑ οὐαὶ Βαβι] απ [πιτὶ 
δχρογίθιη ὙἸσῖμ., δἴ 5.11} 15 ΡΟ 15 ποθ θῃίθιῃ , ροπηδίμμ ἂς ΡΘπα α]τι., τί “αμην 5 5ἱζ 
Οαρραάοχ, (δρραδοοίαιη ἐπραΐ. Εἰχ φαῖθιι5 νου θ15. ΘΟΠ]ΠρῸ Βαβι ιν ΠΟ τι 58 θβϑῖθ58., ΟΠ 
Πδος βου θενοὶ σὐδϑουῖτβ,, 8566 ἰαιηθη πὶ ϑ5ἰδίτ!588. (αρρϑάοοϊδμ) ἴπροια οὐ ἴῃ Ῥομηίιπι 58 
ΤΘΟΙΡΘΙΘ. 

8. ΒΑ5}}1π|5 οὐ αἰ θτ15 ΓΈ τι5 ἴα 5656 πιιάαγοναΐ, τὖὖ Ὡ1Π}}} Βα νοΐ μι δοΐθι ΘΟΡΡιι5 οἴ πθοθββασια οοῦ- ΕΝ ΣΣΣΕΝΝ 

Ῥουὶβ ἰπϊθριπηθηία. " ΟἼΠοΙο σου Ραι5. ἰθρερθαΐ, 566. ποοία ἰδπίπηι, τι Οοι]05. Ππομηϊητιηλ ν]ίαγδί. 30. ρ. 357. 
Νϑμιο ἰαμπία ἢ Ἰηδάϊα δχϑίς, πγαὶ {{{1, τααϊὶ “ Ναζιαμζθητιβ., ἐμσιΐσα τἰτια., οἱ ραζίζιηι τεπτίπι,, οἱ ἃ Ιὐϊά. 360. 

οἰγαΐιι5 ἱιιηὶ Ἰδοίτεῖπι5 οἱ ἐἰζιινῖθ5., εἰ υἱοί (ἰἰΐα ὁγπι6 ἀθοοτα δὲ οὐ παπιοπία), οἱ διιαν σδὶπια σώπα ε. Ν᾿ 

δἰ οὐδοπίιηι, ρατιῖς δὲ φαἷ, ποντιην ἐτυφιίαπι ἐ{ιὦ σοπαεϊηιθηξιιηι, οἱ ροίο δοὗτια δὲ περ θετίηνα, χιίάπι ᾿ εἰ το Ἢ 

γιοῦὶς τιϊιῖϊ ἰα οτατ δ τι5 ἐοτιῖθς ργοζιιπαιτέ. Ἐὰν ιιίθτις,, ἵπιοὸ οτεηῖ ιῖϑιι5., πιοτϑὶ αο πιοΥϑοτιιηι 

οἰ αἰίοτιθ5 ρΓοινατιατΝετιῖ Σ ποεῖ ΘΟΠΊΤΙΝτ716 τε Τ τ 5 16 τιο έτη, πιάτα {ιεϊξ. 

Τοβίαταν οἰϊαιη Ν᾿ Ύ55θμτι5 ΒΑΒ1Πτιηλ ΡΑΓΟἸ5511}1 ΟἿ {{|556., οἵ οἵα] οάγΠ6 8118 ΠΟῚ ΔΙ ΠΥ, {ΠΠΔῚπς γ, ας. 

Ομ 56ῦνῸ Πιρὶτνο ᾿μΘΧου Ὀ]] Θὰ ἀΟἸηἸ τι 651556. Οτια πο βα ποίη4015 1η ΔὨ]Π1ἃ Θ΄ ΘΟΙΡΟΙΘ 56 1- Ρ- 490. εἰ 

νάπας βίπαϊο ἰδπογθίαι,, ῬΟΊΒΡΙοὶ ροίοϑί οχ [15 (ὑαβϑίαηὶ γϑυ 15: δογίμιν 8. 2 αϑιἰ, ἰαχαῖς, (ώ- “- ἐπε, αν 
δαὶ η δὶς ορὶδοορὶ ἀϊσιντίοία δεπίοπίϊα. ΕἸ πυτείίοτθπι, ἱπᾳτεῖξ,, ᾿ἸΘΊΔΟΤῸ 5 Θὲ υἶτ80 τιοτὰὶ 5ιεπηι. {πιξατιξετη εἰν. 6. ε. το. 

ἐπιίοϊοαὶι ἱποονγιρέϊοποπιν οατ πεῖς τιοτὶ ἰαην ἐπὶ τηνε ἐγ 5 6556 αὐ οίϊπιοηίϊα , φιίώηι ἵτι ἐπίοοτιαΐθ 601- 

εἰἰξ., ψιι( 616 ἱπισοτττρέαπι ρογρθίτο σαποίἠγιοτιαηι ΘΟΥΡΟΤ 5 υδΐ {πιο 1)6ὶ σδἷ ἀπιοτ οαϑιϊίαιῖς 

οἰιδιοαίαϊ. 



1 ΨΙΤΑᾺ :5.. ΒΑΒΙ͂ΕΙ. 

ΠΑΡΙΡΌΉΨ. 

1- Ουἱ ΒαρηΠπαπι ποραπέ ργοίοβδίοπο πηοπϑϑίϊοσς στἱΐο ΟΡ βγ οἴπιτη. [μἶδδο, το [6] απέτιν οχ Τρβῖτιϑ (Εϑι1πιοι δ. 

Π. Ῥτγοβαίαγ Βαβι! πὶ π1}}}} δὶ οχ ΒΟμΪβ 515 το 4απιπ [οοἶθδο. ΠΠν Ῥγτοίοβϑιο οἰτὰ πὶ πομλϊπηα πὶ οἱ 

σοποορ ϊβ νου θὶ5 πὸπ Ρυοπ πη αῖα Ὑἱοϊατὶ πὸμ Ροΐογδξ. ΙΝ, Ατόρογῖιβ πιθἴάπὶ Ἱπίεν ἀπο μογοῦαϑ εἴ 

ἀϑοοίαϑ δοΐποβοβ νἱᾶπι οἱορῖι. ΜΠΊσαάο5 ἀραιὰ τορονίτιι ᾿ἰάοτη. ἂς ἀβοοία δοί!οηὶ ἀθάϊϊ, Ὑ, ΒΑΒΙ] 15. ἴῃ 

πιοπ βίου 5 5115 πηϑ δι απι ἱπίον ἈπδΔο]οτοίαβ. 86 πηϊσα 465 ὙἹΥ 6 Π6Ὶ σΘητι5 1Ἰπϑεϊ{π|11. 

Ουϊ Βατῖ- Ι[[. Ποοιϊββίμγτι5. βουρίου ΤΠ ΟΠἸαββίητι5 πονᾶι “παιηἄαμηι (6 θα51}}Π10 εἰ ἀσορονῖο Ναχζίαηζθηο 

ἀἐβηξοςς ΟΡ᾿μϊοπθῖ ἱπυθηϊξ,, {πῶ ἀριια δηιίάιιοβ ᾿παιι τὰ ῬΥΟΥΒ115 δὲ ᾿πητηθιηουαΐα., Ῥ]αοαῖι τἀμῖθ οοἷο- 

πιοπασιίος ὈΟΡΓΊΠΊΟ ἃ ΑΓ] ΤΎΆΡΡΘΙ51. ϑατημηοϑ5 {05 νἱτῸ5. [αΐδίπι ΤΊ] ΟΙ 551 115. 11 50} {ππ 1 Π 61} ΒΘΟΘΒ51586, 
Ἐπ ιύνέτος 564 15 πιο δϑβίιοῖ ᾿πϑι{{π||1 γουᾶτὴ Ῥγοίθβϑιοπμθηι ᾿ηνιἄθί. Νοραΐ "ο) 6 πιοτιαοίιτιτη, 6556. πὶδὶ ιιὶ 

το ΟΠ] απῖατ 56 αὐ ἰοἴτη οἱΐ θπιριι5 ἤαο δαποία ρΤῸ [655Ἰοτι6 οὐ σίγίπσαΐ., 56} 116 ΟἸιτιῖδιι5 ροκϑοϑϑιοτιῖδιι5 σροῖ οί 

ΞΕ ΘΡΗΣ τ αο πιήοι. Ὠ ἢ 6116 Ῥυοίδοίο ποη δὺς τυ τιθ ἄθ θά} }1ο ποβίτο δἀβίσιουο., εἴ πος ον Ἰ{τπ|5 

διδοῖρίμε. "ΠΟ 5ϑ: Πτι5. δίαίαϊς., πα ΘΠ] ΠΙΟΠΔΟΙ ΠῚ 0 [5886 ῬυΌθος, 1ά σοηγ θείου ἴῃ ΔΙ ΘΠ 11} 

Ἐοῆες { νουδο {Π|ι15 πη ΟΠ ϑζοδο Ῥ ΓΟ Θββι οηἾ5. Νά ἴῃ ΠΪ5 τι αα βαποίπιηι τορουίπι Ναί ΖΘ ητι 5Ρ6- 

ς. ἠδ. εἴαηΐ ΠΟῊ ἱΠΙΠΊΟΓΆ ΠΟΙ 5 ΠΔΙΉΥ 5 Δ Ραμ βορσθίθῃ 1ΠΠ1π| ΟΡοτὰ βαρ ρα θηΐ : 564 ΠΙ5 εὐ Ἰο 50- 

ἄα1ι 1115 ορϑυιιπὶ θα οπ οὶ δἰ ον ἢ] βου να 15.. ΠΟΠΠπ}1α ἰα πάτα αἰ πράμι., {π|8 ἃ ΒΑ51}10 
ΠΟϑίΤῸ αἴγ 6 }}} ποη Ροβϑιιηΐ. 

Βδβ}} τι Ἰρϑῖμν 46 58 ἰοιιθ ΘΠ} δι Ἰάτητι5., δ θπᾶγ ΔΠ]Ου τη ΤΟ τι5. ἰθϑί πη οηϊα. 516 

κι 3... ΒΠ5ΟΘΡίΠΠ ἃ 88 Π]ΟΠἀϑ[1οξ8 ν 85 ΡΓΟΡΟΒΙ ἢ ΘΧΡΟΙΙ τη Εριβί. 229 : 7Πιάφι οἴιπὶ ἰορί55οπι Ενατιθ6-- 
{{πεπι 2 τας, ἐδίφιι6 ρογϑροτίϑϑθπι ρἐπρίτπιιτη, ἀεὶ μεν ϑοϊίοποηι υαἴογο, θοπα σα αϊνοπάοτ, θὲ στιπὶ 

χυτα, δϑοπὶς ἤγαίγιθτι5. σοηιτυμτιίσα76., Ὁ τιεΐία ργοτϑιις [ει} 5 οἱ βοἰϊοϊἐμαϊπθ αἰϊειγὶ ποσὶ, τιθο τιἴία 

αὐγεοίίοπθ αἰ τὸς ἰθυγθπας αγΐηιο οοπνογϊ ; οπιρίοῦαπι ἱπνθπῖγθ αἰΐψιιοπι 6ᾳῳ γγαίγίνιις., φιιὶ 

παπο υἷα υἱαπι οἰθοιδϑθῖ., τ τιπα οτιπὶ ἴρ50 ὕγονθην ἤπι πι5 υἱΐα Πιιοίτιηι ἰτατιδίτοπι., “15. πειῖίος 

φιίάθην ἱπινοτιὶ Δ ]οχαπιγί., πιιιῖίος οἰΐαπι τι τοϊψια Ζ) αγρίο : οἱ ὑπ Ῥαϊαείϊπα αἰϊος οι Θοἶο5γ.- 

γα αὐ Μεφοροίαπια. «.ς .. ΠΟ οἴη πιῖγα τ τ, ἀο ὕΘαῖαπι ρμίαγθηιν υἱλογιπι υἱέαπι, φιοί [αοιῖς 

οἑίοπάογοπί 56 πιου εἰ αἰΐοποηι «7651 ἵπι ΘΟΥΡΟΓΘ ΟἰΟΙΑ} ΓΟΡΤΘ., ορίαϑαηι δὲ ἴρδθ., φιιαμίτιπι ρο556Πὶ 

αἰξἰτι6 616, ἱπυϊταίογ" 6556 Ἰεοηειίπιιτη ἐἰἰογιεηι. Οτεαπιοῦτθηι οτεηι υἱεῖ 55 6ηι τιοτιτιεἶϊος τι ραίϊτία ἱπιατὶ 
ἐϊϊογιίτι ἱπιδιϊίμέα σοτιατιῖος,, πιϊ]ιὶ οἷδιι5 στα αἰ τιτηοτεῖὶ αἰϊφιιία τορογὶ556 αὐ πιθαπὶ φαἰαίοηι,, οἕ 
ἰπιάϊοίπιην ἀπιοοῦαπι δογιιτν {τι ποτὶ υἰαοπίπ., θα ψι υἱάσπίιιν. 

Νοῖ νιάθο «ιϊα 510 8] Ποα ΠΕ πι5 Ῥοϑϑὶς Τ ΠΟ 55: Πτι5 Γαΐου. Ὗ 6] επῖπη Π11Π1 {πὸ πποπδοεὶ 
ἔχον, γ8] Βαβι} 15 ἔα. Θιαζαϊς θοηα ομνηΐα γθπάθγο δὲ ρααρουῖθιι5 ἀἰβίυθαθτθ. Οπφουῖί ΔΙ! ατιθια 
ΟΧ {γαίυ!θιι5., Ζα] τποπδϑίϊουιπι ἸηϑἊ τα τα ῬγΟ ἢ θδίμν., τι οἴ 60 ὈΡαν ἢ Πατι5 γἱΐα Πποίππι 
ἰναηδθαΐ. (15 ἴῃ ος ΘΟΠ51110 γ] ἔοι !τατιινη γθιϊπ θη αγιιπι,, γ6 } πιομαβίϊοὶ ᾿πϑεϊτα!! δα ἰομηριιβ 
Δι] θοίομϊ νοι πιαίθιν βιιβρι οί 2 ΟἸιατην 5 ατιΐθιη Βαβι τπι5 ποπ ἀϊοαΐ οοποθρίῖς νυ θὶ5 ἰνηϊία-- 
[Δ 56 6558 ΡΘυ δοίπιηι 1ΠΠπ| νιν θη] σθητιβ., {αοα ἴῃ γαν 5 τη παβίου 5 ρουβροχογαΐ, 564 ἰαπίθπι 
ἸΠΊ1 047] 5[αἔτιθ588 ; ΠΘΠ1Ο (ἀπο η ἀἸ Χοὺς διτ 40 ἱποθρίο {πυρὶ ἀἰβοθϑϑίῖθβθ, εἴ 48 βία(αΐα ἃς 
ἀ6ΠΠθϑναία παθιιθναΐ., τϊηΐμθ Ρουθ οἶ556. 

ΝΊΒΙΙ 58 π6 ΟΡιι5 δδί Θχ αι 151{15. ἀγριμηθη 15 ἴῃ τ τηδηϊ[οδία. ΔΙΟμηδηία πὶ ΠΑΡΘΠητ5. πιοπᾶ- 
5[1085 ΒΑ51}}: ῬγΟἰδϑβιοηἰβ οθυ ἰδ πλτιιγι., ᾿ρβθὰ5 ΓΘ 8 ἃ 60 ᾿πϑί(πία5. ΝΊΗΙ βϑυθυῖτβ απ βία Ἰοἵι5 
ῬυΘΟΙΡῚ ροΐοϑί, {πᾶμῃ {180 ἃ Β451}10 46 ομηηίϊιιβ ῬΥΟΥβι15 ΓΘ ΡῚ15 ΤΟΙ π6 415 ρυφοϊριπηΐαν, ΕἸ 

τπρμυνς ΤΣ 5616} ᾿πΐοι [ταί γ 68 ΠΟΠΑΒ(ΟΡῚΪ Δἀϑογρίτιβ δϑζ, Ὠ]]παππὶ Ῥγουϑιι5 Ἔχθιῃ αὶ Ἰοσιμ το! πα] : βοά 
58. ΠΟ ιΠη 6558 ἀθοϊαναί., απ] δά ἃ] τι νἱΐδ σθπ5. ἰγαηϑὶς,, ταῦ] 41 ἀομαγίαηι θ)60 σοΟμβθογδίιηι 
ἈΡδεα] ον. 51 {αϊδ ἀπιίθηι ἀυ} ]1οι ἀπ ΒΔΒ.Ππι5 ΠἸ5άθηι γουΐβ οϑίυϊοίας βαθεῖ, ἃς 1 4105 ΓΕΡΘΠ 405 511- 
βοθροναΐ ; ἰθρθιο ροίθϑξ Ῥγοοθιλίτιπι ἴῃ ΒΘρΊΪας Ἰομ ρου θ5 χιιοά εἷς ᾿ποῖριι: Ομοσιίαπι 7260 Ἵμν ατιίο, 

ν «ὃ» 

βῥοῃσιποβ' δυνφιαααρο 



ΜΙΆ 5. ΒΑΒΊΓΙΙ. ΠΗῚ 

ἐπ ποηιῖηθ 1)ομιϊηΐ ποϑιγὶ «651 (]ερδ εἰ δίαιτα οολὲν θη ηετι5. τι05., φιΐ τι δὲ ἑάθηι ρὲϊ ἱποεϊ ΡΙῸ- 

μοδίίιι ἐοτιθηιῖι5 οἷς. οἵ ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν σκοπὸν τοῦ βίου τοῦ κατ᾽ εὐσέφειχν ἐνστησάμενοι. Πιυιἷα Ριο- 

ἴδοῖο πο δαί τἸῃηοῃ80}}18 (οϑαυ 51 }0115 Β.51}}1 ρυοίδβϑιο,, σαὶ ον παρ ΤΟ Θϑί185 ΔοοΙ Ἰϑ5θηέ ἃ} 
Ἐπ 56 Ό1ο δρίβοορο ; [Δοΐδμ οἱ, φιιὶ ργὶποίραίιηι πίοι ἴρ505 οδεϊποῦ αὶ τη) ανῖα πὶ σγανιίον (]ουιιηῖ. Νας ον. 

Π|5 α446 νϑίδγιμμ (θϑιϊπιοηΐα {αὶ Βαβι πη εὐ Οτορουίαμι νἰΐαμι πο αβίϊολ ἢ ΔΙΏΡΙΟΧΟΒ. 6586 τὸς ἢ Γ᾽ ὅδ: 
ἔδυτιης. Ὑ146 Βαὲῆπυπα 10. 11, ο. 9, ϑοοταίθαι Ὁ. 4. ες. 26, ϑοζοιιθηῖμ [1}0. 6, ο. 17. 

ΤΠ. Ῥαπρενιίαβ,, {αᾶπι γοψαῖνῖ Τ᾽ πομιαϑβίπιιθ δὰ πιομαβίϊοια τι ῬυΟ ββϑιοπθι., πηαχῖμιθ δηϊταϊς Ρ ἐρῶ 

ἴῃ ΒΆ51}1ο. Τ ἐϑίαίαν ἃ ΝΎ ββθηιιβ. διααχὶ ἃ ἸΏ1{10 5ιἰαίτι 5586 Π1}}}} ροββι να, οἵ ρϑίνδηι ᾿πη 1] 61} ἸΠ πες ὡς 
{ιιῖ556 πος ΘΟ αι. Γάθηι ἀἰδοίμητιβ οχ Ναζίδηζοπο, βαβ] πιπ ἢ ογιχεῖδτι5 Καοιε[ταἰἰϑιι5, φιιας τιηι-- ᾿ομὶς ας 

Ὶ Ἢ ὃ ᾽ Ὶ ΩΝ ΓΟΙ  Φαα Π} 
σιατην, μανμοναξ, (αιιο ὠπιπῖὸ ῥγΓο]θοίι5., ἰονῖλοτ' ἐαοῖ θη τι6 νι Ροΐαριις ἐγ α͵ι51)1151556. ἔδοϊββ. 

Ἐχιϑυπηαί ΤΊ] δι ομἊτ15 [θα β.}1πι1} βία .. 4α] 6 81ὰ ομμηΐα ῬΔΙΡΟΥΙθιι5. ΘΟΠΒΘΟΥΆ586., ΟΠ Ἐν Νὰ 
ἰδιηθη βίδίϊμη ἀἰβ(υ 1} 111556., 564 οἴχπ 5101 ΑΙ 414 τ ϑουναββαῖ,, γα γ}}5 (ΘΠ ΡΟΣ 115. οδυ ας 5118 58-- ",.357. ὦ, 
εἰδίδεϊθθο. ΝΙΠΟαν ἀοο 551 ηγ115. ΒΟΥ ΡίΟΥ (Θ5ΕἸ ΠΟ ἢΪοῸ ΝΎ Β556Π1 5, 4 [ταγθηι βιααπ [αϑίδίιιν: ραΐεΐτηο- κα ἐν Επποιι, 
ματα ραιϊιρετῖνιις οἱ ἀπίο Ξασογοιζιπι εἰϊδιγιϑτιῖ556., Θὲ πιαχῖπι Καπιὶς Τοπι ροτΘ, οτπὺ πάει 6556: ἐπι "᾿ 7: 

ΡΥ 65}).} ΘΓ ΌΤΙΠι ΟΥεἶἴ1ι6.. πες Ροσίθα δοιῖιπιὶ., χιι τϑοϊάπια {μθνατῖ, πιΐτιιι5 ἰἰδοταΐθηι {μ556. 

Οομ]εεὶς ΤΊ ΠΘμχομ τα ἴῃ Πᾶπο ΟΡ] οημθαλ ἃ}1ἃ τλϊ 118. γθοία. Ορίηϊο 46 μηονίβ 5. Ἰθημμ.6]16, 

4πᾶμ δρίϑοορο αβι]ῖο ραίαί οθ11586. 584 14 ἀπία ἐριβοοραίιμι ΒΔ51}1: Ομ 16 1586... οἵ ἔδιη]8 ἴθιη - 
ῬΟΙΘ ἙοΟὨ 5 1556, {πὲ ΒΆ51Π) οανἹ {1 τηαίθγίααι 4610, ΘΘΡ 551 1}15.5 τὶ τ] φαϊάθηι νἱά θέαν, ἂν- 

διπηθητ5 ριο θα αν. Οτᾶνα απ ΒΑΚ. Ἐπ|5 τηδίθι πᾶ Πρου θα! αΐθιη [Ἄμ15. (θη ρογῈ Ῥοιοθροιῖ; 
ἔλο1]6 ρευβρίεϊταν, φπομιοίο 48] 868 Ἰὰην δηΐθα Ομ Π 115 ΤῈ 05 πππἀαγδνιαΐ, ᾿ἀθῃν {ππὸ οαΥ Ια (15 5Ρ6- 
εἰθαθα ταποναγοιῖς. Νοα αΠΠΠ ΟῚ Ππ|5 Ἐχρ!ϊοαΐαν {πο αἷς Ν γοβοηιίβ θαβι αμη ρμοβίθα δον {τι τοἰί-- 
σιια δ'απὲ τιοτὶ τιϊηι5 ἰἐνογαῖοπι {πεἰ556. ΝΘαπια Θπῖμι ματι 5 51 Δ ρ]άηὶ που θά!ϑίθμι ΠΟἢ βίδ[ 11} 

τοΐδϊ ρδιοθρὶζ, 564 πΠομ πὰ 5ουῖα5., τ Ἰῃ Θ᾽ αϑιποα!] τ θιι5 ΠΠΘυῚ βοΪδῖ., ᾿π 6118 πιδπτι8. Ροι"- 

γΘ Παρ ηΐ. ρ 

ΠΙῸΑ εἐρὸ οοπϑίανα ἄθθοι, Βαβι αι 56 α]0 ο βοῦν α588 αιιϑα ἃ}1|5 Ῥυοβουιρϑὶς ἰὰ ἈΘρα} 18. πππὴ 

Ἰοπριου θιι5 ὑππαν Ὀνδυ]ουῖθιι5 ; ΠΟ α8 δαπὶ πὰς ἰπ ΤῈ Ἰῃ [θυ ϊουθιὰ {1556 Δέδου μὰ ΒΟΙΌΓΡΘ , 418 58. γος, Ὥγαον, 
οχ Βομὶβ άπ ρβανίδ ἰηίθι ἰρϑᾶμι ἃς ἔγαίγοβ αἰν 1515. Ὠ 111} 510] σθαι ἔδοῖβ86 (οβίδίιι",, 5644 Ομ ηἷὰ 9. 193. 

ΟῚ ππδῃτ5 βδοουοὐἷ5. βθοιηάται ἀἰνιατιμὰ ρυθοοθρίαμι αἰδίυ 1556. ὅσσαι ἀαΐθιι Ὠ1}}}} Ομ Ώ]ΠῸ 

Ῥοβϑίἀουει Βαβι αβ ; υἹοίπιιη οἱ ἐχ 'ρϑὰ ἄοῃιο 75 'π {πᾶ πα [15 Γποναΐ, ταίου Βοηϊρηθ Ῥυον ας, 

5 ]τθηῖ Ῥοβίαιιδμι δ] ρυ ϑ γ θυ ργαάιπι δυθοίαϑ οϑὲ. Ναμι πιαχίμμαμν ῬΑΥΓΘΙῺ ΒΟΥ] ΓΙΟυτιαι 1{ΠΠπ|8 6, 37. οἱ 
ἀοιιιβ Ργοβογίθιο οαϊάαιι., ΠουΌῦΠ6Ὸ ποπιῖπο, αὶ Βα51}}1 οΟ]]οία πθὰ8. ογαΐ,, δ᾽ ιβααθ παίνιοὶς 8. 
τηΐοιι5. ΠΙ1ὰ5., δὰ οοπάαι!τοπο γα α1, αὐ ΒΆΒ51Π10 ΑἸπηϑπία βαρροάϊανοί. 51. ἀπιίθηι ὑγδα 1410, αἵ 
ποαπᾶχαδιι ἀομιιιη δβϑοῖ, 564 πιϑι15 Ῥεῖ γἱΐδι. (τᾶ πὶ Δ] ́θιιι8. ἔπους ΒΒ} 1π|5. ΔΙ Θὰ ΤΘΠΔΙ5ΒΙΟΠΕ , 

56 Ῥοίπ ἀἰββο!αὐϊοπο,, {2 111 αἰπηρίταν , ἐχ μος Οὐββδ 1 ἰθϑί μη ΟὩ 10 ῬΘΙΒΡΙοἰζπιν : ΚΕ ΘΓΕΜΤ 5615 χη ριμωι. 

ἱθπίΐα., Ἰααϊῦ, σαποίὶ Βαρίϊϊ, Οιοδαγίοποῖς θρίδοορὶ, αὐ χιιοπιάίαπι ΡΓοΐαία 3. ποίοίλιπι,, ταὶ ψιιο ἰἰν. 7. ο. 

εἰϊτῖηιιι5 [ΘΠ ΡΟΥΘ ἰογρθιίθηι : {ιἰ στιν 56 γοπιια556 εἰϊσογοι Ππιὶς τηιτιο, φιιοἄαιι εἰδὲ δ ργΓορτγὶϊς 5: 

“αοιιιαἰῖνϑιις τόδογνανίξ, τιοῖοπις ὁπ γοϊ το πιαπιιίιιτι, διιατιιη, διισἰθτίαγί, 6ΐ μιιπηι{αίθην Ὁ γάπι τιῖι- 

εϊιαῖο οἰ ορογὶς οοπίγιἐἴοτι τπποτιαςί νι συν) Θοἰϊοπ6 οοπιιίγογο: ΕἸ βοπαίοτόπι, ἱπηεῖῖ, ϑγπιοίοιὶ, 

μον αἰ ἀϊδιϊ, δἰ πιοτιαοζιτίηι, τιοτι {6οϊ511. 

11. ΠΙαά απίθιι Τ᾽ ομιαβϑί πηι ἴῃ οΥτόγθι γ᾽ θαι Ῥροι βδίπαπαα ἰπάτιχ!5586., {αοα ΒΒ" τι, γ γἴοοοῖο 

Οτερουῖαπι,, Φοαηπθηὶ ΟΠ γβοβίομπηαμι οἴ 8108 6] ἀϑῃιοα! πα}1ὰ Ῥγοίβϑϑδιοηθ ΠΟΙ Ἰδέ πη ΟΠ Ἰοίο5 ἘΠΕ αὐ πρ 

(υἷ586 ἐὐϑα!ἀουῖι, 5ε νοϊαπίανία ρἰδίατο ρουθο 558, {ιιδῦ πο Δ 0] ᾿πηροβίία γοϊογιαμη Ππαορδβϑίίαία ἴὰ- ἡπῸΝ ΤῊΝ 

οἴθθαης. Νοα ΠΠβιββθί θετὸν ἀοοιίϑδιιιο βου ρου, 51 [6 ἰβϑδί αιθηζιι5 ἀθοίϊμησιη ποπιιπὶ ΒΔ51}1 οὰ- ΤΡ ΝΣ 

πόμθηι. ΚΣ Ἰγογιίπι αἰίθην ργοζοςδίοπος,, μα χαϊς, ποτὶ πονίππτις 7 ρΓιθίοΓ τίαπε δὲ ψιιὶ 56 ἱμδὲ πιιοτιαοίιο- νἱοϊατὶ ποι 

τιπι ογαϊπὶ αἀὐξονίρεονίπί: ιὶ χιάοπι ἰαοῖί6 οἱίαπι οοἴίϑοιν υἱάετιίτ" ειιδοορῖ556. ἢ Θγμπηιίαπιοη ἐπ ῬρΙξ αι 

{{{15 φιιοφψιιο {πιὰ ορίτιον ργιηυΐεἐ Οροτ θγ6., τι ἱρδὶ ἐπί γἹ σοτυίτ) : αοοίριαςπ|7τπι6 ΘΟΤΊΜ) ΡΤοίοβϑῖο 

οἴατα 6 ρμοτϑρίοιία : τιξ στην 56 αὐ ζἰδιάϊτιοσ πὶ υἱίαπι ἐοπνογίοτίτιῖ,, δογιίπν σιιΐ Γογτιϊσατεῖτ' ρμτετεῖ-- 

εἰοπὶ σε] οἰαπίια", της ἴῃ 65. ἴπ5, Τητουνου. Χ, εὐ Εριβί. 29, ψιδ ἃπίδ (ὐλῃοπα5 βουρί βΠΐ, χυγαι. 

ΠΟ ἢ. 8118 ΤΥ ΘΘΟΥ 1 ῬΓΟ 5510 Π15 {π| ΠΟΙ ΒΓ10Δ1}} νἰΐαηι δι ]θοιπα ηἴα!;, δὶ αὖ [ταΐτιιμ οὐ Πὶ 

Ροβί ἰορ᾽ πιὰ ἀρριο θαι ομθι αι βου θαπίτιν.. Ππιτι5 αὐιίθιι ἰοἸ(88 ΓΟ Θ5: Ομ 15. ΠΟ ΒΔ] Π115 βίσ]οία 
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Ταίεννοθ. ουαιΐ σἱποῦ]α,, {πᾶ {ΠΠ|π|5 οἷανδ οἵ ρουβρίοιιθο. Νά Βα5.}1π|5., ταῦ Ἰα τ. αἰχὶ., οαπὶ {πὶ 586 ἀἰοανὶ 
ΤῈ Πδο οἱ ἀοϊηάο δι αἰτιᾷ νἱτ6 σθητιβ ἰγδ 5110, (ἀοίπα 6558. 580. ] στα 7 οἴ οοηβθοναίιι [)60 ἠοπᾶ- 

αἰπατιι ΔΒ αΠ1556 Ῥγοπιιηταί. Οαρθ οὐ ΒΆΒ.11Ππ|5: τη μΔο Πουιιν ΟΥ̓ ἰμΪ ΡῸῚ οὐ ἀμ Π08 ΠΟ 50}111}} 

Δαβουιρίαβ ἔπους, 564 δἰίαην ρυωαθυϊῦ ; πποπαβεϊοα {Π1π|8 Ῥυοἴθϑϑίο πθρανὶ ποὴ ροίοβί : να] άθαιιο 
ΔΡβα παῖ οϑύ οἰαγαο οἵ πομιϊ παζ οΟΠοΘρίδ0. ῬΓΟ ΘϑΙΟἢἷ5 πθοθϑϑιξαίθιη οἱ ΠΡΟ Π ΟΡ, πιῶ 1}}18 
ΤΟὨ ΡΟΣ θτι5 ΟἹ 588, 58] 6 ἢ αρραάοοῖϊα, ἢ1}}}} ἐς νοΐουτιηι γἱ ἀοίναΠποθαί.. 

«ἸΠΙΕΑβεδὲ ΤΥ, Εὐχιβειμηαις Τ᾽ μΠοπιᾶβϑίητιβ αστορουία αι αἰ }}}} Ἰοοὶ γ ! ψυ556. ἀπ ατοηὶ π΄ νηΐ ἐδ νἱΐα 
ἴον ἀπαομο- 5118, τὶ 56 εἶμι ΠΠπιοιαίτίη. ἐθοίαίπ θοηιοί οἱ σθπιις ἰθπογοθί, ἱπίθν πιοπαοίιονιτι ἰαι δῖα εἰ 

Ἀ ΊΕυ αὶ τιν ϑίπιτη, {τιγπτε{{αἰτοτιθ 5, τι θάϊζιιτη, ἑατιίθην 5 θατιτεἔτειι 6556 ἰΤ απ θηι., πὲ αἰϊὶ5 ἰα ριοά65561, κι τι 

ἀοίαοβοθ ἰβμ56 5 ΟἸοονοὶ ἐαἰιιὶ, Ἴ απ ρυοίθυ πο 5. νουϑιι8 αὐ θρουῖ, 
νἱαπὶ δἰ οσῖί, 

Μεάϊα ἴπίον 1105, πόβάιο ργοσθᾶο υἷα, 

Μρατίαπϑ πἰ 1511, σομημηοάιτιμ ΠΟΥ πῇ Ὡ Πλ 1185. 

Πεῖμ δ δά άϊι: ΕΤρο οτιπὶ ΚΓ ὁγ7τι5 δοτίρίον αἰξ, πιαζιιῖ556 διεμι πιοτιαοϊμει 6556. “ται διδοιζατὶ5 

υἱΐιδ δοημαύθηι., ράμροτθπι χιίαιι οριιζοτίιιπ.; ποτὶ δ πιοπαδίϊοα ρΙΌρΡΓ6 ρῥΓοζοδϑίονιθ οαρίθηεῖτι5 

γιοῦ ὶς 651, σφι 6 υἱΐα σιροιιίατιὶθιι5 οἰ ἰ5 Θαρθιϊίία., οὲ ἀδ β'θῳμονμὶ αὖ πρ ϊϑιις 56οθ551:ι. Ἰοπρ6 

ΔΡΘυναῦ ἀΟο 551 11115 ΒΟΥ ρίον ἃ} Παι} 115 ΓΘ5 ΠΟ 11 βθπίθη τα, αποα οἴ Βα5}}} τ θιι5 ᾿ποθηὶ αἰδυνο 
Ῥοβϑβιί, Ῥάτ|0 δοοινδίϊπι5 ᾿αν Θϑιϊραηά ται ΠΟ 15 οϑί. 

ρα. ὅ. (σου σουθα., {πᾶ ποῖαι [Θοουιης Τ Ποιηασβίπο,, ὁχ (αν πιΐπο ῬΡπηῸ ἀοϑιαία δι, τυ] 
ὨδΡναΐ Τ ΠΘΟΙΟρΊΙΒ 5 5101, ροϑὲ οἀρίττη ἃ αν πὸ ποθ η αὶ σοι απ, απο] ]6ὴν ᾿πο 1556 ἀ6Π 6 γὰ- 
(ΟΠ ΘΙ 5 6Χ απ }}τ15 ν115 1260 ρα 18 (1 ΠΤ Θ556 0 ρυϑβίδῃ τον, 5664116 1Π1{15 56] Δ πποι!5απ16 γι Ομ 15 
810 ἀρ δηϊμητὴ δία 556. 

μέσην τιν᾽ ἦλθον ἀζύγων χαὶ μιγάδων 5 

τῶν μὲν τὸ συγνοῦν, τῶν δὲ τὸ χοηστὸν φέρων. 

Οτδάϊοι βοϊυῖοβ ᾿πίον αἴξ πηϊσαο8, 

Μράϊαν αἱ 1νϊ, ρυοίοθθα πὸ 111] οοριίαηδ. 

Μιραᾶε5 (τι ΟΧ 5 απ ργτθοθάϊιηϊ δ βιαίαν", {πππ ὁχ ῬΙ νι ιι5 [115 Οτὐορουῖ! ἰοοἱβ. ἀθιηο γα Π τ} 
τὐτι χη ὯΟΠ018 εϑί ἀζύγους 1Π105., 14 65[., 50] τπι{05 οἵ [π|5] Ἔχ υτθβ., ἀπδοΠονοίαϑβ {π|586 βῖίνο ποιαΐμ 65 οομίθμι-- 
ἄοπνδο αϑοο- ΒΘ] ΙΊΟὨΪ (6105, Π] 88 4165 γ6ΓῸ., ἀβοθίαϑ ἴπὶ ἀρθμ15 ΓΘ 115 Οσοτιραΐοβ : πος ἀτθρουίπαη) 46] ον α556 
αν, αὐπππη πποπαϑίϊοαιη γἱΐδη., Δἢ βέθοιιαγθ5 {πη} Ὲ]{π|5 Δι δοίο νίαν, 561 οχ ἀπποθιι5. ἀϑοθίανι 

σΘμΘΥΙΡιι5., απιοΥ τα] 4111 ΘΟ Π θι ρ]αἰἰομὶ,, ΑΠ11 δοί!ομὶ τοΓος 56 ἀδραμί » ἀγα) ΒΘ ΟΡ ία}". 
[μας οἸανῖι5 αϑί ἀζύγους οἱ τϊρα65 ἄπο {π|556 Ἰηϑεταἴὰ Ποιΐπιιμι Πθὸ εοπβθογαίονιι. Νάμι 

απ Οὐ ρου τι5. ἀ6}ΠΠπορᾶγθί τίντα δἰ ϊσογοῖ, ͵8ηὶ βἰαςιθναΐ 5658 [)60 οοῃβθογαγα, πὖ οχ ᾿ἷβ νου 5 
ῬΕΙΒΡΙΟΙ ροίαβί : 

Απιπηῖπ ΡΓο πιο θαΐ ΠῚ δτανβ αγθῸ πηοιπι, 
Τυτα {πῶρὸ ΡΥΙΠιὰ5 ἴῃ ΒΟΠῚ5 4υτάπαμῃ ἔογαϊ. 
Α φᾶγπὸ ἀιιιιη Ἰοηρῖι5 τεοθήίεγα , 
ϑιαϊταϊαχη. Πα θῸ θαπι, τὰ ποιὸ Πυθα Τ' πη σίβ. 
ΑΥὐ σορτίαπε 46 ν 5 σναιμ5 960, 
Ῥγαβίαπίϊογοπι πο ογαΐ ῬΓοσηΐαμα τη 1} 1 
Βεοροτῖνο. 

Ἡδτεραι ΕΥθῸ ἀυθθουλαβ ποὴ ἰηίοθι Ἰηοπαϑίϊοα πὶ οἵ βθθο αι] γθπὰ ΥἹα ΠῚ » 564 τηΐϑν ΔηδΟΠογθίϊοδ 
5176. ΟΠ ΘΙ Διίγϑμι,, δὲ ἀοιιιοβαιμ. Οἴιο5 θη ΐμι ἀζύγους γοοαΐ, δον ᾿μϑι1{π|] ΘΧθρ]α εχ ΕἸϊὰ 
οἱ Π|π|5 δομδά δ οἱ Τοᾶπηο Βαρείβία σϑρϑιῖε. Τὶ ιν μοναὶ ΠΠππν ἃ} πὰς νἱζα ΠΕ ΙΘράγ ται 5ΔΟΓΑΙΊΙ, 
8ΙΠΟΙ, 4015 Θχοο θη! πθῃ γα]ίο ἀΡΡΟϑ 115 ἜΡ Θλτι5 : ΠΠππ 4416 Ἰπο Ιλ 0411 1 6] πι5 1041 Βοιη]-- 
ὨΪΡτι5 τθρουιοθαΐ,, {πποά πα] (πη 51 ΘΕ Πρ515 ρυοάθϑβθηΐ,, αἱ ἃ}1|85. ποψιασαδμι. Ηφς ρῥγοίεοίο 
ΔΩΔΟΒοΡΘίΔνιιη) εἴ σοῃίθιρ]αίίομὶ “ρα! ογιιηι ΠΟΙ ΠΤΙΠῚ ΡΙΟΡεῖα ϑιαηΐ, {π|08 πιθυίο νοοᾶΐ ἀζύγους,, 
τ 4. 8 οιπῃὶ Ἶαθο ΠΡθυὶ, πο αι}}}5 ργουβιιβ νἱπο 15. δα βίνιοι! δϑϑθηΐ. ΑΟποά 5ρεοίαξ δά μιρα- 
ἀ65., β'γθ 605 4ιὶΐ οἵ} ἰϊὲφ τιιϊδοθμίιι ; ποῖ αἰ ΠΟ. δὶ ἰηἰθυρυοίαιιο. {05 οπὶπι 1θ16Ὰ6..ι γοςδΐ 
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πραχτιχούς, Ἰά εδἰ, ἀοξιο0505 5 ΘΟΒ4Ὲ6 Ρ] αὐ! πατιη 4}}18 ργοο586., αἴ ἰὼ Δ ΡΉ 5 ὑπ {{|0118 γΟυβα ΥῚ 

ἀἰοῖῖ. Οὐᾶγα πηϑάϊαμ ᾿μἴθι" τπιροβαιιθ υἱὰη} 56 πι{π|8 δϑί, ψ6] ροίἶτι5 τυ πατη τι ᾿πϑϊταΐπιι βίσα] 
ΠΟὨ] πη χῖς,, αἰ οἱ ΠΠ θυ τι ΒΟΥ 11 5{π||4115 εἴ ἰΟνομδ ΡαιΡθηί ΠΣ ϑΘπθοία15 Οὔ οἴο βα ]5[ἃ-- 
οθνδί. 

5606 ἃ}185 46 1ἰϑάθῃχ πσϑ Πτ15 ἀρ Οὐορουῖτιβ, ἃς ΠΠΙ 416 1ῃ 61} 4181) ΑἸ ΧΊ 115 56 ἢ ἰΔ 1. 
ὅς Ἰοχαϊσαν ᾿ὰ Ογαιίοπο 1 : χἂν ἔτι ἀχριδῶς ἐξετάσῃς, ὅσον τὸ μέσον τῶν ἐν συζυγίαις πρὸς τοὺς ἀγάμους - »- 19: 
κἀν τούτοις πάλιν, τῶν τῆς ἐρημίας πρὸς τοὺς χοινωνιχοὺς χαὶ μιγάδας" τῶν ἐξητασμένων καὶ διαδεδηχότων 

ἐν θεωρία, πρὸς τοὺς ἁπλῶς κατευθύνοντας. Ομοά οἱ ἀοοιιγαξι5 Τ᾿61 Θαροπίας. ς φιιατιίτιτη ἐπίογν αἰ {τινι 

ἐπίοτ' σοτ πϑαῖος θὲ οοὐἰΐδος - δὰ ἰἷς Τα διι5 φιιαπίτιτη ἐηιι 67) 605 “ιιὶ ἵτι ΘΥ̓ΘΗ1Ο Ὁ ΘΙ 5 ΩΤ. 17), Θὲ 605 σιιὶ 

ΘΟΠΆΠ 1165 διιτιῖ ἀο τηϊσακίος ; ἐμίον 605 σιιὶ ἀοοιταΐ6 ἀύσιιπὶ θὲ ἐπ οοπίοηιρίαιομδ ρῥγο[εσογιτιῖ, δὲ 

605 ἡιιὶ οἰπιρ[ϊοίτοτ' τθοΐαπι υἱαπι ἱπθητιῖ. ΝΠ σα 65 ουσῸ ᾿μἴ6ν ΟΠ 1065. οἱ σοη Π ΘΠἴ65 ΓΘΟΘ ΒΘ (111, 

ΠΘῺ 86 0115 ἃς 051 δι" ΔΟ] ογοίδο ; 564 ῬΥΪ. 51 ΠΡ] ]οἴτι5 σινιιη., δῖ δροιιναίππ5. Γ6} (ἰἸΒΟΥ] 6 ἢ 
ΟἸὈβουνδίπα" πη Οταιοπα 32! : οἱ μοναδικοὶ καὶ μιγάδες, οἱ τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ἀχριβείας, ὅσοι τῆς Ρ' 9579. 

θεωρίας καὶ ὅσοι τῆς πράξεως. «δοζέ(αγιὶ δὲ ταϊρα(ὁ5 ; φιιὶ εἰπιρίϊοϊίον" υἱνι ἰδ. δὲ φιιὶ ἀαὐοιγαίο; φιιὶ 
ὀοπιοηιρίαιϊοτιὶ, οἱ φιὶ αοἰϊονιὶ υο5 ἀαίϊὶς, 

ας διυιίθηι γουθα, οἱ μοναδιχοὶ χαὶ μιγάδες, 51. τοί 1 ΒΗΠΠΔπ5, οπαοίιϊ οἱ πὶ σοι αζίεῖο υἱνοιίο5. Αἰ 

Ῥτοίδοϊο πϊραάυι ποιμηϊπ ποὴ ἸΠ16]]ΠΠρὶς ἀτασου 5 ΘΟ 85. Νἃμ ΘΟ (85. πιϑά αμην ἢ 81 νἸὰμ 
πίοι ΔηΔοΠονθίαβ δέ τη]σαάθβ ἰθπ θη, απιδηι ᾿086 Οὐ ΘρΌΓ 5 ΒΘ απ δ} 510] 6588 ἀαχι. {Ππ46 
ἴῃ δήθ οὐαί! Ομ αἰΐ σμΟΪἃ5 ᾿ς σγρίο 5111} 6558 θυ δι ηἱα5 δ πλϊρα65. ΔλῖιῸ 611} ΟΕ Ώρτ 
ΤΠ ΟΠΔΟΠΟΥ ΤΙ ῬΘΠΘΙἃ ἴῃ 50 Ππάϊπὸ ν᾽νθηίμπιπι : οἵ μὲν τὸν πάντη μοναδιχόν τε χαὶ ἄμιιχτον διαθλοῦντες ν. 384. 

βίον, ἑαυτοῖς μόνοις προσλαλοῦντες χαὶ τῷ Θεῷ, καὶ τοῦτο μόνον χόσυον εἰδότες, ὅσον ἐν τῇ ἐρημίᾳ γνωρί- 
ζουσιν᾽ οἵ δὲ νόμον ἀγάπης τῇ κοινωνία στέργοντες, ἐρημιχοί τε δμοῦ καὶ μιγάδες. (τιονῖη, αἰϊὶ οἱΐατπι ργοτ- 

515 σοἰτατίαπι, οἱ αὖ ποπιΐπιίι δοοϊοίαίς τϑηϊοίαιη, αϑιιτιῖ, δεῖ ἰρξοτιίτ ἐατιέτιτι οἱ 1)οὶ οοἰϊοφιιῖο 

ἡιιοπίος, αἰηιι6 Πμαπο αἰπιτ  ααταΐ 6 Υ ΤῸ ρατίθηι ρ᾽Ὸ πειπείο ἢ αθθηίθ5., ἡτίαιη ἵπι 80 {{{π|{ἰτι6 οορτίίαηι 

Ππαῦδοτι : αἰϊὶ ατιίοπι οαττία 15 ἰ6Ρ 611 Ρ61" σοτυπιτη θη θη οἱ δοοϊθί αἴ εηι οοἰδηΐο5, δοἰϊέαγιϊ οἰηιιῖ δὲ τιΐ- χεῖχ. 

δαίζος οι. ΠΠπὰ οἰΐαπι Ἰατι αίαι ἃ ΟὙδρονο ἴῃ τη δ. 18 ΝΖ ΖΘ ]5 : μέτρα τῆς εἰς τὸ κοινὸν ο».. 15. .ρ. 

ἐπιμιξίας χαὶ ὑποχωρήσεως, τῆς μὲν τοὺς ἄλλους παιδαγωγούσης, τῆς δὲ τῷ Πνεύματι μυσταγωγούσης, καὶ 9)" 

τῆς μὲν ἐν τῷ χοινῷ τὸ ἄχοινον φυλαττούσης, τῆς δὲ ἐν τῷ ἀμίχτῳ τὸ φιλάδελφον χαὶ φιλάνθρωπον. ἤ7οάϊις5 
{πεηι ἔτι ΘΟἸ τ τι116 ρΥΟςἰθιετιαϊ, {πίη δθοθάοπαϊ, {ἰπιι, αὐ αἰΐος ἐπδιποπάος,, πος, τι ἱροὶ δρίτίίτις 

πὶ γ 5, Γῖϊ5 ἐμ διατί". αἰφτιθ {ξα πἰτιππιιιδ., οἱ ἐπ σοπιητττιῖ 5 οἰδ{τιεἰϊτιθηι δογνθτιί,, Θὲ ἔτι 6 οἰϊιμαϊτια 

7 αἴενπάηι ὑοπιονοϊοπίίαπι εἰ οατίζαί πηι. Οὐιᾶτη 15. ΘΥΡῸ τϊσα 465. π᾿ 6 πη} ̓πςογά τι 5᾽ηΐ ἀρια ποη-- 

ΠαΠ]Π105 5ου!ρίουθϑ ἂς πο ϊία : αἱ οονίς ασορουῖο πο φῬοίεϑί Πίθο ἰπτουρυθίαιο αἤΠ ηρὶ., 4α] ἴῃ 
ΠΟ ΠΟΙ ἰβ τ]σαάτπι νἹΐδη οι ἀπο που δίϑυιι μι ̓πϑιτ{π|ῖο ΘΟΠ] ΠΟΙ γο]θθαί. Οπϊποίίατη Ναχὶ- 

μλται} 1{Ππ|πὰ Ὁ] ]ΟΘΟΡ παι, 41π| ργοΐδοίο σπᾷ πο ογαΐ, 564 Ῥοῦ 15 ΘΓΓῸ Χαϊδη οἵ Παριἶντιβ., 

ἰμίουν τϊρα 65 πυπηθγαῖ. Ππιης δηΐμη ἰδιιάαί, 4ποα τὸ χοινωνιχὸν καὶ ἐπίμικτον,, ἐπιδί{πετιτην, σιιοῖ ον. 3, ». 
δοοϊοίαίοηι οοἶϊξ δὲ ρον 5ΟΘἔ τ) 5 ΘΥΘΥ (1680 δἰ 5011{αν 180 85. ῬΥδο ] 1. 1 15: 

Υ. Πας ρῥ]αυῖΡιι5 τείδυθηα ἀπχίπητιβ αὖ οἱ ἀ6 Οτὐδρουῦῖο οἵ 46 ΒΆ51Π10 50Ι ΓΘ ΠΊτ15., ΠΟ ἀΠ8 1} ΒΒ οιπο ἴα 

Υἱΐδ σϑητιβ αἰζον δἰθρουῖ,, ΔΙ ΓΘΓ Ἰῃ τη ΟΠ 86.115 51115. ΘΟ ΒΕ πιΘυ 1. Ν πη τηθ παι 1{Ππ4| 1 [6Υ ἃ Πᾶ - τῷ παβιθεῖῖς 
ἙΠπογοίαβ οἵ πιϊρα 65 ἰμϑεαΐαμι, {ιιο σορονιιιβ ἴδ η11 [ἀοΙοθαΐ, ᾿ρ56. δία πὶ β851}πι8 ἴῃ πιοπᾶ- ὙΠ ἐδεης 

5[6 115 5115 ᾿ηϑ6{π||. ΝΟΠ δαῖτ πᾶπο 6511 ἰαιιάθ. θυ θίθυ δὶ (ἀγορΟΥ 15, αὖ 6χ [15 ψΕ 15 Ἀπϑομοτοίαϑ 
Ῥδβρ  οἰπτι5 : τοῦ τοίνυν ἐρημικοῦ βίου καὶ τοῦ μιγάδος μαχομένων πρὸς ἀλλήλους ὡς τὰ πολλὰ χαὶ διι- πὰ ες: 

σταμένων, χαὶ οὐδετέρου πάντως ἢ τὸ καλὸν, ἢ τὸ φαῦλον ἀνεπίμικτον ἔχοντος" ἀλλὰ τοῦ μὲν ἡσυχίου μὲν ἐκὶ ἱποτῖς 

Ἢ σἷν Ρ- 

ἀσύγκριτον" τοῦ ὃε πραχτικωτέρου μὲν μᾶλλον καὶ χρησιμωτέρου, τὸ δὲ θορυδῶδες οὐ φεύγοντος, καὶ τούτους 358. 

“ «ο᾽ ΕΥ̓ , ᾿Ὶ -Ὁ “ - “ ͵ ΦΩ͂ τὰν ΑΝ -- 5 το ᾽ ͵ ΝΥ 

ὄντος μᾶλλον, χαὶ χαθεστηχότος, χαὶ Θεῷ συναγοντος " οὐχ ἀτύφου ὃξ διὰ τὸ τῆς ἀρετῆς ἀδασάνιστον χαὶ 

ἄριστα χατήλλαξεν ἀλλήλοις χαὶ συνεκέρασεν" ἀσχητήρια καὶ μοναστήρια δειμάμενος μὲν, οὐ πόῤῥω δὲ τῶν χοι- 

νωνιχκῶν χαὶ μιγάδων, οὐδὲ ὥσπερτειχίῳ τινὶ μέσῳ ταῦτα διαλαδὼν χαὶ ἀπ’ ἀλλήλων χωρίσας, ἀλλὰ πλησίον 
΄ Ν " « , Χ ῃ 32 , ἣν Ἷ λ λ ΕΣ 7 ἀν ἴα 

συνάψας χαὶ διαζεύξας" ἵνα μήτε τὸ φιλόσοφον ἀκοινώνητον ἦ; μήτε τὸ πραχτιχὸν ἀφιλόσοφον. (μηι ἐβί δι" 

δοἴϊιανία υἱΐα,, οἱ θα, τί δοοϊοίαί6 σαιπῖοξ, τιὲρἰπιτηιτέτι ἔτι: 67 59. εἰϊ55: 46 γοτιξ αὐ ριισηαγ τι : τιθῖι- 

ἰγαφιι6 οπιμῖτο., οἷ οοπιποία,, νοΐ ἱπιοοιιπιοίία δια ματα οἵ ἱπιπιϊχία μαϑογθῖ; ϑθγμηι ἐϊα πιά σὶς 

φιΐάθηι ἱγατιῃιῖα οἱ σοπιροσίία 6556:, αα 7260 ἀπῖπιος οοριἰατοὶ : οαίογμπι οὔ απ οαϊδάπι Καί τι 
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ποτὶ οαγογοί, ητιοεῖ υἱγίις ποτὶ θα ρίογαγθίμ., τιθὸ ἐπ σοιπραταἰἱοτιθιι Ὁθτίγθί ; ἔςθο ἀτιίθηι πιαρὶς πί- 

ἄδπι αοἴτ!οςα δὲ τιἰϊϊϊς 6556ῖ, ὙΘΓιτη, ὦ ἐπετιτεἰ ἰδ ει5 τιύτιτι5 ἰἰθόγα : ργοίαγο δας ἱπίοτσ 56 γοοοπιοιίανῖὲ 

αἢ μεγπιίξοιῖε, ρὶοἐ εἰς τιϊπιίτιιηι «γπιτιαϑία δ τα ὁπαδίογία δα ἔτι θτι5 5 τιοτι ἑάπιθπ ἰοπ56 εἰἰδογθραπιίΐα 

αὖ τὶς φιιὶ ξοοϊ οἰ αἴοτη οοἰπιτιὶ οἱ ροΓτιϊ 5 ΟΘτιίτι ; τιθο ὐδἶμέ τπιιΤῸ πιορίαπι ἱτιΐ᾽) Θοΐο με ἱπϑιπεία. 

εἰϊεεϊτιστίοπς αἴσιιθ ὦ 56 ἱπυϊοθηι 5ΘραΓ ατι5., Ὁ ΘΤἐην ρΓῸΡ6 ΟΠ] τισθη5 αὐ αἰἰγίιιθηι : μὲ πιθο οοπίοπιρία- 

ἐΐο ἐοπιπιιιτιϊοαἰϊοτιῖς Θὰ ρε 15 65568., τιθο αοίϊο σοπίοπιρίαίΐοπε οατογοί. Ἐχιϑίιναί “ Π]Θυπομῖπι5 ἀπα- 
ἙΠογθίδυιιμη ἐρ465 ῬΙῸΡῈ ομΟθὶα ἃ ΒΑ51110 ἔτπι|556 Ἔχβίσπιοίαβ. [ἢ 4ποὸ αυ!άοι ἀεεθρὶξ οαμὶ ΒΊΠΠΕ 
᾿πιογργείατίο, {πὶ Πὶς Ζποχιια οποἸα5. πηϊσαάτιν πομῖῖι6 Ἰμ16}]6χῖς. 51. δμῖπ τϑα] 1 : Ῥίο- 
ἐαίὶς τεϊ συΐτιιτπι σγτητιασία δἰ πιοτιαϑίοτία θα ίΤιι6τι5., πιο πὶ ἑαπιοπ ἰοησο ἐπιϊορραίΐο αὖ ἰἰ5., σιὶ ἐπι 50- 

ἀἰαϊἑῖο οἱνιπε. ΘΙ οΠΠταν προ Ἰπτορρυθίδιϊο ὁἐχ (οἵα Β451}}} Βἰβίουϊα., {πιθ} σΟΟΠΟὈΙ 115 ΡΥ 1556 
οοηβίαϊ, ΠΟῚ ΔΏΔΟΠΟΓΘΙΒ ΡΓΌΡῈ ΠΟ 85 σομδί 15. θοῖπμ δ γ61Ὸ τη]ραάτιηη ΠΟΠΪΠ6 ΠΟ ΟΟΠο- 

Ριΐξ, 564 αϑβεβϑία δοίίομὶ εἰ 11, πὰ Ἰῃ ΒΘ ρΘυ ον τι5 ἰοοῖβ., ἀθϑισημδηίαν : πθο ΔηδοΠπογοίαϑ 4511π|8 
ῬΙῸΡΘ τηϊραάθϑβ σοηβεπ|0 : 566] αν τ π|6 ᾿πϑ{{{ππίπιιχν Πα }}0 ῬΤΟΥΘΙ15 ΤῸ ΕἸ ΓΘ {τ 6556 νοὶ αἱ, 
5] 4116 ττιι {π|6, ΘΟ 115 Θχβίμ θη 15, σομ πη χ1ΐ, τι πθς ἀηδοΠογοϑίασιμη ἀθοββοί βο πο, πθὸ 

τ]ραάπιηι Οἴιοϊοβα σαν (5. ῬΎΠΟΥ. ΠῚ διαί} αἰγοββαῖ [ἀϑίτι5 ρου απ, οἵ ροβίθυϊοντιηι {πα {τ|5. 
Τάδιη εὐροὸ ργοροβίίαμη [αἰ ἀτϑρουῦῖο οἱ θαβηο. Π υΊπι6 ΒΟ πτπιἀϊπθιὰ σαι 580 015 ΕΠ 6 }15. οοη- 

Ἰπηρονα σοϊθηι!., πθο ἀπδοΠογθίανιμ αὐγι ο)αΐ γἱΐα, πθοὸ τραάπμν. ἂς 46 Βαβηο φαϊάθιη σονΐα 
εἴ Ἔβχρίογαΐα γ68 δϑί, δ} ΥἹΧΊ556 1ἢ ΤΠ ΟΠ θυ ΙΟ δ αἸβ ρα} 15 5015 θαι ἀθ μὴ Ὑἰν ΘΠ 41 [ΟΥΓ Πα Ὀττο-- 
ΒΟΙΊΡ51586., 4081 ἴῃ ΤΠ ΟΠ ϑ[6 115 ἤῦσγραϊ νιάθγαξ, ἴα αὐ πθο ΠΘΟΘβϑα 115 δα βδοτᾶβ ΠΠ{6γὰ5. ῥῬυθϑὶ- 

4115, πὖ ΔμδοΠογοϑίδο, οανδγθηΐ,, πθο πὶ μηϊρα 65, πἰ μη πιπ οαγι(αἰ15. ΟἸΠΟ1 15. τ Θυβαγ ἢ 1|1, 566 Π16 - 

αἰταγοηίαν τι ῬΥΙΠῚ1, ΓΟ ἰδββθηίί βθοιιπά!ϊ. ἴρ56 πιοηαβίθυ βἰίτιβ βου θαΐ Ομ ηϊα θυ ἰοδθ γ ϊδο 
σοιητηοαα : Δροααΐ Ἱποομγηιοαα Βά51}}}1 ον ἴῃ εἶθ Θυι ἀἸθη 15; οὐ] τι5 τϑὶ ρυθοϊαστη πα ]οῖ πὶ δβί 
Ἐρίβίοϊα οεἴαγα, Ζιιαιη ῬΔυ ΒΡ 06556 οοδοίι8 βου ρϑιῖ,, τι 605 δά δνουίεπαβ Αὐϊαπογιιη ἀγριι- 

185 ΠΟ Πλτι τ δ. ΠῈ  πτ ΠΟῊ δϑὲ {ἢ 5001} οἱ ᾿πϊ αΐονοϑ Βα51}1 [πϑυϊηΐ οαπιὴ ἴῃ Π46 ἀοίοπάοπάα, 
{ἀπ ἴῃ 8115 τ 115, 4τιὰ5 Το] 6518 οατιδα ρ6βδι{ ἴῃ 80! πάᾶϊπὸ. δυο πο αἰϊο5 ἀδδισπαΐ, σα αἷΐ ἴῃ 
Ἐρίβί. ὅ1, π- 2, 88 στη τη }{15 ἴῃ Ῥαΐνα Πδιι μὰ {Ἐπ ΘΠ Π}0115 ἸΏ 50] 1 ΠΠῖον ἀο]τι1556, φαοα ΠΙαπῖτιβ 
ἔοντηι]α (ΟΠ ΠΕ ΠΟΡΟΙΪΙ ]]αΐα 5 βου ρβίββοί. Αἰ παῖς φαϊάοῃν 46 Βαβ1]Π1ο δἤπιβαιι6 ἀ 15] ρα}15. 

Δε ἰουίο ἀθ Οσδρουῖο ἀπ ϊαγὶ ροβϑὶς, πἰγιιηι 56. ἴῃ ΟΠ Δβίθ τ ΤΘΟΘροΥΙ. Ὗ ουαιῃ οἰ ϊδιηβὶ 

ἀϑοθίϊοιπμη ἸΠϑ{{{π||π1π} ἰπ Ῥίθυ ἢ Ἷβ. Ὁ 1} 115 ΘΧοοΪ πἰββοῖ ; ὨΪΠ1] ἰὰ ἀ6 6]1ι5. γοίονγιιι ρεγρειαϊίαία ἀο- 
ἰγϑ]ιουεῖ, πθο 1ἀοἶτοο γἹ δι} ἀθθογοῖ., απΐ οοη ἰπθητῖ5 ρτοίδβδίομθ ο ϑίγϊοίτι5 ΠΟῚ ἔ|556., τι ΠῚ 

58 ΟΠ 118 ΤΈθτι5 ΡγῸ ΟΠ υἰδίο πιιάαββθ. Οτιοῖ θῃΐηι {1115 ῬΥΪΠη15. 5θρ οι 115 Θ᾽ αβῃιοα! γἱΐαιη δηΐα 
ἐχϑίγιοία πιοπαϑβίουϊα θϑθιιιηΐ., (6 {αῖθιι5 ἰἀπθη ἀἰἸοὶ πο ροίεβε αοά 46 Βαβι]ο,, ατεροιῖο, 
Φοαπηθ ΟΠ βοβίοῃμο εἴ 1115 ρυοπιιηεαί ὙΠΟ Ἰαββίμτι5., πα}}]ὰ 6ὺ5 νοι προρϑϑιίαίθ δἀϑίγϊοίοβ 
ἔα!556 7 Θτ15. ἀπθ οί, αι 5. Ογρυϊαπιιβ ρδυρδίτιο 5656 οὔθ] ρανουῖς γοΐο, θη ΒοΠπᾶ 81 ραυροιῖ- 
Ῥιι5 «ἰδία, ἃς σοπτπθηζίδιη δάππις οαἰθο μι πηθητι5. δι ρίοχιιβ οϑί ἢ δίϊναύαν Ῥομπίϊιβ ἰδ πιὰ 
ἴῃ. οαίθο πα ΠΠ6ΠῸ θυ γόυ θη. ἤγιέοτ' {οἱ στίωρ, ᾿πψαϊ!, ργίππα τιιαϊπιετιῖα πἰ μι αἰπια ογοαϊἀϊε [60 ἀἰ-- 
8πιῖη, ἥιιάτη 5ἱ σοτεἱπιοτιέϊατη, ἐμιετιοξιιτη. .. ., ΟΣ τιπιφιίαπι (απίϊ πυϊαοιεἐϊ πιδπιϊτιϊξ ἢ Τπδρία ργοῦ- 

5115 οἵ ἀῦδανα ἰδιι Δ 611 γι], 5] οοπίϊπθηζίδηι Ουρυϊαμτι5 ρευρθίπιαην πο γογοῖαΐ, 564 δά ἰδθπι- 
Ῥὰϑ οοἰεθαῖ. ιιᾶτα δἰϊδηηδὶ ἀσθϑουιην πποπαϑίθυϊα ἤθη ΠΑ αἰϑδθπί., ποὴ ἰάοἶνοο ππᾶρηαχῃ {Ππᾷ 
ΟΥ̓ΠΔΙΠ ΘΠ Τα] ΠΟ ΔΘΕ10 ἸΠϑ(1{π|ῖ0 ΘΓΙΡῚ ροϑϑεῖ, 5864 ἱὰμηθη ῬιΌΡαυὶ ροΐθϑε δαὶ ΠΟ ΠΪΠΙ ΠΔ ΠῚ 
Υἱδ Ῥαγίθηι ἴῃ τῃοπαϑίθυϊο ἐγ χ 558. [ῃ τηοπᾶϑίθυϊο ΒΑ51}}1 ςοιηππογαίτιβ 6β Δ ᾳαδηᾶϊα ἀπίο- 
Ζαδιη ῬΡΈΒΌγίον οὐ θαγθίαν, οἵ αα θην 10] γἱίδηι δρϑυϊί, ερτερῖο ἀθβουῖθις ἴα ἘΡ᾿ 50 }15 8 εἱ 9. {πᾶ68 

τι. ΠῸΠ 6.110 ΒΑ 51Π1πι8 ἴὼ ΕΡρίβί. 223., η. ὅ, ἰἜβζαϊαν βθοῦι ἴῃ Τηοπαβίουϊο αὐορουίπση ἰάθη ψἱΐδ 
1η5{1{π|{π|Π| ΘΠ ατιΐτιη 6556. ΕἸιρις Οὐθρουῖβ ἴῃ θα θη 50} πᾶ] 6 ῬΓοβγίοι. ογθαίιβ. απ 

διση, ἃς 5 ῖο 8} ἴῃ 50  ΠςὰἀἸΠθ πη ΠΟ Πα ϑ(6 1} 58 ΓΘΟΘΡΟΥΪ , ΟἸΙΠῚ ΓΈΤΒ5 ἴῃ ΤΠ ΟΠ δ ΠῚ [ἀρὶῖ ροϑβέ οὐ παςοποιη 

σεν ν. 8. ΘΑΒΠΏΘΏΒΘΒῚ; ἅπ| ΟΠ 8ΠΠ0 97 Ὁ Θε]οιιοίδτη βθοθβϑὶί,, αὐ 4ποα ἀπάτϊπη ἀδογονοναΐ διηὶςοβ δὲ ποσο- 
ἴα ἴασενο, ἃ ταμάθηι ρεγῆσογεί. 5'8α οονία 4 ταν πο ροίοβε.,, «υΐῃ ἃ] θοιὶ5 (οηβίδητηορο]!- 
ἴαμα ἘποΟΪοβιθ σα ΒΟΓ Δ ΟΙ 15.. ΓΕῚ ΟΠ ΔΟΙΪ γἹΐδτη Θϑ θυ, πι (βίαια ΗἨΙΘΓΟΠΥ ἤλτ15., οἵ οὐππ ἢ10- 
ὩΔΟ 115 γΊχουῖτ,, πὶ ἀἰβοί 5 οχ Εδοππήο,, ΠΡ, 7, ς. 7. 

᾿ς 



ΥΙΤΑ 5. ΒΑΘΙΗΙ. μγῃ 

ΘΑΡΌΤΟΥ: 

1. 5. ΒαΞΠἶα5 οπὴ Ἐπιβίατϊο 56 θαβίθπο ἁτη]οι τα ΘΟη πη σειν, Πν (τι4}15. ὙἹγ Ἔσβίις Ἐπικία! μτι5. ΠῚ, Ποοορίς 

“ ρἔίαιαη 5. Ἐπβοθίτπι ϑαπηοβαΐθπβοιη Ἐς πβζα! ῃῖτι5. ΠΕ1 5ἐπάτιπη οἷ βαποιταΐοπι ῬΓδ 56. ἔθγθηβ. ΕΥ̓, Τ)ατηπαῖτι 

νι ἀδίαν {πῖ5σϑε ἴπ ΘοποΙ]ἶο ἀαπρτοηβὶ. Ὗ. ΝΝοΠμα11α δά νογϑιιβ Πᾶπο βθηΐθπίϊαπι ΟΡ] θοία βοϊνιπίιτν, 1. Ν οι 

ΑΘΕῚ τηαρίβίον Ἐπιβίδε μϊιι5, 5868 Αοτ. 

Ι. Ὑτάθειν Βαβ111πι5 ππς ῬΥΪ πη τὴ τη οἰ τἰὰ η 1} 115568 οἴπ Επιβίαι πο ϑ θαβίαθ πο δ] τι54116 ἀἰἸβοῖριι- 5. Βαθη τις 

115, οαπι θά ϊ ἐχ Ουϊθηίθ. Τρ58 δηῖμῃ δα ᾿λοο θη ραβ. Ἰῃϊ ται τϑίενε ᾿π 115. ΘΟὨ Πα ΠΟΓΙΟΠΪ5.,. ΟἿὉ μὴ ΠΡΕΝΣ 
48} Ῥ ΑΥ ἰδϑίμηδθ οἱ πο] βία δὲ ἃ Ῥ]πν Ὶ0τι5 1115 εἴ 4 ἴρ80 ἄθῃχιμι [ἡ πϑίδί ]ο δος! θη, ΝΑ -ἰραο τανε τ 

86 6Χ πηομ βίους ΟΊ πη 15 εὐ ἤρυρί γθάἀθαμίθηι, σαμ Ππι} 115 ὙἹτδ8 ἸτηἸἀἴου 85 ἴῃ ραΐτ!α γθρουῖσϑοί, μράθς ΦΡῚ 
ΔΙΊ ἀἀαπιθητὶ δα βα]πιΐθην 510] νἰβιι πὶ 6556 τορουῦῖγθ. ΜΙ] απ ἈΡ ποθ θαμΐ 4} ᾿ς σομδιι6-- ἐρ. 223. απ. 
ταάῖπο,, οἴ ἃ πιουῖθαβ ἂς Π46 Επιβίατ αὶ! οανοημάτιμη τπποπε θαι. 564 ΒαβΊΠ1πι5 46 νἱτα Επιβίδι μι γα 1- 9" 

εἶσι [ογοθαΐ δχ 15 485 Οςα}15. 581115 γἱἀθθαΐ; ᾿ατη  Πα{15. ἀτραπθ ππτὴ 6558 ἀπποαρθαΐ Πυμ}] 6 
γΘϑίθ : 5 ΒΡΙ ΟΠ Θ μι ΟΠΊΠΘΙ ΔΙΌΘΠατῦ Δ 6115 ἃ ΠΊΠη0. ΘΕ] ΘΠ Γ1Π}} ΟΥ̓ ΆΘΘΊΠΗ 7 ΖΟΠπᾶ, 6 ΓΠᾺῚ οὐ- 

το οαἰσδαμηθηΐα, δτιβίθυταιι Ὑἰγ 6 Πα] σΈμτ15. Πα τι6 ΤΠ] ΟΓΌβι15 οὐαί ἰατ1415 1 αβίδί Π11 ἀδίθηβου ; ἃς πὸ 
11ΠΠὰ φαϊάδθμν ρροθαθαῖ,, ψιιο 46 1Π1π8 Π46 ἀἸσο θαμετν, θαμν ἃ Αὐἱοὸ βδἀοοίαμι 6858, ἃς ΑΥῚΪ ἀορ- 

ῃϊαία οἷαι Βράγσενα ; 5684 οὐ Προ ΒΑ5111πι8 ΠπΠΠΠ ΖΔ ΠῚ ᾿Ρ88 Ρ6ι 58 δι Πἰϑβθῖ , ΒΥ ΟΟΡ δ ἃ5 6558 
Ῥαϊαθραΐ, φαὶ μεθς παιπίαθαπε, Ἐσαϊάθιη ποσὶ ταϊρον ἰπ οαπἀἸάπιμ [θΆ51}11 ρθοῖι5 δά ϊταπι ποὴ Βὰ- 
Μῖθ556 {πε 46 Επιβία!ϊο ἀἸοεθαπίιν. Αδοθρίδο δηΐμι ἃ] Αὐὸ ἀἰβοῖ ρ]Ἰη Ῥοϑὲ τοῦ ἃπΠῸ5 ΥἹΧ ἴδιη 
ὉΠ1 ταβίοϑ πὶ Οαρραάοεῖα βιιρογθγαηξ : οσσα! (πὶ δ βάθη ΠιΞο 6515 βπ ἀἸπιι ΠῸπ ἴδ 6118 ἀθρυθμθηαὶ 
Ῥοίετγαί. 564 ἀπιόνθμι ῃ Ἐτιδίδ μΐπατὴ Ἰοπρῖτι5 Ῥγ μον ΘὈ1 5}}1π|5., 4αϊ σατη οι (οπδίδητιπο- 
ῬΟΙῚ [Δ] οἱ 5110 Ὑ αἰβηίθ γθῖϑθὶ νι άθθῖς,, Ποία 6τι5 ρομιτθπίϊα ἀθοθρίαβ 0 60 ἀπ] ρθπο εἰ ἀβίθη- 
ἄδηάο πο ἀϊβοθάδε, πθο οἱ σομη πη] ΟΠΘ ΠῚ ΤΘΗΠΓΔΌΙΕ., ΠΙ51 σα {ΠΠ|π|5 ΠΘΖΙΙ Αγ ΠΟΙ 50 11Πὶ 
ΘΟ 1115 ἃς μηδ ΐθτι5 ΘΟ ρυ δ πάοί, 564 δείλην ᾿Ἰμϑα πα 1} 6 ΠῚ 6588 ἀπιμηδάγογίοί. 

Π. ΝΊΠΗ οαῖπι ἀπ αἰ γιῖα Ἐτιβίδ 11, Ὠἶδὶ ρορρθίπια Πεθγαβὶβ οἵ οδί ΠΟΙ ]οοΣ ἀοΟΙΎῚ Π86 γ]οἰβδὶτ. Ομαῖῖς εἰν 

τὰ, Ῥεοτί Αἰ του εἴμην Δπλ 1{10515 6115 ΘΟ 5115 ἀγαθαί. Ερτεβϑβ ΔΙθχαμ γᾶ , ΠΡῚ Ἰπίθν ᾿ητ|- ἐπ λπι Ἐὰ- 
1105 ΑΥΙΙ ἀἸβοῖριι]οβ [πϑγαΐ, ἴῃ οθγατη ΑΒΓ ΘΟ μθητιμ οοπδίμι5 εϑί ΟΌγ ρου, οὈ]αίΐα,, ταὶ γθυ]βίτ}}}6 ἸαγθὴΣ 
δϑῖ., βᾶπε Πάεἱ οοπίδββιομο ; 564 ἃ 85. Επβίδίϊο τε]θοίι8 δϑῦ ΟΡ πηρὶοίαΐθην. Ὑ θυιιπὶ ἃ ΑΙ ἢΙσ. χιηηνης, 
Ροϑβίθα τϑοβρίτιβ γα αν, ἂς ἴον ἃ Ἐ]αἶϊο, φαὶϊ Ῥαυ ΠΟ ϑιιοςθϑϑις ἅππῸ 991. ἴῃ Ππποὸ οΟἰθυ μη ἐρ- αὐ ϑοίίι. 
αὐἀβοϊτιι8. 6β8ι. Ῥι]βιι5. πᾶ πγθα . πὶ Αδίϊαμι ἀἰοῖτιιν ἀοοιμ 558 5, γθά ἴῃ Ῥαίτϊδηι , ἃς ΠΡ ΠΟΘ ΠῚ εν, »ἠ7. α. 
᾿πρ᾿θἰαΐθηι {18 οΘοπἀδιη πα η{ βϑαπαπὶ ἢ6ἱ σοη[οβϑίοπθιη οθία ., οἴ ἃ 60 ογἸπαίτι5 εβδί. Εὸ 9. 
τηογίτο σοηία 56. δα Εἰ πιβθθιπιη (οπϑίδ ἸΠΟρΡΟἰ τα πιιμηὴ , ἃ {π Ρτἤβιι5 ΟὉ ΔΠ141|85. οδτιθ88 5, {188 

Βαβι τα γδίθυυθ πόα (ἀδροβιζατη [αϊ556. αἰΐ ϑοζοιηθηιβ 60 4ποἃ πλΐπτι5. Π46}18. 1ῃ ΘΟΙΏΠ115515 
ἀἰβρθηβαςομ!θτι5 ἀθρυθθηϑιι5 [αἰβ5θῖ.), τά τη Οαρραάοοίαμι, ἃς Ἰΐθυιιηι 588 δοάθηι Δ Γβοῖο ρΡαν- 
σαν. ΑἀάΙχι 56. Βαβι} 10 Απογνᾶπο, εἴπ ορθγᾶμι παγανὶ ἴῃ τί! ]6η 40 Αοίϊο, {πιθὴι [515 ογ!μ- 
ὨΪθ5 ἀρια Δ! !}Πὰτ οβαγθιι ἴῃ αν ἀϊατ ἁἀἀαχοϑυιηΐ, 5 465 Δα! ρο πα ἃ ῬΕΠ]οβίογριο. Π 6 6- ἃ μ. 3. ὁ. 
τὰτηΐ οἱ Αὐίδηὶϊ, ἰθϑία "ἢ 5. Αἰ Ππαπαβῖο,, δριβοοραίιμ ϑοθαϑίθπτιη 5. ταῦ διμγὶ ΘΟΠΒΙΠἸΟΓΊΙῊ ΒΙΠΟΙΊΙΠῚ τθς Π κα 
δα]αίογοια πα Βθδγεηΐ. 564 ρᾶι]ο ροβί οὔτ Ρ᾽ αγ μι] Θρ᾿βοορὶ 80 ΑὙ ΙΔ 15 ᾿πιρ]ϑίδίθι ἃρθυΐθ ρυῶα]- 
ΠΕ 115 5658 45] αηρσογθηΐ,, ἃς σταῖία εἰ δποίουιίαία ρῬ] αυϊηγαμη γα]ουθηΐ,, [πη Χὶΐ 88 οὕπηη 615 Επι- 

βία Πἶπι5, δου τ πη 116 Ῥατία5 βθοίαίιβ δβῦ ἢ ΘΟ ΠΟΙ 10 Απογγᾶπο , ΠῚ ᾿Ομϑ δίῃ 18 Δ πδί ΠΘπηδε!- 
ζαΐϊαμι βϑί., οἵ ἴῃ ϑ6]θιιοῖθηβι, αὶ ργοροβὶία οὶ Απίοομθμπα βάοὶ ἔοσπι]α. Ῥαῖ]ο ροϑί Αὐ]δῃ 
ἀοιηϊ πα μ ἢ 5 5αοοα θα! Ετιβίδε ἶτι5, ἂο Ποογθιϊοδ [Ου μλτ16 5 ὈϑουΙρ51ῦ, π6ς ἰαπθὴ ἀθροβι ΟΠ δὲ 
ὀχϑιίππνι οἴαρις. Ῥὶ 6110 5} Τα] απο, ἃς γαν 115 ἀοίποθρ5 [Ου.1}15 515 γι ρϑιι Ζ6|15 δὲ μαιηρβδοὶ, 
Δυΐδηβ 5θ ρον 1 Ὁ Πδι15., οἵ οἴιπῃ ᾿ἰ5 41 Βοιηϊανίαμὶ ἀἸοο θα μίαγ, ἀγοίς θη πποία8. ϑοα ἰαμῖθιν 



ΠΥΠῚ ΥΙΤΑ 8. ΒΑΘΙΠῚΙ. 

Ροιβθαμίοπβ Ροϑί. ΘΟ ΟΠ ̓ τπι1} [μΔῃλΡβδοθμιμ ἱπρυανθβοθηίθ, 510) 50} 0511 Πεουθιϊοο [ον λ]α : οἵ 
ὁὰηι δὰ γ65 τη τι 6115 πουλὶ ἀράθοιβ ᾿μανονοῖ,, Βομαμπι Ῥοτς, αὶ ΝΊοθπδπι Πάθμι ΡγῸ- 
[δβϑιιβ δββϑί, ας θᾶ οοπάϊομο ἃ [ἰθουὶο Ῥαρὰ τεσθρίαβ. Π θάϊθηβ ΠΡ ]]} αι, {αὶ δαηγάθιη ἢ θη ο01- 
ἰἰποραΐ,, οὔία! 1 σγμοάο Τ᾽ γαπθηϑὶ. γον Αὐϊαπόνιμ ροίομιϊα 58} Ὑ αἸθηΐθ , ἂὸ τηθίσμι μα} 

Ἐπιβίατἶο, πὸ βϑοηίθπίία ἴῃ δια οἷ ἰαία τθηοναγθίασ, Οπᾶνα τπθα τι 58. 6588 ΟΊ ΠΟΙ ]Ο05 Ἰμίον οἱ 

1μουοιϊςος νοἱαϊῖ, αὖ οι αι ιν ΘΟὨϑα]ογοῖ, πος Αὐϊαποβ ἰνυεϊιαγοῖ. Ποιναχὶς οἱ ΒΆβΉΠπι5 Παπς μι Θ 

Ποιαΐη 5 βίσταμη οἱ ἴῃ νοῦθα Νίοαπα ᾿πανάτα οοθοὶς ἀηη0 979. ΑΓ 16 ἀθὶ νἸϊς δχ Θὰ γ6 ΠΠ ΘΒ} 

ΑἸΙφαοι Ἰποοιμιηοά τη ΟΥἾΕῚ ΡΟ586 5 ΟΠ Π ΘΙ ἀοουθ]ζαΐθηι ἴῃ θαβι ται οἰ πα αι, υἱὲ Ῥἰαοαγοῖ Αὐϊδηοβ. 

ϑοααιία 5. αὐ γαγ]θθ ἔουττ]65, Ζιιαυιαπι ]ίθναι, (6᾽αβῖο φαοάδμι ρΡιοΡομθηΐο, ἴῃ ΟἸΠοῖα σϑοθρὶΐ 

δοάθωι ἀπο, αἰΐογαμι ὕγεῖςὶ ἀπο λιι5 ροϑί δηη15. Ττουῖι ἰδτηθη., πθὸ ΑνΊα ἢ σα ΠΟ 1οὶ ἀορηηδε 5 

ἀείδηβοι:, πϑο οδίΠο οὶ Αυϊαπιιβ υἱοῦ νοΐοθαὶ,, ἄοπθο ἰαμάθι ἅμηο 370 δχθαῃίθ Ρου υδο 5 

ΠΏ 65 ΡμἀοΥἹβ ΓΟΡαΡ 15. 5688 οὶ ΑΡΙΔ ἢ 15 ξεν εἴ ἀρϑυΐθ οσομ]πηχι. 
ΟῬρορι ΠΠ 'ΓΑ]15 δνὰΐ ἘΠ αϑίαιἶτι5, οὐαὶ ΒΑΒ1Π1πι5 ἸῺ ἢ ΠἸΑΧ ΙΝ 15 ΤΠ τ15 Ομ Π 6 αΐ, οὐ} 5 ἀἸβοῖριι]οϑ ἃ νυ 

ἘΣ ΠΑ αν ἘΠ 5185 ῬΙ ΘΒ ἀἸτι 6556 ἀποοθας. 5.64. ποθὴ 8011 βΆ5:Π10 Ἰ αβίδελῖιι5. {Ππ510. Ῥιθίθυ ἄπιο5 (θαυ θη 505 

τη 0 3 6 Π56 ΠΏ ΘΡΙΒΟΟΡΟϑ, («1105 5018 ΑἸχιμτ5 ᾿πιβίδι πιο 1 ΙδΏΟΥ 556 ; δι Ἰοἰβδῖιη! δ θη} ουαπΐ Ῥυ οι με ἰϑδὶηὶ ΥΙΡΙ, 

ἘΠΘΙΒΈΒΙΣΕῚ ξύητει ΠΑυβοη 515. ἃς ἴρ056 δίϊαμη, {πθι θα β} 15 ΕΠ ο  6ϑῖδο ἄἰθοῖι5 δὲ οο πὰ ἢ 6586 οι Πθαΐ, 8. Ει- 
Πάοι 5ιὰ - νᾶ 115 ᾽ Ι 6 5 ΟΠαΐ, 

ἀϊατι οι δας 5618. ϑαμιοϑαίθηδῖ5. ΜΙ α]ια ἴῃ ΠΠ{Θν}5. 1.511}: Θχβίδπς δι οἰ εἶα Εὐτι56}}}} δὲ ᾿πιβία τ 1} Ἰη ἀἸοῖα, [5 
ΠΡ ΩΣ παβοθηΐθηιν ᾿ἰμἴθι Βαβι αι οἵ Τὐαβίατῖται ἀἰβοονϊαι βθάανο οοπδίτιβ οϑί. Ὗ οοαΐτ5 ἀηηο 372 ἴῃ 
Γθπ8. Αὐιηθηΐαι Βα 5}}1π|5 ἃ 5. ΜΙ οθῖο οἱ ΓΠοοάοίο, (τὰ τεῦ [οβίτιτ 4ιιθλε  ἀὴ} Ἰ 6 εἴα 615 οο]οναγοῖ, 

ἜΤ ἧπε; (πη τι 46 Επβίαιἶο ἀρουδίαν, αάθϑϑθ πο] αὶ ; Ρυορίθυθα «ποὰ ᾿λ5 6 θ1πι5, ἃ {πὸ Ῥἢανιπιπιὴ ργῶ- 

ἀ ἐρ. τ: 5141: αα Ἐπιϑίδε μι! ἀοἰδηβιοπθι 5Ρουα υαΐ, ὁὸ γϑαΐτθ ποθὴ Ροίτ. ΠΑ] θιητι5 ἰὴ Ερίβίοϊα 105 850- 
Ἐ τ ΣΝ Ῥμγομίσιι Ἐππιβίαι αἰ} ἀἸδοῖρα!αμι ϑαμιοϑαία ῬιῸ Ποἰδοθηΐθιν, νἰβθηαϊ, τι νΘυ βί 116 οϑῖ, ἔπ ιβο}ὶ 

οαπ5α. απο 46 Τὐπιβίατ ϊο ̓ χοι μια} θυ οϑία ἢ ΕἸΒΒ. ΠΟΥ ΊΠ ἢ. ΟΡ Ομ . οΟΙ ΠΟΥ ΘΡαΐ 5. να] αΐα ΠΘὴ 
βοίπηι οὐ πούοχθ Πά6ὶ ριοίδϑϑιο, 566 βίαν δου ιηὰ ἀοἴθηβιο. Νϑιηὶηὶ βᾶπ6 ἴῃ πος ΘΠ ΘῈ οοῖ- 

εθάθθαΐῖ, τα] 56. οί πο τοῖς δ ἀϊοο ρας φαγί ιι5.; ἀὸ τα Β}} ἀπῖμϊ ἀνάον σΟμΒΘ πΘ θαΐαν", τι οἱ 
Ῥυδοίθυϊίο Πππ|58 [1565 ᾿ῃ ΠΝ 1 {Πα θυθη ταν ᾿πππτηδη δ, 60 ῬΓΈΘΒΘΠ5 ἘΠ|8 1 5 α5Ρ᾽ ο΄ οηθιὴ Ρουβεὰ 

χα 

ἐρ. 5ἠή. π. Οποά δῃΐμη βαθϑου θα πο Οομῃβίδη τ ΠΟΡΟΪ ρῬδοοαγοναΐ, ᾿ς οϑἰ μου γι ἷβ εοηΐνα ὑπ οχίπμ, 

ἘΝ .. ., Βαίρρίαμι, ἀδογρίαμ, οἱ Ασδοιαμι Πτου}5 θα ραν νἰϑι5 θϑί, αιιὰϑ ἃ Οη65. Θοο  οϑἰαϑ τηϊϑὶς. Ν- 
δᾶθαῖ 605 ΘΡΊβοΟροΟβ 6588 δ ϑριυ {πι5 βᾶηοι1 ραντοῖρ65. ἰπ46. δἰϊαμηι Πλ} ΠἸ16 οαϑ81{ ἰαΐδο ἴῃ 568 56Π- 

τοητῖα, Φατγ]5 ἃ ΤΟΙ ΘΠ 5 ΘΡΙΒΟΟΡΙ5 ἀπ παία5 δϑβθῖ. ἢ θάϊθηβ 6 Π)ανάδμπὶα, {ἀπ ἴῃ ΤΘΡΊΟΠΘΙΝ 
Ἴ. ἔρρει κ΄ χοοραίτιβ γἱάδεαν [π|586.,. αἰανῖα θ΄ 5114|5 ονθνεῖς οἵ ᾿ῃ ῬΥΌΡΥΙΒ ἸΠ ΘΠ 515 ἀδειθείας, ϑερτοραν 

3: οἰΐδηι ἃ 5πὰ σοι οπο ᾿Σ]ριάταμ, ϑαία!οηβθιν Θρβοοριῖιη, 60 4 ποά 15 Οἴτην ΑἸΠ]αβθδο. ΘΡίβοορο 

ςομπ λα πἸοανοί. Οὐϊπϑυϊαλ ποθὴ λἰΐο ἀηίθατιαι ἃ θά51}}}} σομ πο πη6 ἀἸδοθάθγθε.,, θοο θοῖαβ 
Αἰμαβθὸ εἴ Ζϑ]ονιιηι ᾿πβθοίαίι5 [πογαΐ, ἸθΊ 116 ΡΒ Ὀγ ΘΡῸ5 οἱ ἐἸαοοπο5 οοηβεπογαΐ. Πιαρϑιθ 51} 

ἯΣ 244. π. Ὑ αἰθηΐο, Πναπιάθηι εἰ θὲ [ἀοίατ ἴῃ οοποίοπο ἀορίογαν!, αἴψιιθ πᾶης Ρανραπαὶ ΘΡΡΑΓΙ ΤΑ ΓΟΠΘΙῚΙ 11Π-’ 
5} 223, π. γΘηϊ, π΄ Βομπιαμ Ῥνοίδοϊιι5 ᾿π6 Ῥαίσιατν πάθη γοίοννοί. τι0 τηΔρ]5 οὐθάθυθίπν ἤπιος Ποιηϊηΐ, 

ἐν Δα] αγαθαΐ δυιβίθυιιν γἱν θη] ῬΘητι5, δ λα }τὰ ΤΡ ΠΑΤΊΜΠ 5: να] ογὰ Υ᾿σαίπιη. Γ Δη απ σα  Γαΐθ ἢ 
ἀξῤεξιοι Ῥιδ 56 ἔθγοθαΐ, ἃ αὶ ΡῬΙῸ 4ιαν5. δηϊμηᾶ 501 Ππ᾿οἰτιι5 νἹἀθυθίαγ; ἢ οοπβία δ η} ἴῃ γἱΐα 5 γᾶν, οἷ 

π. 3. ᾿πθηἤδοίπτη γε} ᾿ἢ τη] 1115 ΓΘ τι5 πὰ ΒουΎΊθ1}6 {αϊ ἄμ ἀν υβανὶ νἀ θαίπν. 

Ἐ ουσυυ ΤΥ. Ἐπιβίαι ῖτι5 δε θαβίθητιβ οἰσοα {Ππ|| θη ριι8, 4110 568 Ά5}1π|8 δ] 6]115 ἃυ] οἰ τἰτὴ ΔΡΡΠοα, 

[αϊοα πα. ἀδροβιίαβ δϑῦ ἴῃ σοποΙ ΠΟ ΜΟΙ Εἰ πθη5ι. 564 πος Ἰσποιηϊηϊα, 1}Π1}} τππς ποςαῖ [ππιβίατ!ϊο, {πὶ 6ρ]-- 
ΠῚ βοορδίιαμ 51ΠῚ1Π} γοαμαὶ 1110 ἰδοῖιβ 6ἱ ἀριι Βομο5 δ ἀϊάϊί, τπίροίθ 0 Πρ ΓῸ 15. Αι η15 ᾿πτιβίᾶ. 

ἘΡΣ ΣΝ ἨΠ5 διΐμι αθοὸ σου! {τ|0 πὲς 5 Υ πο τι5, τι Φαδιν 15 ἔπ πιϑίατ 115. Θουτ [ον τι] ἀππὸ 9(0 58}- 

βου ρϑιϑϑθῖ, δῖ [ἀμ Θ ἢ ΘΡΙϑοοραϊα ῬΘὨΪίι85 (ἀδ]εοοντηΐ, ρυορίονθα αιοαά ἀηΐθα ἴῃ σοηοῖ ] ο Μ6|1|-- 

πθηϑὶ ἀδροβιίαϑ ἔπενγαί. Ναγναΐ ϑοοναΐθβ θα ἃ λα] }10 ραΐνδ, δρίβοορο (ὑοβαυῖθηβὶ, ἀπ ίιμηι : 

τᾷ οοπθτιηαί ϑοζομηθηιβ, δ Ἰαιι6. θαι 1ῃ ϑύηοάο ΝΟΘΟΟ ΒΑ ΊΘη51 Θχοοι πἰοαίπμη, οἱ ἴῃ Αητὶο- 

οἴλθπα οοηνἸούται ῬΘυ] αν. ϑ'θα μος ΘΟμ ΟΠ] Ἰὰ ΠΟ15 (ΘΠ Ό γε ϑαηΐ. Ποηρ6 οἰανίον οἱ ΠΠτιβίυϊον σγπὸ- 
ἀπι5 ἀδπρτθηβὶβ 'ῃ ΒΔρΠ]αροηΐα, ἃ {παᾶλη οαμη «ἰο]αίδο. [ππϊβδθηΐ ππαρης 46. Ἐπιβίαι }} ἀἸ5 ρα} 15 
ἀαθνοϊα, νἸσῖμτὶ οαηθη 65 δὶ δὸς γοϑθοαηὰ νἱζα οοπϑεπ{1, {105 5υ πο τι5. Αὐτηθηϊθ ΘΡ βοορὶ5 



ΨΙΤΑ 85. ΒΆΒΙΕΜΙ. ΠΧ 

ἸῃΒΌΣΙθ1Γ. Ταιβίδι τ Θοθαβίθητιι ἢ} 5 ϑυ μοὶ βθηίθητα ποίδίιμμν {π||588 γοίουιιΐ 5 Θοοναίοϑ ἃ ἐδ, ἃ. ὁ. 
εἰ ἢ ΒΟΖομΊθπτι5 : 584. δουπιη (δβ οἷα ῬΓΟΥϑι15 τϑ)]οιηῦ “ Βατοπῖαβ, Πιρίηὰ5 οἵ “ ΒΙομ  6]}πι5., 1, κω, 3. α. 
4αονιμη ορίηἷο γαϊάθ ργοθα}}}}15 νἱάδίαν ΤΊΠΘιομτῖο. ϑδ8 4. Φαομῖη5 Θυιι1{18 1}}15. γγ]5 ῬΘὨΪία5 14. 
956 ῃ 1181, ἀθ θη 16 ποη11}}ἃ γα ]Ο παι Το μΙΘμΐᾶ. 36. ἐλρῖ 

10 διισηιηα δὲ πθοθβϑιῦαο θρονί δἵ Ἰοοουιιι οπὴ Επιβίδι ϊο Βα θαβίθμο. [8 μη τη βίοι ἃ ἀὲ Ῥηῖς- 

Ἰμϑι 11 ἀτιοίοι Θχϑίϊ ἀρ Αὐιηθῃϊοβ., Ρομίὶ ᾿μοο]α5 οἱ ῬΑ] ροπδϑ5, τι 6χ ΒΟΖΟΏΙΘΠΟ (Ἰ5Ο τ. ἐν ες 

ϑοζοιηθηὶ (δϑιϊποαΐαλ οοηβιιηαΐ ΒΆ5111π5, 4αὶ 56. ἃ ᾿ππιβίατπαμ, τα ρυδοιραθιμι [ω15. ἴῃ Ἰοοὶβ “(5 ὁ. 1ή. 

ΤΟ Ὠ ϑ.10885. νἹ δ τηδσ᾽ϑίναμ), σομία} 1. ΝΟ Ρᾶιιοὶ δρυΐ [υυιβίδ! 10 «Ἰ5ΟΙΡ. 1}, ΦΠΟΥ Ια ὅ ΘΑ Υ 5511)}} ἀπ πον 
4α] 4116 5θιη 61 οαπὶ ΒΑ 5110 ἤπϑυτιηΐ : ἢ ΠΟΠΠ1}}} γ 6 .Ὸ γᾶν 5 5115 ΠΟΥ 118 ΠΙΟΠ ϑΓ1Οταπ 1ῃδ{1{π|- Ἵν ΣΩ͂Ν 
τατὰ ἀφ δεοογαγιηί. ῬΊ]ατα τηομαβίθυϊα, βῖν 8 Ρ᾽ αν 65 ἐγαϊθυ αἰταίθϑ, πὶ ἀρρο ]αΐ Βαβι 15, Τππιβίδι ῖο 1» ὁρ. τ ἜΣ 

50] 6οἴα5 {ι|588 γ6] 88] 6 ῃγᾶ 15 ΟΠ 60. ΠΘΟΘϑβ πα ἀ 1] }115 ἀδυιποίαβ, ουβουγαυμητ5 86 ΠἐρΙδί. 
225, π. ὅ. ϑίανε διϑὸ ποὴ ροίεβϑί Βδγομὶ βθιςθηίία,, {πὶ πα Ἰά φαϊάθηι οοποράϊί, Ἐπιβίδι ταὶ 
ὨΙΟΠαϑ(Ἰοᾶ τη Υἰζαιη ῬΓΟΓ 5811) 6556. Ῥνροίθι ΒΆ51Π1 διιοτου αΐθι μα! θιλτι5 ΠρῚ ΡΠ Π1] ἐθϑ ΠΟ 111}. οτος ἐπ, 
41 Επριαυίτμ δὲ Αθυϊσιη 5} ἀϑοθίϊοαι να μ ΘΧ ΘΟ 11586 αἸοῖ, πὶ δά νθυϑιιβ Βαγομίπηι 0 ν. 905. ». 

βευναί 'ΓΠ]οιηοπίι5. Οποε απιίθηι βρθοίδί δα συ ηοαὶ δηρυθη515 [Θμρτι5, Τηᾶρηᾶ Θϑΐ 68 (6 Τὸ 56η- 
τοητἰαγιι γαγ δίαβ., 1115 οἰνοα ἀπ ππιηι 9540 πος σομο Πα οΟἸ]Οσδ ἢ Γ] 115, 41}15 ροβϑί ημπ 900. 

564 ποιὸ {Ππ4 Δ} εἰαία Επιβίδι }} ϑε θαβίθηι ἀἰν 6} 1 . ὐππη Ἔυρὸ συ ποάτι5 ἀΔηρ Θη515 [πιϑι τ Π τι}, 

γῈ] 5α]τθηι {ΠΠπ|5 ἀἸβοῖ ρα ]ο5 βεπίθηζα διὰ ποίανθυϊξ ; οὐπηαπι6 ᾿ἰβάθιη ἴῃ ἰοοὶβ Θοἀθιητι6 [ΘΠ ρΟυα 

ἘΠ αβίδι ἶτι5 ϑο θαβίθμτιβ ΟΠ 0101 ᾿πϑ6{{π|| ἀπιχ οἱ αποίου {πϑυϊξ ; ον αἰ τι5 {ας ναίαν Επιβίαι Ππι5 

90, Νοὴ τηᾶρπᾶ δὐαΐ ἰηΐθι" Επιβία τ }}1 ἀἸβοῖριι]οβ. 5θη θα γα} ΘΟΠΒΘΗΒΙΟ : ππ8 ΠΟΠ 1 }15 
ἀυεράδηι δι τ} Βγποάτις, “τι 1 Δ|105. ποθὴ οοηΐονί. ΑἸΐ Θμϊπ ποη ΘΟΠΙΠιΤ}611. 6556. ΟΠλΤι{ηὶ 
δοπθηίίαπι, 56 τἰτίιειι τη τι6 φιιοί εἰδὶ ρίαοιιονῖξ, ἰα αἰὐἰδοίδοεγ ; τιπιθ οἱ Ποοἰθοῖ υἱϊιροτία οἱ 

οἰδὶ ἱρεὶς ἀαπιπτίπι οοτιοϊϊαπί: οὔτε γὰρ χοινὴ γνώμη αὐτῶν ἁπάντων ἐγένετο' ἀλλ᾽ ἕχαστος, ὅπερ ἂν 

ἐνεθυμήθη, τοῦτο προσέθηχεν ἐπὶ διαδολὴ τῆς ᾿Πχκχλησίας, καὶ ἑαυτοῦ βλάδη. [ἃ ἀιιΐθιμι ργεοίατα σοη δ τς 

ἐπὶ Επιϑίδι 11 ϑραβίθηϊ ᾿Ἰῃβ.{π||18, 4], τας ᾿ηἴτὰ νἹ ἀθ Ἰηλτι5, ἤθη ΘΟ ΠΟὈΪα, πΠ0Ὶ ΟΠ 68. ΠΗ 118 
ῬΙΘΡΟΒΙΙ παιΐτι5. Ἰηςπθηΐαι, 564 αἰαὶ ϑρθοίθιη ϑοθίϊοδο γἱΐθθ.. ΠῚ Πηλ]ου ὨλαΪ]ῖο ΠΠΠΘυΐαβ, 

1ηϑύπτπι1. 

89, Τὴ Ἐπαβίδί μι! ἀἸβοιρα}15 ᾿πδος γθρυθπθη ας βυμοάτι5, {πο4 πιιρίϊα5 ὙἹπρθναυθηΐ, ΨΙΓῸ5 ΔΒ τιχο- 
ΕἸΡα8, τιχοῖοβ ἃ Ὑἱ15. ἀϑί πουθηΐ, πμ δ δα] θυϊα ἃ ΠΟΙ Π1}115. ΠΟΙ "588 : αποα 6] ἀΟη1085 
ςοῃίθιηπουθηΐ οἵ ρυϊναίοβ οομυθηΐαβ Πα θογθηΐ, ΟΠ] αἰϊοινο5. ᾽πὶ ΘΟ 6 5115 ΠΘΡῚ 5015. 5101 οἵ 8115. 

τι 58 ΠΟ ΟΣ τ15 νϑπαἰοαυθηΐ: {ποα ᾿π5οΠ Πττ γι θη 11 ΘΘΠ115 σοϑίανθηΐ,, τ τ 6 68 Ψ11}}} γοϑίβ 
Ἰηαπιεγθαΐ, νἱρρίμθβ ἰομἀθυθηΐ, βουνο5 ἃ ἀοιηϊηἷβ ἁΡ ποουθηΐ : «πιοα 16 Ἰ)οιηϊηϊοο Ἰοπηᾶνθηΐ, 

οἵ Ἰεγαηΐα ἴῃ ΕΟ 65:15 ργαβουιρία σοί πουθηΐ : {πιο πΟμ Π1}}}1 ΘΟυ τι} ΘΔΥ ΠΙΠ τιϑῖι}ν, τας 166 1- 

(ἰνατιι}, ἀν Θυβαυδηία", οἱ ἴῃ ἀομλ]115 Ομ] πραίονιι τι Π6 ῬΥΘΟΘ5 4 θηι {160} 6 θ6 να οοπίθμθυθηί: 

ἰδ βου! Πο115 δαΐθπι 10] 5 ΡῈ ΟΒΪδί 5 ἰαπρουο πο !θηΐ ἢ ῬΥΘΒΥ ΟΡῸΒ 5 {π|| ἸΧΟΙ 65. ἀἸΈΧΘΙΘ, ΘΟΠ ΘΙ- μι, 

ὨΘΡΘηΐ , ΠθΟ ΘΟΥΊΜ 5ΔΟΥ ΠΟ} Ῥαγ ΓΙ ΟἾρ6 5. 6556 γ θη; πᾶν ν υτιπη [4 51}10ὰ 5, Οἵ ατι80 1|Ππ|ὸ Ππιπί, οο- 

ἀδιιπατθηί, ἀθηΐαιο ἀν. ]γι5. ποι οἸμ αἶα 518 Ὀ ΓΟ] 1ΟἸ θα 115 5ροι ἀρ θην Ῥυο πε θυθηῖ. 
(ιν [δὸς δα Ἐπιβίδα 1 Βοθαβίθηϊ ἀἰβοῖριι]ο5 τοίουδιιβ, ποθὴ ἰθύν 6 ἀγοιιμθηζαμ βαρρϑ αι Αϑεῖτι5 
ἴῃ πος βοάα! το Ιοηρο οο] θυ νίηνιιβ, οὐαὶ πα α]ία τυἸ πα τι Βιμ}}Π πιὰ 115 4τι συ ποάτι8 (ἀμ ΘΗ 515 

γΘρυ μοη 1. 15. δηΐμ, (οϑῖ6 Ἐριριιαπϊο, πιᾶρηδηι Ποιη  πτιην ΓΒ πι6 56 Χτ5 ΤΠ} Πα ΤΠ 6} ἃ}0- λανος. 75. 
βίναχὶϊ, ψαϊθιιβοιι ρυϊγαίος οομγθηίι5 μα θοθαΐ. Ῥαβομδ οΘ] ον ταΐθι υἱἀοραΐ, ἸθΠαμαθαΐ εἰ Γ᾽ 957: 
Ἰ)ομντηΐςα, {αϊθιι5 απιΐθηιν (1615 δ] ααῖα ᾿παἸοιιαίαν ἃ Ἐοο αβῖα, νϑβοθραίτυ. ΠΙΠΙ5. βθοίδίου 

νίμο οἵ οαυαῖθιι5 ᾿πἀπα]ρϑθαμί ΑἸ] ποα]ο, ὑαπὶ οὐπη ἢ461685 ᾿ο α αἶα Ῥαβο μα] 1ὰ σον ανθηΐ. ᾿πηπηοάο- 

ταύτη Ῥαιρον αι 5 βυάτατ, {αοα ταρυθ θαι 5. πο τι ., 58{15 τθάοἹθί ἱπρθηϊτι Δ ΘΙ, Ζα] οἴμηὶ 

πιδρβίσιιχη βύπαιη Ἐπιβίαι μίσπὴ υἱἀθνδῖ βοο  βϑαϑίϊοοβ το ττπι5. 1 τηδηῖθιι5. Βα Πΐθιὴ ; 1η46 Δη881}} 

οαρίοθαὶ 48 εο ἀβίσαμθμα!, ἂς Ομ θαι «ἰοιτἀ 4] πὴ δίι 6858 48ὶ Παοίθητιϑ ἔποναΐ, 564 δὰ γθ 

αἰζδηίτιι, οἵ σαπτ Δ} 415 ορίθιι5 τούπαν πο αμλ)6ν6. Πθουίδβ νἰνοπα! δὰ ἀν θιίσιπιηι οἵ 56 η 6 ΉΠ}, 

4αδαι ἴῃ βεοία ἃ βύποο ἀαμῃιπαία δηλ νου νιι5, ΠῚ ΔΡΠΘναΐ ἃ διθθθ ΛΟ]. Το βίαίαν. 611} 

Ἐριρβαμῖαβ ΠΟΠΏ11]105 διιβίθυιιιη γίνθ μα] Ῥθητι5. τΘ 1586, ἘΠ ΠΔ ΠΏ. 15 Ῥ]οΥΊπι6 γἷθο δὲ φξαΥ 115 

5686 ἱπδατριατοης, Ναιεϊπχοπίτιτη ἃ Επιβίαι Η}} ἀἸβοιρα 15 ν᾽ Παρογανὶ τοβίαίτιν 5 Πα τι5 Οδηρυθη818 : 

«- 



εχ ΥΙΤᾺ 5. ΒΑΘΙΠῚΙ. 

Ἰάθια ἀθ Δοιῖο ποὴ ἀἰοῖς 5. Βριρ ναὶ : 564 ταμθη ἃ 1ΠΠ1π|5 5θοία Ππὰ} 115 ΘΕ ΓΟ 5. 5 ΒΡΙΟΙΟἸΘΙΙΙ 

ἴον, 8. Π0η ΔΟΓαΐθ56 ἀἰβοίμιιβ 6χ [ἷ5 5. ΑἸπρτιβίϊὶ νου δ : Ομάαιη ρον εὑ ϑτι ἰδίος., δἰομί Εποναϊίας ὐοὶ 

λαὸς. 58. Ζροϊξαοίζία5 ποτὶ αὐἰπιἐξο 6 α( σοπιπιιιτιϊοτιθιη, βιια1)ι τιϊϑὶ σοτυίίτιθτιΐθ5, οἱ 605 {ιιὶ διθομῖο ἰΐα τόπιιι- 

ἐἰανογί τ, πὶ ργορτῖα παιῖϊα ροφο φατε. “410 ὁ5οα ἐαπεοτι σαγταΐτενι ποτὶ Θ05 αὖ δέτε γ6 αἰἰοὶ! Ἐρὶρ]ιανῖιι: 

Ῥμιϊαφίοι ὑογο οἱ πάτο οἷς ἐγ ϑιιῖξ αὖ] εϊτεοτιίίαπι. 

αὐλμι ουρὸ πΐ8}} ἔνα ἴὰς Ἐαβίατμ!! ἀἰβοῖρυ] 5. τθρυθμοηάαὶ βγῃοάτ5 (λπρ θηβὶβ., ααρά ἤοὴ 

Ρατῖτον ἴῃ Αθυῖο, Ἐπιβίαα 1} Βθαβίθμὶ ἀἸβοῖρι!ο, γθργθ θηβαιῃ ἔπους ; ἀΠΠΠ|.1}6 ὁδὲ Θχιβι πη νο Ετι- 

δία ίτπη, 46 {πὸ συ ποάτι5 Ἰοχυίτιν, ΠΟῊ [π|586. ΔΘ. τηδρ᾽βίσιαν. ἴα πἴπο οἰϊαμι ραίθί ᾿μλμῖο- 

τἱίο ΤῊΠΠ]Θποητίτι οχ᾿ϑί αν παης βθοίδηι οἷΐο Θχϑεϊποίαμι ἔι1556., πθοὸ τι απ ἐἰ6 11ὰ ροϑβί 5ύπὸ- 

ἄσι Οαμρυθηβθιι ἴῃ [βίου ἰδ ΠΟΙ ΘΠ {15 ΠΙΘὨ ΠΟΊΟΙΣ ΟΟΟΙΓΓΘΡΘ. Εὐἴϑι θηΐμ 5110 ᾿σπιϑίδ 1} 

πολ η6 οορηϊία ποὰ {π| ΕΡΙΡΠαπῖο, Απρτιβίϊπο οἱ ῬἢΙ]αβίσῖο : οθυίο ἃ}} δ᾽ 5. «ἰβοῖρα!ο Λουῖο 

[πιαπ ΔΙ {πᾶπὶ οἴ ΠΟΘ ΔοςΘρΙί. 

Ἐπιβίατ 1} 56 θαβίθηὶ ἀἸβοῖρι!οβ μ15 απο μ  θ115 Ἰοοστιπ 6 1556, απο δίϊδιηι ΘΟ ἢ ἢν Πα 6 ῬΟΒΒΙ1Π}}115; 

4ποἀ ᾿ἰρβὰ 50 πού πι5. Π1Π}} 46 ΤπιβίαιΠῖο, ταῦ πγ8}} διοίουθ, ἀϑρθυῖτ5 βίαϊςιαίς, 51. δηΐπι ἱποῖρὶΐ 5γπο- 

ἀπ : ἐπειδὴ συνελθοῦσα ἣ ἁγιωτάτη σύνοδος τῶν ἐπισχόπων ἐν τῇ χατὰ Γάγγραν ἐχχλησία, διά τινας ἐχ- 
χλησιαστιχὰς χρείας, ζητουμένων χαὶ τῶν κατ᾽ 1ὐστάθιον, εὕρισχε πολλὰ ἀθέσμως γινόμενα ὑπὸ τούτων 

αὐτῶν τῶν περὶ Εὐστάθιον " ἀναγχαίως ὥρισε, χαὶ πᾶσι φανερὸν ποιῆσαι ἐσπούδασεν, εἰς ἀναίρεσιν τῶν ὑπ᾽ 

αὐτοῦ χαχῶς γινομένων. Ομογίαπι συπνοηΐθτις σατο 5δίπια 5.),ποτι5 Θρ᾿δοοροτιίπι ἐπὶ Θοοίοεῖα Οαπ- 

ϑΓΟΙδὶ ῥΡΓΟΡέΟΥ Θοοϊοοιαδίϊοας5 φιιαδέαηι Θὲ τιθο 55 αγα5 οαϊτι5 45, οτίγι Οἱ εἶ ἴἰς, χιί αὐ Ἐτιδίαιιτετι 

ρθοίαπέ, φιιονθγθίιτ", πιμιΐία τϑρογὶξ πιο βανῖο αὖ ἱρδὶς {{{ἰ5 Επισεαιιὶ εἰϊδοὶριεϊ5 ποτὶ; τιθοθοϑαγὶο θώ 

εἶδ τὸ οἰαἰμῖξ, ἀο ποία οπιτινιι5 Κα ον ἀἰδογευϊί, χι πταῖδ αὖ 60 Ππι. Ἰιοσθη τη 6556 ὕπ᾽ αὐτῶν, 

οἱ νουϊθπάπιπη, ψι πιαΐα αὖ {{{15 ἤιυνί, Ῥουϑριοἰτιν 6 χ 115 {πιῶ βοαπιηίιν, καὶ γὰρ ἐκ τοῦ χαταμέυ.- 

φεσθαι αὐτοὺς τὸν γάμον. Πίαμι δα: 60 ΄ιιοεῖ τριάς οἱμιρθτοπί, οἴο. ΝΊΠΗ] 5ᾶπὸ ἴῃ ας 5Υ πο] ργαςὰ- 

(ἰοπο τϑρουϊαβ, 6Χχ 410 δοοιιϑαίιμι [558 Τὐπιβίαι πιηὶ Ραίθαί. {ΠὈ ατιθ τη ἀἸβοῖρι!ο5 οὐ πα 16}}- 

οἰπηῦαν, πα} 1ρ51 ᾿πτιϑία Ἰσμοιηῖηϊα, Τδιν 15. τη χιμα,. ΠῈ}Ὶ ἀμ υς, 51 [ἀο!πόσυια διιοίου 

Θχ βεπυδίτιβ. {[πἰϑ86ῖ. Αἴάαθ τἀ φαϊάθιι ταν} 6 σοηγ θη Επιβίαί πο δ θαβίθμο, φιιθιὰ ποπη.}}1., 

Φ Σος (Θ5ἴ6 ϑοζομιθηο, 5ῖ. ἀθίθη δ ηΐ ταῦ οὐ] ράτηῖ ΟΠ ΘΙ} 11 6115 «ἰἸΒΟΙΡ ]05 σου γθτ, π6 τ} 181} 1ρ5 1115 

ΠΣ, ποι ηὶ πὰς ἴῃ ΔῈ πηδοι]διη Ἰη5: 46 γ6 Ῥαϊογθπίιν, Ῥοηάτι5 Δι 1410 ἔππὶς βαμίθητο 5. ΠΡΙΡ μα μΐπ5, 

4αὶ Δϑυϊτη τοϑίαϊαν ροβύψαδιι ἃ} Ετιβίδί μϊο 5656 αἰἸβ) πηι, δα ἀρϑανα 1Π1 Ἰηϑυπτὰ ἢ Θχ 586. 
Ἠ!5 πονυ!δοθιι5 1105 ΘΥ ΓΟ 65 Δ] οῖς. Νάπι οἱ Αὐίαητιβ οναΐ, δὲ ῬΎΘΟ65 ΡΓῸ του 15 [ΟΠ] 6 θαΐ, οἵ ρτὸ- 

ΒΟ γίοτοβ Δ ἀφ ααθαῦ ορ βοορὶβ. ϑ6α Πθυὶ [ΘΠ 6 Ῥοίαμ, ταὶ ΠῚ ΘΥΤΟ 65 ἢ αδηλεί ται Θσοι (6. 5ραΥϑὶ 

δα βυῃοῦὶ αὐιρο5 πομ Ρουυ θηϊνοηΐ. Οτιοά 81 οἤ 65 Ο Δ ΠΒ Θη565 δεῖ Αθυῖπαμι γϑἴθυ ιν ; Αἰ ουθα 

ἃ {ἰν. α. ες. ΘΥῚ Πῶς συ ποάτιβ, τι 5 Θοογαῦ οἵ ἢ ΒΟΖΟΠΊΘΠΟ τ ϑιι Θϑΐ, τπιβ6π16 δα δρ βοοραύπμῃ Επιβίδί 1}. ΑΘυϊπιμ 

46. δηΐμ “ 40 Ἐπιβίατῃϊο ἀἸβ] αι χὶ Ἰηνιϊα ; {πᾶπ ταῦ Ρ]αοανοί Πππιβίδί πῖπι5, Ῥυοϑγίθσυτι ογθαγι Δ6- 
}» ἐν. 3. δ, ᾿, 5 Ξ ΡΙ͂ Ξ οἰ δ κα . . Φ αὐτο 

τή. τίσι, Ρίοο Ποίορ ἶο ρυφίθοις,, πθο πα] ]ατὰὶ ᾿υπιδ!τα {18 δὲς ἀπ οἸ 188 51 ὩΙΠΟΔΙΓΙΟ ΘΙ Ῥυεο θυ 1511. 
ὁ βρίριαπ, Θρ( Ἰηβα μα} 1}}15 Θχϑίμ{ Αθυῖτ5. 
ματος. 79» ει ἃ - Δ μὴ 

51 4115 ἰἀπθὴ απ ΤΠ] ΘΟ μτἰο οομίοηαΐ, συποάιϊμη (Πρ Θηβθη δηΐα ἃηητπη 541 Πα ὈἸΐαμ 

ἔα1556, Ῥυορίθνθα {ποκ 1{Πππ||8 ΘΔ ΠΟΙ ΟΒ5 1 ΟΠ ΠῚ 115 οΟἸ δο το πἰθιι5 ἀμ ΑΠ ΘΟ ΠΘη05. ἄπο 65 ΔΠΗΪ 

541 γϑοθηβθηΐαν ; ΘΠ] θην πὸ ΒΘ θη 185 ΠΟ ἢ ΤΘΡΌΡΠαθΟ,, Παρ} οὐμ [15 ἴῃ τ 15 Π1Π}} δάππο- 
ὅσαι σα Πα θα ηλιι5. 564 οὐππ δἰϊαμ αῃτθ {{Ππ|4 ἐθριι5 ᾿σπιβίαε[πἴτι5 ϑ 6 θαβίθητιβ ΠΟ β.1οὶ 1η5{1- 
{π|] ἀπιοίου ἴῃ Αὐμιθηΐα οἵ Ῥαρῃ!αροηϊα οἱ Ρομίο δχϑε του ; πὰς πιο τηᾶχίαθ υἱἀθηΐι οΔΠΟΠ65 
δηρύθηβθθθ ΘΟηγ ΘΠΪτ6. 

ΝοῦπΌα Υ̓, ΟΠ] οι αν αἀνοῦϑιιβ πᾶπὸ βοπίθηςίατη πθς Βαβι], 4π| γα} 105 νἹΐ Επιβίαί Π}} ουθηίαβ γ6---: 
γ͵εοῖα 50]- : : 559 Σ : ; ΞΕ: Ξ 

μρβρτε δ ρρηδαῖ, πο γανα ΘΟΠΟΙ ΠἸὰ ἀπι Ἐπιβία πϊπτηι ἀθροβίιθυθ, Ππα]π18 ῬΓΟΒΥῚ ᾿Ἰ θη  ηἶσ856. 5641 θυ Π]85ὶ 

[απο τηδου απ ρου ροίπια πο] ον ββαῖ ΟὈ]  ν]ο, τηνι 14 γ 6.1 ποῖ ἀδθουθῖ, σα Ἐπιβίδί ἢἶτι5. γα] 

εχίτα σαραμι {που ]ζ , ταῦ βιιρνὰ αἸΧΊμητι5., γ6] βα] θη, πὶ οχἰβίμηδί ΒοΖοιθητι5., ΒΥ ΠΟΟ ῬΑ ΙΘΥ, 

γιάσίαν ἀμλθη οἱ ΒΑ 5}}1π8 ΟΠ] 6οἾ558 αἰβοιρτγαμι Αθυΐαιη : μ60 5 ποάτι5 οηβία με ΠΟρΡΟΙ ΐαπα ἰη ἴθι" 
γα ]ὰ5 1Π1ππ||5 ἀΘρΟΠ 6 Παἱ οατιϑα5, Ἰαΐανη 46 1|0 βθτθητίδην Ομ ΛΘ Π81 ΘΟ ΠΟ1110 ρυ δ θυ 51, 81 (ἀπ ἢ 

ἐν. ἡ οὐτῇ. Π65 Δα θοηα ϑοζομιοπο, {1 ἰοἴτι5 οὐραΐ, σαπὴ Ἐπδίαςμππτη ἃ (ἀπρυθηβιθιιβ δριβοοραίι οχιι- ἢ, ᾽ ᾽ 
γος τὰ ΠΟ: 



ΥΙΤΑ 5. ΒΑΒΙΠΙΠ. ΕΧῚ 

ΟΡ εις ΤῊ] Θη θη αϊτι5 πα] ]πππην ἃ 5. Π 0610 {{π|τιπὶ Τππιβίδί μ1ο ἰυ]ὶ ; οχ ἀτι0 Ἰαϊοιιι 1ΠΠπππηὶ ἔπιϊ1556 
σομο ας οἵ αἴτιαι Ὁ Ππιβίαί μϊο ϑαθαβίθπο, αὶ ἱὰποὸ, τπἰροίθ τπ οἰδυιιι ΔμΠΟΟ θη ἅπηὸ 391 
γϑοθρίτιβ , ἴῃ ΠΖο Ποιιον 5 ρυδά παι σΟηβίμπίτι5 δγαΐ,, ἂς [ογί8 δυϊδ πὶ ΡΥ ΘΒ θυ [π1,. 51 ΘΟ Ολ]Ππαπ 
τεἰογαίαι δά ἀθππιμὰ 940. 

Νόοι αἸΠς1}15 οϑῦ [ὰ]115 γδὶ ΘΠ ΙΟ10 : ᾽ν 6 ΘηΪμὴ Τὐπιβίδί Πϊτ15 πᾶς τη τὸ δχίμα σα] Ραμ {0 ; 5415 ὑπ, 
οὐαῦ δἰ πα π 46 βιιβροοίμι5., τῦ Πα Πα οἱ ΟΠ ΟΥῚΒ {τα τιτν ΘΡΊΒΟΟΡῚ {Ἰ ιιθυθμΐ : ιν 8 δου, 4128 ἃ 
αἰβοῖρα]ς βοΡθαμί,, δποίοι. ἃπ| σΟΠΒΟΙτ5 ΘΧϑί 0 ; ττα] 0 ττι5 ἀδοοθαΐ, τι οἱ βισπσιη αἰϊχιοά 
ΘΟΠ. Δ ]Ο 8 ΠΡΟ  Πγϑίτιι", ἀμί πιᾶτ ΡΒ γα 15 Ἰπϑ{1{π||15 ἀ650{{|586[. ΠΊαμ. Θμμι ΔΙΊ τι0 ΠΟ ΠΟΥ 5 

ΘοΟἰ Θβ  ϑίιοὶ {{π||0 ΟΥ̓ Πα 16 , ΘΟ] ΠΠΠ]ΟΠ15. 5ΙΡΏτιηι {τι556ῖ. 510. 4 5111π|8 ἴῃ {που ὶ5 46 αἸγεοθυῖο οὐ. ἐρ.- 169. 
αα ΕἸγοουίπαμι βουῖρεῖβ, ἀϊαοομὶ εἰταϊαπι οἱ ποθὴ {εἰ αἱ, Φαδιν δ πομάπιιη οαπι ἀοροβιιίββεί, βοὰ 7. 7 
ἰδηΐτι Π}τι5 ῬΡΟμδ τηΪη85 ᾿ηςθηΐανδξ, ὨΪβ] οἰΐο γα ϊδέ οὰμλ νἹγΡΊ Ιθ5., {πᾶ5 6 Ῥαγοηύαπι (0- 
μ1 115 ἃ ρϑίταοίαβ ἴῃ ἀππιπ γϑἰτ{1 σύθροθι ΘΟ] οσογαί. Ὑ146 ποί. δα Ἰὑριϑι. 129, ν». 291. 

Τιβίαί μίπιι ϑερθαβίθαπιιη Τ Ὶ]]Θι Ομ ἴτπ|5 (ὑδοδαυθεο ατιΐ βα]ΐθι τὼ δρραάοοϊα πδίτιπι οχ βϑίμηαΐ, 

Ῥιορίεγθα ψιιοά Βαβι ττι5 ουπη., ροςίφιαπι τοι ἴπ ραίτίαπι, θαι 5 ςῖπιο ΟἰΘϑαγθ8 θρίϑοορο Π|61"- ὁρ. 563. ν. 
πιοθοπὶ ΘΟτ 655ἰοτιαπι στ Παθὶ οὐ ιεἰ556 ἀἰοῖι. Τη 48 οο πο! πα ἀοοιἰδβδίτητιβ βουιρίου., ἀἸβι!πριιεη- ἠοδ. ἃ. 

ἄσαμι 1ΠΠπ|π} 6556. ἃ αἷϊο ᾿πιβίαί ῖο., {θη Ασηηθηαϊαιη [1586 ποὰ ἀπ ]ίαΐ, 5: Φα]!ἀθι 5 ποάτιβ 

Οδμρυθηβ15 Θρ βίο πὶ διατὶ ᾿Π ΒΟΥ Οἷς ΘΡΊΒΟΟΡῚ8 Δυτηθϊο, Παδοιιηι Επιβίδί ἰτ18 δα θαβίθμτιβ πα] ] 8 
νι ἀδίαι δηΐα ορβεοραίτηη προθϑϑι απ θὴ ΠΔ]λ1115568. 

Το αμη5ὶ Επιβίαί Πῖτι5 οϑαυ θη 515 απ βα] θα (ἀρραάοχ [πἰββεῖ ; πααδάιδιῃ 14 ρον ἀοθαϊί, 
«ππουηητι5 ΒΥ ΠΟατι5 βιὰ ΟΡ βίο αη ἸΠϑου Ἰ οί ΘΡΊΒΟΟΡῚΒ. ΑΥΤμΘΠἾδ5, 51 101 το  ββιππιτη 1ΠΠπ||5 γὶ- 
δαθαΐ βθοία. Αὐ Τὐπιϑίδι ἰπιπη (ὐμοϑαυθηβοιη πὶ Οαρραάοοθι {{|586, οι σουΟ σοποϊα {πιν ΟΧ 

ψΕ 15 τη060 8]1αἰ15. ἴρ56 Βδ51}1π|ι5 ππης Οδρραάοεοιδμηι, τί βαρτὰ νἹ !πλτι5, Ῥαΐγια πηι ἀρ ποϑοϊΐ, ἤτπηῸ 

Ῥοπίπμπι, ᾿πίουάτιπι οἰΐαπι Αὐπιθπίαμι. ΠΕΙ]οπί τη ὐδρουῖτβ ΑΥΊΘ ΗΠ} 6586. ΠΟΠΟΘΡ 8. γ6 0} 15. ὅρη. ἠ8, 
ἀδοϊαγαῖ : δαμλάθηι ἰτηθα Πουίαταιν, τι ραϊιαιι οἵ σοι πυαηΐα βία ἴα γουϊίι5, ΒαΒΙ]Π1ο ἀππαδί. Γ᾽ πὰ 
Οἰμ εὐροὸ Οδρραάοεῖα Επιβίαι 11 ραῖτῖα ἀἴοὶ ΠΟ Ῥοία, 51 ἴῃ σἱεῖπα Αἰ! 7πὰ ΓΘ ρΊΟμ6. Ὡδίτιβ δϑί ἢ 
σπι ἴῃ Αὐτηθηΐα παΐτπηι ΠΡ πίθι οο Πρ ϑυΐμη 6χ [15 αὐορουῦῖῖ Ναζιαπζθπὶ ψ 15: “Ζ27ηιθτιῖι5, ἸῊ-- 

4 116 Ἐπιϑίδι μίαν ἀθϑιρηδι5, ρίατιθ θαγϑατγιι5 651. Ἀυυ 1} ΠΟΠΊ1Π6 51Π}}}Π|{8ν ἀοϑισπαίαγ ἃ ἀτο- 
ϑουῖο Νγββθηο [|0. 1 ἴῃ Ἐπιποιηπη, Ρ. 289. 

ΥἹΙ. ΠΙᾺ δἰίαμι 46 Επιβίδι μϊο Ὀγανίθι Θσχαιϊπδη τιμὴ δϑί, τπἰσιιμὶ ἀἸβοιρα!αμ Πα] ιουιῦ Αθίμπιηι. Χοπ Αοαὶ 
απ Ἐπιβίδι ῖο ΒΑ51Π1ο Ἰμβίαν' οὐ αἱ πἰ5 Θρ᾿βιίοϊαπι δα ΑΡΟ]Ἰπαυίνι βουὶρίδμ οἰ] εἰδβαῖ ; ἀθιμιοπ-- Εαδδιμίας, 
βίαι ΒΑΒ1Π1π|5 ΘΟ Π11π|5 ΠΏ 1]10. 6856 τιΐ, ιϑὲ φιιὶς 41 οἰἴπεηι σοῖς Πεῦτ οἰΐστιην, ἐπὶ σαριι ραγοτ ῖ5 Το ἰϊατοϊ 5οὰ Δενῖϊ. 
Μιὰ ογἀπιϊπιαιίοπος. Ἐΐ ἴῃ Ἐρίϑι. 24, π. 3: 15 φιιὶ πιο αροιιδαὶ 46 «ροϊϊπατῖο, τοϑροπέθαι πος εἶ Ὁ 359. ἦς 

(τῖο ργορτὶο πιαρίϑίγ 0 510 δὲ εἶδ Αδἰϊο ργοριῖο σιιο αἰϊδοίριῖο. 584. 15 1π Ἰοοῖβ Βα βαθιά πατῃ γἹ- 
ἀδίαν πομχθη “ογὶϊ. Ν δια 4110 ἴῃ Ιοοο δα άθιῃ 48 τ ἃρθηβ Βδ98111ι8 πϑαίσιμη σαϊάθηι ποιηϊπδΐ, 
56 486 ἀἰοἰς 5011 Αδυῖο σοηνεηϊπηί. ἤαμι τι60 ἴρ56 ἀοοιι50, Ἰμαϊί, οἱ φιιὶς θα φοὐαζίο αἰΐφιιο ἐπι ἐρ. 181. π. 
Πιγϑῖμι αὐ ϑοὶδδτι5 651 (οπιπῖπο αἰξοην ἰχοπιΐτιος πονῖς ϊ5, ἑαπιοῖϑί ποτιϊτιαιηι τιοπι ἀρροῖΐο ), σιιῖα 

τιτιτι5 τεσ τι6 510 ἱροῖτι5 ρθοσαίο πιονγοίι". ΠΝ βϑᾶπ6 γουθ15 Π1415 πα Ἰοδίτη" 6χ ῥ᾽ θίας!5 415. 0] 1πὰ 

ἴῃ Παρ ϑβίπι ἰαρϑιι5 ΠΟ ΡΥ θα πίθ πιδρὶβίτο. [ἃ αὐιΐθιν ορίϊμιθ οοπγθηῖϊς Αθυϊο, αὶ Π]Ομ ϑίοδη “ 
γἱΐδιη οτπὰ Ἐπιϑίδί ]ο ργοβίαθαίαιν, αἴ πϑατιααιιᾶιη Αἴ], 41] 5:1} 18 1 ΘΠ ΏΡ6Ι ᾿πη ΙΘἰδίθη Ὀγ80 
58 {}1{, πθο 111105. πἰδὶ δά ᾿πηρ᾿θίαΐθιη τηδρϑίσοβ παθαϊι. Ῥυίμητι5 1Π|π5 ἀοοίον ὀχϑα, (εβί6 ΒΠ- 

Ἰοβίουριο, Ῥαιυ]μιι5 Απιὶοςμθπιι5. Αἱ βἀοοίπηι [π||558 0 ΕΠ αβίδί ϊο πθο σθρουῖτβ ΝΎββθμτιβ, 61] Φ, 3 ο. τ3. 
168 Λϑίιϊ δσοιγαίθ ρουβθααϊαι, πο ἈΠ]|5 ἃ[1π|5 ἐαϑίαζιι5 δ βου]ρίοι. ΟἸΔΏΥΥ15 ΕΓΡῸ ἀρὰ θα51- τ. ξιωιοηι. 

Ἰπαμι ΘΕ ποιθθη Πα θδαπΐ ΟὨλη65 οΟαἸο65 ΔΙ 55, οἱ δαϊ, βι ϑεποηαπι5 οἱ γιά θίπν ΑΘ γ1115. 

ἐρΡ. χῦ2, 



ΠΧ} ΥΙΤΑᾺ 5. ΒΑΘ. 

ΟΡ νὰ. 

1. 5. Βαβτι5 σοποθ [ἴσο νἱτω ἀποίογ ἰπ Ῥοπίο οεἐ Ὁαρραάοοῖϊα. Π|. Απίοα Ηἰς ἴῃ Ἰοοὶς αϑβοοῖς Βἷαὶ ἀπ| ἰοσὴὶ 46- 

βοραηξ, ΠῚ, τορουῖο 5011}, δα πη Δα 56 ΠΟΘ 6 ΘΟ ΓΙ, Ἐδοτιπι νυν θη! σαιο οἱ οοοπραίϊο, ΕΥ̓ Βά51Πι 

ἸΆοτο5 πποπϑίουι Ππῖθιι5 ποι οοπἐϊποπίαν, Ὗ΄. 1)6 ΡΠ παρ θιι5 Ἐπρ᾿ βίο 5 ̓π βθοθϑϑιι ΒΟΓΙΡΓ5. 

8. ΒαραΣ, 1, ΤΌΒΕΙΠΟΠ ττπὶ (ΤΘΡΌΥΙΪ ΝΖ ὨΖΘῺΪ βιιρτὰ 8} Παἴνημι, ᾿ {π|0 ΒΑΚ. Π1ππι5 ἀϊεϊτατ σοπο  {ἰσατη ὙΠ ΠῚ 

πααοδ δα ΠΩ ΕΠ Γ1556, ΟΠ βγτπδγὶ ροίοϑε οχ Ἐρίϑε. ΒαβὶΠι 307. Οἀοναμε δύμι Ν᾽ Θοσεθβαυ θη565, ΘΡίβοΟ ΡΟ ἴῃ50 
π᾿ Ρόοηῖο εἰ ρο5 ἴῃ Βαβι αιη ἱποθηάθηίΐθ : ΟὟ οατιβδ ἸηΠ8 Π65 οἱ ἀρϑασθ Πρ θαμίαι,, Ῥϑα] ]6 4] γυἰτπ5 ᾿ῃ Θοο] οϑὶα 

Εν σεις (οϑαυϊθηβὶ, οἱ Βδ51}}} οποία. Νιιπάααδᾶπι ῥτοίοοίο Βαβ τι} ΘῸ ΠΟΠ]Π6 ᾿ποιιϑαβϑθηΐ, 51 ἀπίθ θαι 

π. 2. πος ᾿πϑετατυῖ ἴῃ Ῥοπίο δχϑί ἰββοῖ. Οαϊπθείαμι 5. }Ππι5., ταῦ την Ἰἀϊαμν ἃ 56 ῬΥΟΡαΪβοῖ ΠΟΥῚ [γε]τι8 
Ἰηϑεϊτατι, φαοά τπαχίμηδπι Ἰαπιάθηι ππθυ γαῖαν", πο πασιδμι Θχθιθ]α δα βιιᾶμὶ ἀΘἰθ μ᾽ ἢ ΘΕ. Τρεῖς 
οχ Ῥομτὶ οἱ ὑαρραάοοῖς αὐΐ Πι Ἰπασιι σϑηζα εὶ ΘΟ] 6 5115, 566] αἰΐ 86. δια 1 ν1556. (8 ]61}} 6586 ἴῃ 

ἈΠ ργρίο νἱγοόσαηι υἱν αΐθηι, ἴον 556 δία ΠΟΠΏΠ]05 ἴῃ Ῥαϊωβίϊηα δυδηρϑ σαι γα πη ΘΧΟΟΪΘ Θ, 

οἵ τανϑιιβ ΔΙ {πιο5 ἴῃ Ν εβδοροίαιηϊα Πϑαΐοϑβ 6586 δὲ ρϑυίθοίοβ νἱΡο5. Νοι νυν] θη οὐρῸ σηΟ Ια ἴῃ 

Ῥοηίο ἃῃίθ Βαβι πη ΘΧβΕ1{1586. 
564 51 Βαβι. 1πι5 [ιτι]τι5 ΤΠ. π{] ἀπιοίου ; ταϊστιιη ν᾽ θνὶ Ῥοβϑιΐ, οὐ ΤΕ πιβίι Πἶτι5 πο πὶ 5οίτπη ἀρὰ 

Αὐτηθηῖοβ εἴ Ῥρ! ]αροπα8, 564 δίϊατη ἵπ Ῥοηΐο, τι ἴῃ ρυοθάθητὶ σαρι1 νἹἀπητι5, ΠΟ 5 [108 Π} 
νἰΐαιη ἀἸοαίαιν Τ᾿ 5Ε1{π||556. ΟΟΤΩ 6 ἢ ἔτι 6556 δχ δίϊναί Βαγοηῖτβ, {πο 46 Επιβίαί Π]ο ἀριι 50Ζο- 
μΘτ1} ἰδρίτατ. 564 οἰασιιη δὲ Ῥουβρί συμ οϑὲ 46 Ἐπιβίδι πο δἼ βία αἸ5οΙρι}15. Βαβι! πιπὴ ἰΟ48], 

“Ρ. 325. πὸ σα]. ἰΐ 56 ΠΟ Π ϑίϊοδο νἱΐϑο ϑιπ1ο Παρταητθπι, τι] ποη Πα} 05 ν 1 ἴῃ ρῬαίγϊα 48] ἰος ᾿Π5{{{π||π|πὶ 

3: ῬΓΡΟΠ ΘΑ πέτα, τη 11} ΘΧ ΘΟΥΊΙΠῚ Δι] οἸ[ἴὰ δὲ σοηϑαθίπα πο ρυφϑι᾿ππ πη} δα 5 ππΐθι ΒΡ να 556. [Δ 1} 

{πη} ΘΓΡῸ αἸἰβοιριι]οβ. μα θοαὶ Ἐτιβίαιιι5. ταν ΠΠς6 τ οἷς ἀϊγινηῖ “ΓΘ πε π5, πἰ θ451}10 οου- 

πΟὈ ΓΙ. γτΐδο ᾿πβ{Π{πιῖταπὶ ἀσοορίι τοίοναϊ, Ππιβία! 1} αὐπθιι «ἰἸβοῖριι!ο5. ἢ ἀγ ΡΙΡτι5 οἱ ΟΡ ρα ἢ5 νοὶ 
δἴϊα τι 'π ΤΘ ΠΟ ἸΟΥΠτι5 [ΟοΙ5 50 105 ν χ 556 Θχ βε! ποῖ. 

Απίοα Ἰ5 Π. Το πίϊιι5 ογθά τ ἀθυῖμῃ Τὐπιβία  Π}} ἀἸβοῖρα!]οβ ἴἢ ῬΑρῚ5 οἵ ορρΙἸ5 ΠΙηῸ5 δΐ [ΘΓ ΠΟ ΥἹΧ1556, ᾿ία 

μι Ἰοοῖς. Ομ ηρς ΔηδοΠοτοίε {πουϊπΐ πος σπο τα. Τοβίστιν ἃ Βοζοιηθητιβ ἴῃ (ἀα]αίία οἱ σαρραάοεῖα οἱ ἢ- 
τὴ ἐς Ὠ ΕΠ Π}15 ῬΓΟΥ͂ΠΟΙ15 ΠῚ Χ]16 ΤΆΤ 6556 ΔΠΔΟΠΟΥ δία ταῦ σΘμτι5, {π|ὰ ῬΘΙ ἔΓΙσΟΥ 58. ΔΟΘυ Ι αΐθπι ἴῃ 

Ἐν τι ἀ6ϑο 15 ἰοςῖβ ἀδρονα ποθὴ Ἰϊσθί. [ἃ σοι ἤν παΐ ΡΡα5 Ῥγαιηοη, 414 ἀρια (ὑαϑϑιαητ Παγγαΐ, 58 1 

81. ρ- 693. ΤΘΟΊΟΠΙΡιι5 45 518}} Ὑ αἰθηίθ ρογαρταν, πὖ ἔγαίγτι5. ἴθ Ῥομίπη δὲ Αὐ θη ϊδπὴ το] ραίβ ἀϊδοο- 

τλῆ 18. βίαια ἔδετοῖ, π6 ἰρϑῖιση Ζαϊ 6 ηὶ ἀηΔο που δίαυ τι} ΠΟΠΊΘης Δι Ἰππ σΟΠΊΡΟΥΪ556. χβίϊ αὶ ΤΊ]6-- 
οπ. 9. ΤΠ ἢ {1π|8 ΠΟΙ ΠΠΠ105 ἃ βαποίο ἀτορονῦῖο Ναζίαηζθηο ὑδρραάοοοβ Δηδο] οι δἴαβ απ ατὶ ἰπ αυηπ6 

“ "ΠῚ δα ΠοΙΙοπῖτιηι. 564 να]άθ ἀπ το ἀη {τι ος ἰοοο παιγαΐ σθρουῖιθ, Ναζίδηχὶ απί (λρραάοοϊεο 
ταν. ΠΠΙθτι5 ΠΟΘ ΟΘΡῚ 46 δαπΐ. 01 δαΐπι ππομαϑίϊοα μη ἰμϑυϊ αι σοηθναίϊιη ἰαιιάαϊ, δηίθαιιαπ Νὰ- 

Ρ. 107... 2ΙΔΠΖΘΠΟΒ ΤΠ ΠΔΟΪΟ5 ΠΟΙ α(11 ΠΟΘ] ]Θηΐο σοι θη δέ : δὲ απο αἷξ τηοπμδο 5. ἐπ ρουϊο βίο 

ἀΡτερίοβ τηογίθιη 51 1}0515. ΘΟ  5ΟΊΒΟΘΓΘ, ΑἸ105 ΡΓΟΡΥ 5 ΤΠ Δ η]θ115 ατιΐ λη16, 1105 ἰδ π160 ἃτιΐ 5656 

ῬυδοΟΙ [65 ἀλη άο ; ν᾽ θέν 4 (6 τθηιοίβ τθρὶ οηθ 115. Ῥοῖ 5. {αδπὶ 46 (δρρδάοοιθιιβ, πιαρίβααο 

ἴαμα δἰ δια Ἰοπ 6, “απ ῬΓΟΡΥ 5. Οοι1}15 ἀσοδρίπμη Ππαγᾶγθ. ῬΓΟΡΆΒ1]6 ΕΓΡῸ ΠΟ ἐϑί ἀπδοπογοίαϑ 
ἔα1558 Ἐπιβίαι 1} ἀἸβεῖρα]οβ. Ηϊης Βαβὶ 15 πχοπαβίθυϊα Ἐπαβίαι ῃϊο 5] οία νοσαΐ ἐταϊθυ ἰζαΐθβ, ἴῃ 

Γ᾽ 339. ὁ. Ἰυρ᾿ϑιοῖα 293, [ἢ 115 ἰϑιηθη ἔναιον ἰ τα ἢ] 115 ποι νἱἀθπίαιν ἴῃ του ΘΟ ΟΠΟὈΙ ἰἄσταηι 511} τι ῖτι5 ἃὈ- 
Ἰρατ15. ᾿πη Ρ6. 10 ΘΟΠΠ 111 ]5118 5ΘΙΏ ΘΙ" ΤΠ 115 Ἰη 6 ΠῚ ἔτα1556, 5ο ΒΙΩΪ δὐΐ {σαὶ ΠΡ Θυῖτι5 νυ χίββθ. 

ΕΡ. 323. θθά51}10 Θῃϊιὴ ΒΘ βϑῖμ ΤΠ  Ἰτὰ πτ1 ππ}1ὰ ΟὉ Οσυ]ο5 νουβα θα πίασ 5 ἴμ Ἰοοὶς ο πο ἷα : Ξε οὐ- 
Ῥ᾽οθαῦ τππιχμὶ ΔΙ ιΘ μι 6Χχ {γα νυ ]γι15 Ἰμ γΘηἶγ 8, (αἱ ἀϑοθίϊοδηι νἱίαιη Ῥιοβίουθίαν, τὰ τπιπὰ οἴμμ 60 
ῬνθνΘὴΣ [παι}τ15 ὙἹτο Ππποίτιι {τ αηβὶνοί, Θρογανοναΐ 88 οὰπὶ γθρουῖο υἱοΐασιατη ; [άπ ἰηΐοι 56 Ῥρᾶοίὶ 
Γπονδητ τ 561 Θογιμι ΘΟΠΒΙ ἴτιιν ᾿π θυ ΡΟ αν ᾿μροβιία Οὐθρουῖο πϑορβοιίαβ [ογθηφ ραγοπίμιη 

ἀκούσ ὐος τ" τοῦ κνασιισναδδνι νι σα ϑιδιλανν το 



ΥΙΤᾺ 5. ΒΆΒΙΠΙ. ἘΧΤῊ 

βοηθοί. Βαβι} τηοπαϑίθυ τ ΠΟΙ βἰλίϊων, τὶ τη νἱ ἀο] 1115, ΠΟ ΟὈῚΙ ουτπατη πα θεῖϊ. Νῖο- 
ὩΔΟΠΙ Ναζίαπζθηὶ οοομ ΟΡ 185 Ποἢ δγᾶηξ. αι Οὐ θθον 5 ἴῃ αγτηῖη8 δι] ἩδΙ]δπ τιν ἀθοδιν ᾿υδθ- ρ. τ07. 6. 
ΒΔ Π{1551}105 ἀϑοθίαϑ γθοθηβθϑῖ, {α] 115 Βιῃ συ ]αζιν τ] 1αΐθι ἃ {1 1015 Ῥοίϊς, ται βα 15 Γπϊββοί 
τοι σὥπΟθΪο βθηεὶ ρϑίθυθ; 51 ̓ ῃ 1566} ΟΠ} 65 δ 115 ΓαἸδβθη τ. Ἠ]Πο Θεϊαμι ππητι5 χ 1115 Ἐυ] 8 }1πι5,. 0. τοβ. α, 
ΔΠ}1550 {ταἰτὸ Ἠδ Ια 1ο, {θ᾽ πιβάθιν ἐπβυϊπι{1 βοσπισ πα θιιθγαΐ, ἃΠΠ]οΐδο οἱ δοργοίξο Πα τ ἀ551- 

ἄεραῖ. Γ᾿ δβίαταν ἀ0}085 Ῥψαιηοπ ἃρια (ὑϑβία τι, (θυ 1π11}} δ ΘΠτ5 Π]ΟΠΔΟΠΟΙ Ια, 4] ΘΔΥΆΪΑΥ [δ σοί. 18 
αἸοοθαπίαν, οἴ θἷηι ἀπὶ (εν ἢὶ ἀδροθαπῖ, θυ π ἀγα ἃς ῬΓΟΡΕ 50 τη 6588 ἴῃ ΕἰνἸταςτ15, {τιὰ5. (1α-- 6: 7- 

ΠΟὨ 81}, ταῦ ᾽ν ΑἸχΊμ115, ἴῃ Ῥομίσῃη οἱ Αὐμιθηΐαμι ἀδἴθγθἢ5. ρογαρναν. λμομοθ ἀδηρυθηβ6β, 
4{| ΑΥΠΊΘΏ128 ΘΡΙΞΟΟΡΙΒ [Π5ΟΓΙΡΕΙ βαπί, ἀπ} }}τ8 ΠΟ δἰ πιιηΐ, 41] ἀϑοθίδγιιν ἴῃ [Ἰὰς ΓΘΡΊΟΠΘ Πιᾶ- 

δὰ {που Ὶ ΒΘ μ (16 η 1 ἃς σιν θη} ΠΠογίαβ. ὙΥἿΧ ΘΥΡῸ ἀπ θῖτπὴ {ππϊπὶ ᾿πϑε1{π|86 [}15 1ῃ ἰοοῖβ ΘΒ ἰοθῸ 

νἰτ86 Θ᾽ουῖα ποὴ Ἐλιβίατῃϊο αἰυθιθ πα 511, βοεὶ θ451110., στα] 15 πα λτι 1} ἜΧϑ({1| τι} 15 ρυοραραηαι 

1πϑτι{π|1 βιινάταιη. ΠΠπ|4 Ἰοπρο ἢ Ρυ ρος το παι 6588 ἀθιηοηϑβίγαί γἱΐοθ 50 Πανῖθ - ἄπο ἢ ἴῃ ΘΟάθΩι ἃ ἤὸς 7». 
ῬᾶρῸ πιομαϑίθυϊα 6556 ΠΟῚ Ῥ οθαῖ, 564 ΟἸ Π65 ἀβοοίαβ 510 τιπ0 εἴ βοίίθμ Ὀιροβιίο οχ᾿βίϊπηδί ΕΣ ἕοκὰ 

ςΟΒἤ προ οβ. Ῥϑυϑρ οὶ δἰϊατη ροίεϑέ 1ΠΠ1ππ|8 βοπίθιίϊα εχ Ερίϑε. 29, ἴῃ {πὰ ἀβοθίαβ ἴῃ δοάδῃι ητι-- 35. 
ἄδὰ πποΠπαβίθεϊο, 5664 ΠΟΠ ΠΟΙ ΘΟΟΠΟὈΙΟΥ ΤΙ νἱνθηΐο5 πογίαίσ, τὰ ἃ]0 πὰς νἰΐα (θϑίθιι5 εατεπίθ 

δ σφ ποθι οαι (γα ηβοδηΐῖ. Ῥγθίθυ σ 11), {πο τὼ Ῥοηΐο σοηϑβίστιχῖῖ, Αἰ ππ ἃ}} ἐὸ σοπα τπππὰ 

1Ὼ 5. 0 010 (ὑξοΘ ΓΘ Π51 (Ἰβοιτι8 ἐχ ΕΠ ΡΙβίο 5 94 εὐ 100. ΡεοθΆθΙ]6 ἐβὲ οποθ του ᾿ῃϑ.1{ππττι τ} 
οἴη δηΐθ θριβεοραΐμμι ἃ 60 ἴῃ Το] βία ὑδβαυιθηβθια ᾿πποίπη). ΝΟ ἀδογαπέ φαϊάθιη ἢτις 

Ἐπ ο 9185 ΤΟ ΠΔ ΟΠ], ΘΟΡ ΤΙ ΠΊ4π|6 5 αἸπιπὶ Ἔχαυϑις ἴῃ Βά51ΠΠι1 οατιβα,, τὶ Ἰηἴνα υἹ δ Ὀ ηγι15., Δάν Θυβ115 

Ἐπ θέαι Θρ βοοόριθι ἀδίοπάθμάα : 564 ποία 115 ποὴ ν᾽ άἀθπίιν ἔαῖββθ οοο πο ἶσα ᾿πβεϊιία. {Π6 ὁ, γρε. 53 

ἰθαβι}1πι5, σὰ 4α] ἀμ} (ὑξοσαῦ θοῦ ἢ ἀϑίϊοιιν Ἰπϑ.1{πιίτιυν ἀι ] ΘΟ} γ 6] ]6ῖ, 5Θ 6 1}} τορθη πῃ οἱ 
τον δηάτι) (τ δυδΐ, τηἸ [66 δῖ πα τς ἴῃ ῬΟΠΙΙ τπομδϑίθυ τι. (ΓΘΡΌΓΙτ5 ἀια 6}. ΟἸ1Π Π10- 

Παϑίϊοδα ἰ6 15 ἸμϑΕ ΠΟ 658 ἃ Βαϑ1}1Ὸ Ῥυθϑγίοιο εἴ γοο οἴ βουιρίβ ἐγδαἸα5. ἰαπά δαί. ᾿μἀπιοίαιη ἃ 
60 φο ΠΟ ΓΠἸοΔ ἢ: (ἰἰ5ο!ρ] ματ νἀ δίθν ἰδυιίαγα. 

ΠῚ. {01 ρυϊμναιν βθοθϑϑιι5 46] 1οἷὰ5 ἀδραδβίανις ΒαβΊΠπι5, σθρουίπιμ ἰοοὶ ἀἰΘβου! ρΕ] ΟΠ 8 σΟμδίτι8. ἐς ρκοιῖο 
δϑί Δ] ΠΙοοτο. Ἀ θβροηά! ἀὐθρουῖτβ 858 ἰοοὶ ἴουια οἵ δι{π ῬΆγια ΠΟΥ ΘΙ, ΪδῚ δἰϊλπ 46. ψΊνθῃ αἱ βογινῖι, 
γαίίοηα ἀἰΠππ16 ἐἀϊϑοαῖ. {Ππαιηιαθ δρ βίο!αι ἀμ βτλτι5. 566. Δ]Π1Ίὰ1 Πα ηλι5.. “πᾶτη ΑΒ} {πι5 ἘΝ 
βίαι!) ροβί δοοθρίαβ (ἀγροῦ ΠΠ{ΘΡὰ5 ΒΟΥ 1051", τι οἱ βαςβίασονθί, ἃς ϑιιδτῃ ὙἸν ΘΠ 61 τα ἢ ΘΠ} ΘΧΡΟ- οοπαίπν: 

ποιοῖ. Π᾿π δ 5 ἃς ποσί Πὰ5 ῬΓΘΟΘ5, ᾿θοῖοπ θη ϑουρίπναγιμι, Δ ΠογΘπῚ τη ται ἀθβουῖις ϑοᾷ “ον ΥὙΘΠΘῚ ταῖϊο 

81] τὼ ᾿ς δορί βίοϊα ὑθρϑυῖίαν, ἐχ 480 δύμ ΠΟ ΠΟ ἴα τ} ΤΌΤ 6 ΥἸΧΊ556 ΠΟΠ] 1οΪᾶ5. Ῥιθοθ5 ῃΐα οἵ εἰ οδοιρα- 
Ροϑβί οἰθιιμ ρυςθοιρι : αὖ 1}}} ργουβ115 [6 ἰθοίίοπα Ἰμΐον δἀθηάτπν ΔΒ! Πο πα. ΑἸΐ ἰδη ιν ΔῺ ΠῚ " Ε- 
6 τὰπηδ ΄αϊάειη ἃ [οἱ εορτίαίςοηα οἰϊοϑαϊη 6556 ἀθθογ 8, 5664 δχ ρ88 Αἰ" ΠΟΥ ΠῚ δἵ ΘΟΥ̓ΡΟΓῚ5. θὰ 
ΒΕ 5ΟΙΡΙΘΏ 15. παίπνα ππδίθυϊαι Ποὶ ἰαιιάαηϊ 6556 ἀπιοθῃέδμν. [Οὐ ΓΘ ΟΡ Ὸ σαπ τ1Π0 δῖ αἰΐοιτο ἐσ 
Τυδέα μι} ἀἸβοιρα 5 ἀδροθαῦ, τ 4}}} μανθι τϑριομτιμ ἀβοθίς. 

584 εἰΐο δά δὐὰπὰ λα} σομΠ Π αχϑυιιηΐ, 5θάτια 1{Π1 1ῃ ἀἸβοιρ] απ ἰγδάιεογιιηί. ἘΠ]τιΒΠΊΟἹ ΘΠ 

ἀἰβεῖραϊοβ μάθε ραΐ ἀμπὸ 960, ἃ 4αῖθι5 πὸ δαὶ θυ ον βϑι γα 4] 46} [ΘΠ Ρ115 51Π6 τη ᾶρπᾶ {ΠΠΟΥΊΠ. 
το οϑίῖα ἀϊβοθάθια ροίοναΐ, ταὶ βου βριο ἤλτι5 ἐχ ᾿ρ᾿ϑίοϊα 8. }αχ 1{ΠΠπ|8 ΠΟ ΒΓ ΘΓΙΠΠΠῚ 51118 ΠΊΠΠΘΓῚ8 
ΔΡϑοϊ αι ογαΐ, στὴ (νι σοῦῖ5 δα διιπὰ 58 σομ 1, φαοά φαϊάθμ νἹάἀθίιν ἔδοιβϑθ ἅπ πὸ θὅ8 αὰὸ΄ “ 

859. Νηιν ᾿πἴοι θᾶ, {1186 58 ἴῃ ἢος Ἰηοπαβίθυϊο γιά 586. πηθηγϊπθραΐ, ἰατιάαϊ ἸΠ ΡΥ  115. ΓΔΕ ΜΠ ν 

415 βΑ511πι5. δα γἱδίαίθιι ᾿ῃμϑεϊιθ ναί, δχι μαι οὐ ποου ἴαμα. δ θυ Ἰ 1 ῥα] πμουπιτη οἴ ᾿γιηπο- γ,ς μος Ὥς 
ΤΠ, 6Χ Ζαΐθιι5 Τηϊγᾶτη ϑδν αἰ 6 η} ρογοθροναί. ΝΟΩ β᾽η6 ἰθροῦδ Βιθι 1} [ἢ Αἰϊὰ οριβίοϊα ραιῖι- εἰς 

ῬΘυῚ5 νἹΐδο, {πάτη 101 ἰγα πιχοναΐ, οαπ ῬαὨἷβ ἃά60 ἀπντι5 ἀρΡΡΟΠοιδίαν τί ἀθπίοβ [πη σονθῖ ; ἃς 
ἰδηΐα δβϑϑϑξ οτηῃ] τὴ ΤΟΙ ἱΠΟΡ Δ, τὰ Ὠἶδὶ τηαίθι ΒΆ5}}}1 Ορρουία πο 5ποοι Γ  ϑϑθῖ, ἰλτηδ ΤΟ 6 η-- 

ἄπ [π556ῖ. Οὐμημποιηογαΐ δἰΐϊατ ΠΟΥ ἢ. τη Δ ΠτΠΠ11}., ΑἸιρὶοθ ἤπηπιν 6 ἄθμο δχρουίαίπμι, αὖ 
Ἰιονεϊ βίθυ 1165 πη ρ]θγθηττιν", ἂς ᾿ητηδ 6 Ρ]απιδίττιηι σὰ οἵ Β451}}1 σαυΎ 166 πη Δ ἢ 5618 ἐραοίτμ, τιῦ 
Ἰοοτιβ Ῥγουτρίτι5 δοαπαγϑίαν, ΠῚ5 41 Πσ που σΟὨΙρΟΓ ἀ(]0Πη 685 οἱ ἸαρΙ ἀἸοῖη 85, ἀΡ ΠΟΥ} ΘΟ Π51-- ἐρ 9. 
1ἸΟΏ 65 οἵ ᾿γγἸ ρα. ]ΟΠ65, ᾿ΠΡ. 115. γ6ΓῸ Ρ]αίαμτιηι ϑι18 πδητι Ρ]αῃ δία. 

Ουοά ϑαρεγοναΐ οἱἱ! ἃ} ἀβοθίϊοδο νἱΐα τπτι 115. προ μ Ἔα ἴῃς πη θα Ἰδη 18 5801}15 ἢ {6.15 : οἱ Τὐίω. 
οὐπὴ ἴῃ Ποὺ βίσἀϊο Ρ]τι5 ἀμ {15 Βορέου 5, {παι ἱπ Θηο 880 {Ἰ θαθσθηΐ, οο ]Θρουιηΐ 6χ Θν]- 
θ6η6 θ]πσίπλα Ομβουναίίοηθ αἄἴσπα, απ|86 ἴῃ τ τιπὶ σΟΡΡιι5. τϑάδοία ΒΘ] Οςα]Ἰατη ΔΡΡΘΙ]άυθνῖμαι. 



ΧΙΥ ΥἹΤᾺ 5. ΒΑΘΙΠΠ. 

Νας. ερῖει. ἤπιπς θυ. ἀοπο" τηϊδὶὶ ατορουῦῖαβ ΤΠποοάονο Τγαπθηβὶ, αὖ ΟΡ. 5101 σαππὶ βϑαημοίο Βαβι] ῖο 
ὃς ΘΟ 6. 

ΒΑΘ 1 ΤΙΥ͂, ΒΑ51Π1 ΙΔ ογθα τποπαβίου! πὶ θι5 ποὴ οομεἰποθαηπίαν. Νά οἴμμὴ 6] α5 1061 ᾿ηϑετπςτιηὶ 

ἀὐθε νι ἢ. ΔΙΡΙΘΧαΒ δβϑεΐῖ, ἰπ 480 οἱ τη θα τὶ ροββοί, τι ΔηδοΠογθίδθ, δὲ ργοθββα, τὶ ΠΗ] {πιο5 αἰ χίτητιϑ5 111-- 

ἈΠ]λ5. ποῦς ΘᾺ [65 ; ΠΟῚ 5658 [1 1ῃ ῬΓΟΠΊΟΥ 6 Π415 ΕοοΪ6βῖα ἘΠΉΕΊΝΝ Βακίίπις Ῥοπίϊ ειτῖνο5, ἴάααις Βπῇ- 

ο ΤΑ μττᾶ ἤπτι5, δὲ σα ΟἰΤ οτος, “θ5ἰο5 σοπίϊς {{{{πι5 ατιΐτιος δὲ ρατιίπι εἶθ 506 [μ{τιτα 5ο Ποῖος εἰϊτηετεῖ αν 

ἐδ τα, ς. - φψοτγΡὶς οἱ Ργραϊοαίζοι σισοοπονο, σαἰϊιπιψιιο αὖ ἰιῖς ἰοπσ πιοοἰἰσοτίϊι οαρῖϊ αὐοΐονο: δι᾿ οοίζσιιο 

“ αὐ]δοι ἐς ἱπατιίμτηι ΤΟΙ 471 οἱ ςοοιεἰαγίτιηιν ΟτιΓ5., 5τείηι δὲ τιοί {{1π17}} γδΟοΐρθ6Γ6, ἐπ ππιτιτη, οοἶτ6, τποπαϑίογϊα 

ΘΟτ δ 676, ροαϊηιὶς οἕ ᾿ιγπιτιὶς οἵ ὀρ βνλβεῖδεν «οοιιὶξ ὑαοαγθ, ματι ρθγ πὶ Ομ" 1. ΘΌΤΟΤ, Θἴδηιιθ ἰνα-- 
δί(αοιία Πονιθοξα, οἱ ψια αὐ υἱοίττι πϑοθϑσατία διιτιΐ, ργίδῦοτο, υἱγρίτιθ5 ἱπδί {6 Γ6, ριαϊοαπι δα-- 

δίαπιψιιθ υἱίαπι οπιτιδις ρθη6 εἰοοϊἀογανίΐοηι ἤασοτθ. Πα ὑτονὶ ρμογηπιίαία δὲ τοιῖτι5. ρτονίποίδ 

ποῖος, τι ἴνι ατίο οἱ 5ητιαϊετῖϊ οαπιρο υἱεθγθίι 56 565 [δοτιπάα αὐ ἰία υἱποα 5ιΓΓ α 556. ΠΓ ἐβίαίτν 

ἐϊψ. 6 ὁ. 17. Θἴἰατη ϑοζΖοιηθητι5, Βαβι Ππατ ῬΟΏΤΙ τιγ 065 ΟἸ ΟΠ] Θτα ΠΊΘ ἢ, τλτ]τὰ 1}Π1|ὸ ἐοαἸ ἤφαβθ8 τηοπαβίθυϊα ; οἵ 
ῬΟΡ 5 Ῥυα]οαμΐθ 1, τι θαι 6} οἴμηλ 1080 ἀοοίν!μαμ Π16] Βα δι ηἴια ῬΘΥβιι51556. ἤ θα Θ0η- 

7π βασι. αυπα τὶ φῬοβϑιαηΐ τυ ιβάτι γθρουν ἐθϑίπηοηϊο. Τ δϑίδίαν Ν᾿ 556 ΠῈ15 50} π6]η 6 511) βΆ51}10 δά 
Ρ. ἠ88.. πηϊαιίίοποηι Τοαπηἷ5 Βαριεἰβία ἴῃ πρθ 6 ΟΠ γ ΘΥ58 ΠῚ 6586. ΟὉ λα Ἰππ ΦἸ θη δου, 4πὶ δα Βαβὶ- 

᾿ππη} σομ Πᾶμε. ἀτρουῖτ5 ΝΖ ἢ ΖΘΏΤΙ5 141} Πγ1} τα 1ΠΠπ|ι] Δ] τι} πΠταΐθιη ΕΟ] οϑῖθθ πᾶ γαβ856 ἀἰοϊΐ, 
». 335. α. 0} δα ῬγΘΒΟΥ ΘΕῚ συδάπηι ουθοίτιβ δϑί. ζεπο πε ρίθα 1) 6ἱ νεπὶξπίζας, Ἰπ10, έτη πιεῖ {{5 ατιίθα 

γοδτι5 σοοίϊς οἰατιίηι οἰ [ἐοἰς5οί, διὰ πολλῶν τῶν ἐν μέσῳ γνωρίσασα, πὶ δαογιη ργ6 5}. 1ΘΓΟΤ τη, ΟΥ̓ ἷ- 
γιθπιὶ αὐἀδονιὑ τί. : 

Το γ]αιῖ-. Ὑ, ΤἸηΐον θρ᾿βίοἑϊαϑ, 41ὰ5 ῬΑ 51}1π|5 βου ρϑ1: ἴῃ βο  αἀϊπθ, πα θυα ηἃ ΠΊΡΥ 15 ἢ Ἰυριβίοϊα δὰ 

τ αδὸ πεν Οδπαϊάϊαπαμι. Π ιβίϊοιιβ Τα! ἄᾶτη δχ 115, 4] οὐιπὶ ΒΆ51}10 ΑΠΠ 6515 ΒΙΟΤΑ θα ἢ ζπ)", πιουίιιο θ451}}} 
δ 5ογῖ ρι15.. (Δ }1110, ΟΠ 56 ΠΕΡΌΓΙ ἀπ] 4 τιΆ 1} οἴη ρο ἄσαα]ο Πα] εΐσβα αἰχὶί, ποη δα Βαβι τὴ ἀοοθϑϑὶῖ, ΠῸῚ 
εἰ μὰ; ΠΟΙ ΙΘβ115 δϑί. ΠΟ ΤορανΙΐ, πὖ ἃ νοϊθηΐθ ΔΟΟΙΡΕΙ δ, ΠΟῺ Π] Πδίτι5 δ 56 ὙΠ οί Ἴ11 Π151 Δ 601-- 

Ῥεγοῖ, 564 5010 οἴπὴ ΠΟΙ 11}}15 511] β᾽ τ} 1 }0115 ἀΟΠλτι1 Ἰηγαϑ1ῖ, ΤΠ. 1} 16 ΓΘ 5116 ἥτις ΘΔ ἢ} οπβίοαϊο- 
Ῥβαηΐῖ, νυ θουῖθιι5 σοπίπαϊε, ἃς οραςεῖβ ἐουῖθιι5 οχρονίανις ομνηἶα, ρανεῖ 510] ἴρ56 τὰρίθπϑ, ρᾶγίϊπι 
δα αἰγιριθμάαμη σα} }Π1}Π06ῖ ῬγΟΡομ 5, Ὗ δε τπ5 ἴα {πι6 Βα5}}1πι5, 6 ἀομλλ115 51 ΟΠ 1115 1Π} 11 }15 Ρᾶ-- 

ἰδγδέ, 51 πη ριιἸ{πι1}} [Δ οἸ Πτι5 ΓΟ] πιθ δί τιν, ΟΡ θι πη ρ]ογαΐ (δ πἸἸΔ 1, οἴ} Γ68 51188 ΟΡ] 6556 

δὶ 58:08 Ρεγβρεχοναί. ἤδο δυίθη τητ]οία οομ δῃίτι 58 ἴονα ἀθοϊαναΐ, 51 ἀρυθϑι15 ἃ ῬᾶΡῚ ρυροβιὶίο 

ΠΟΙ ΒΘ Ώ 8115, ὈΓΟΥΪ (ΘΙ ΡΟ ἴῃ σάτοογα ᾿ποϊπαίαν. τς ἀοηλιβ, τ βιιργὰ αἰχίτητιθ, πΠῸη δγαΐ 

ὁ».37.. Ῥιορυῖα 4511}: βροββθϑβῖο, 411] 5656 ΟἹ 115 ΤῸ 115 ππιἀανογαΐ, 564 6χ θᾶ, πηδί 5 5180 ΡΓΟυ 40 οοΠ- 

5110, ΔΙ πθΐα ῬουοΙρι οθαΐ. 
Ηυ]}1ι5 δυαίθηι Οδη ἸἀἸὰη1] ἁιηϊοϊ τα οατὴ Πά51110, ἀπῖτηὶ πο ον αί!ο ἴῃ Τηᾶρ 8 ΠΟΠΟΥΠΙΙ5, ΔΠΊΟΥΣ 

ΠπεςΘυαγιιη ἃ0 Π]ΘΠ 015 {γα πη ΦᾺ1ΠΠ{85 ἴῃ 050 ΠΘΡΌΓΟΓΙΙΠΙ δοϑίι, ἃς 5ατητηᾶ ΡῈ] Ιοῶ {γα 4} }}Π{8{15 
στα ΤΪ ΡΠ Πο6 ῬΡΟθαἢΐ δι θη Ργούϑιιβ 6556 δπ ἀἸ ἀἸαπτιηι, δα {θη οχϑίαί Ουθρου! ΝΖ ηΖϑηὶ 
Ἐρίβίοϊα 194. [πὶ 60 Θῃΐπ αὐθθουῖτβ δα θη Ῥυθάϊοαΐ οὐ πδιηδηΐα νἰνταΐτιη, ἂο 5: τ 1}1ὰ Δα Πθεΐ οχ 
ῬΓΟίδη15 ἢ {6ν15 ῬΙριηθηίΐα, ταῦ ἴῃ δἰ πο Ἰαάα μη 40 ρὰγ δγαΐ. [5 1η αρρδάοεϊα παίτιβ ἐγαΐ, τα τι 
511} Ὁ] ΠῸ τοχὶί, 56 ἰδηΐα δηϊμηΐ Ἰηορυϊαΐθ, αὐ 56. Π 6] δὶ «αι! θὴλ ἱπηρθγαίουὶ τη] Ἰδέ τη ἴἢ 

115. 488 δ 1 ρου τι 5ρθοία απ, τη 6. γΕΓῸ {πγρθηὶ ἀϑβθηΐζαίουθηι ἴῃ γΘχα 15 ΟΠ νἰϑ ἢ] 

Ῥγωθ τοί. 

ἐρῖδε. ἡ. ϑοχαϊίαν 411ὰ δὰ ΟἸγηρίθμ ἘΡἰβίοϊα, οἴγϑιη Ν᾿ ΘΟ 5 6 Π561Π1, ΠΡ ΡΥ Ιη}15 αἰ ν!τθμα, {πὶ ΒΑ5110 
᾿ὐπιβίαί μι! εἰ Ν᾽ ΘΟςδοβαυ θη 51τι} οα [τ] 115 οχασιίαΐο ποι ἀοἔαϊῦ. 15 οπππ ΒΑ51110 τη Ἰβἰϑδθῦ Ππ απ ογὰ, 

ο]τι5 50} 1πππ4 ]Π θη Ἰὰπ δηΐθα υἸβιϊανοιαΐ ; Ρθβροῃ δῖ οἱ Βαβι], ἔθδεϊνα ᾿ποιβαπάο, φαοα ραῖρο- 
ΤἼΘ ΠῚ. 6 ΠΙΟΠΒΓΘΓΙΟ 5110 6] 1ο]αΐ, τιμὴ ἀπίθηι ᾿ῃ ἤτμϊὰ δββοῦ νου άπ, ἸαμιιῈ τομθάϊα ποη μα 
ΔΡ ΤΕ β8115 οβϑαΐ ; ορίαί Βαβι] 1τι5, τί ατιβίπα μι δχϊιηι Πα θθαπΐ, εἰ 416 δοίου δϑὲ τί 50}Π]Ἰοἰ πα τ ητι τι 
οἵ χη  βϑίϊαντιηι Ἔχ ρουίθιη σου ῬΟΥῚ5 οπιτα ΟΠ μη Δα 1} 6δΐ. 

5. «8... (απὰ Νροίανϊτιβ, νἱν ἰη τίσι ΟἸΠ1665 ΟρΙθα5 οἱ ἀἸριταίθ οοπβρίοιιτιβ, τππηϊοιιτη Π] πιπ; 4] 5ρΡ65 διαί 
Δ ΡΠΙ551 185 ἀΟἸ115, ΔΙ 15,556 ; ΒΑ β1}1πι5 τἸμμ]ον] Πᾶπς το] δβίϊαπι πιιη απ τὶ ρδῚ {γ85 ἀπΐί Ζαδίπιοῦ 
ἄἴοβ ἐὐθάθυ ποϊθθαΐ. 564 δοςθρί5 ἃ δρίβεορο 1ΠΠ1|πι5 Ἰοοὶ {που 5, {αδ τα Ἰβίθπι 1] Ππτη οαϑιιμ οοη- 
Πρημα θαης, Νροίανίπιην δ αβάτιθ ἀχουθπὶ σοηβοϊαίαν. [ἢ Πἷ5 ΠΠ του ἰθ ΟΠ 65 ΘΙΟΖΙ11 51 ΟΡ65 ρτο- 



ΥἹΔ, 5... ΒΑΞΒΙΠΙ. ΧΥ 

[πάϊς ; ργαοραθ γϑιὸ ἴμ ᾿ριβίοϊα ἀεὶ ἀχόγθιι Ν οξαν πομπα α γθοθηβ ἃ Αἰ μθμάνιιηι μα] ϑίνα 
Ἰη θη π) τ ο]θηΐ : γεϊαΐ οἴη αἷΐ : Ὁ ἐογτα ἰαΐοπι οοαοία 5τιδοίροτα οάδιιπι 1 ΠΠοΡΓις βογί 6 ἴρδο 

δ0έ, οἱ φιιῖδ ἵπ 60 8θηβιι5, ἰγὶδί6 ἐἰϊπι4 ἐροοί αοτιίμπι. Ἡατιο Ἔρρὸ θριϑίοϊδηι γε] ἃμΐθ βθοθϑϑίιι σοὶ 

58 6} δ 566 θβ5118 ρυ που 1ὰ οὶ ΤΠ] ΘΠ ομτ1ο σΟἸ]]οοδιητι5. (δυίθ {ΠΠπ|πὰ Θρ᾽ϑοοραμη ἰππς ΠΟΠ 
ἔα!556 ραΐθί οχ 5 γϑυθ 5, ““6οορὶ {ἰἰίοτας ορὶϑοορὶ. ον θη 46 οΟ]]6ρ 18. ϑιιῖ5. δῖος ἰΙσαὶ βο]θί, 

Ροβίψιδηι δὰ Βᾶης αἰρῃϊαίεμη ρευνθηῖϊῖ. ΝΟ ἸμηργΟΡΑ1]15 οοπ]βοίασα δϑὲ ᾿πππο Νοοίδυιηι 
ΘΠ} 6556 (Οπϑίδ πε ορο απο. {Π|6 Θμ ἢ} οχ Δ ρἷα οἵ ΠΟΌ1}1 ΟΠ] Ἰοῖς ἄοιηο ογίιβ εταΐ. Τ6 ΠῚ 
᾿ππαὶς ποϑίτο οοποτιξ, 5 Φα] 46 πὴ 1}Π1π|8 ΕΠ ΤΟΥ 5, ταῦ αἰΐ ΒΑ51}1π|5, ρ]αρα δχβίε ἀπάσγισα ῬγΟΥ]Ὴ- ὁρ. 6. ". τ. 
οἴδτνῖιηι, (Ποῖ οἱ ὑαρραάοεϊς. Νεὸ τεΐεσί, ψφαοα (ομβία πε πορο  Ἰαπι15 τι δα ορβοοραίπηι 

οδίθο πυιηθητι5. Πιθυϊέ, 15 δαΐθῃ, δα {αθ ΒΑβ1 1π:5 βου 10, τη ΟΠ νἰβίατη ογεάθιε ἀϊοαίιν. Νὴ 
ΨΏΜ]01 [115 ἐδ ρου θτι5, τ ουβογναί ΤΊ Π θη ημεῖτι5., δἴϑὶ Βαρεζαι ποὴ δγαπΐί, ἴῃ ΟΠ γἸβίπιηι (ἀμ θη 6. δ. π 5. 

ογθάθθαηΐξ, οἱ (ΠυἸϑ δ ηΔη} το] σοποη ργοβίθθαμίαι. στθρουῖτ5 εἰ Βα 51}1π|5 οὐμὴ αβϑβθηΐ ΑΙ ΠΘΠΙΒ., νας: σε. 

ὨΪΠ1] πα ]ου] ἰδτιϊ ἀποοθαπί,, {πηι πὶ ΟΠ ἰβίαὩὶ βββθηΐ οἵ ἀἰσουθηίαν., ψιαιν 15 πομπὴ Ἔϑϑθηΐ 29.». 591. 

ΒΔ ΟΓῚ5 ΤΠ Υ5[6.115 1ΠἸ{1Δ 11. 

ΜΙ αίπ πὶ 510] ορδγάιη ἴῃ τηθαϊίδη 415 ϑουιρίατβ ἰταάθθαης ἀτερουῖτβ εἰ Βαβι πι5... ΠΟ 50] πὴ 6ρ. 7. 
ΟΡ δ ἢν 5 5864 Θ[ϊατη ἃ Ρ5θπί85. (ὑπ Ἴτπι8 Γοὶ πο πι θη 1 π οϑὲ Ἐρίβίοϊα 7, “πᾶτη ἰάεἶτοο δά ἰπος ἴθμι- 
Ῥὰ γϑίθυμητιβ. Βαβι! πα σοηϑα!πογαί Οὐ ΘρΌΥ 5 46 τ 5 δα {Πδο]ορίαμι , 14 6εϑί δὰ βαμποίαηιν ΤῊϊ- 
Πϊζαίθι , ρϑυεπθηίθιι5. ἈΠ οϑρομαϊι ΒΑ Ππι5 ρὸῦ ᾿ςογὰ5. {πιὸ ΠΟη Θχϑίαηΐϊ, 564 τηΐητι5 δε] β[θοϊί. 

Ουοά οὐμπὶ οἱ ἀὐθρουῖτϑ ΠΌΘΓ 6 5] ρηἸ Ποαϑδθί,, τὰ ἸηἴθῚ ἀπηϊοο5 ἤθυὶ ρὰν ογαΐ ; [αϊθίιν ΒΑ. }1πι5 56 πος 

ἸΠπΟΟΙ ΒΟ πιπ ῬΤΓΟΥ 1558 (οτη πθὴῖ θη (6 Π 60 βθυϊηοποι δ οορ ἰαιοηὶ ἰο τι6πτ5. οἱ ἀθβιθυῖο 
ἸῃΓΘΥΓΟ Δ (15 ΠΡΑΥΘΙῚ 6556); 5864 (Δ Π6Π 5116 76 ὭῸΠ ΡΟ |556., Π6 ἴῃ ῬΓΟΔΙΓΟὨΪ5 Οὐ 6 ἢ ̓πΟῸΓΓο- 
ξξ , 81 ΔΠ1100 ΘΟΠϑπ 6 Π|] Γϑϑροηϑιτη ἀδηθρατγοῖ, (ίθγιιηι ἀτθρουιαπι Ππουίαίαιν, αἰ, 86. ΟΠἾ580 ; 

ἰοῦα5 δὰ γουϊία 15 ἀ οἰ δηβιοπθιη., δοοθρίβ ἃ Πθὸ Δα] πη θη 15 οοπίθηςαβ., ἱποιιθαί. 

ΘΙ ΘΣΡΟΡΎΗ: εν. 

Ι, ΒΑΒΠΠ15 Οοπβέα π πορΡΟ] πὶ γϑηϊξ οἰπὴ ΒΒ] 0 Απουτᾶπο,, οαἱϊ Ορογὰπὶ παγαΐ δγθυβιβ Ποορθίοοβ, ΠΠ. Το] θη 5 

4ποα ΤΙαπῖιι5 5 βου ρβιβϑεῦ,, ἔα σῦς Ναζίαησιπι. ΠΠ. Θουθιε Μογα]α. πο ὈΡΕΡῚ πὸ σοπυθηῖ Εἰ ριβέο]α 6 

Πᾶς, δουιρία Μογα]α 511} (οπβοίαπεῖο. ΤΥ, 6 Ἐρίβέοϊα κα Μαχίμητηι,, 4] ᾿άοπι νἹθί ἢΓ 68558 ἃς 5, ἀσθβου! 

Ργοάτίον, Υ.. 1)6 ρ! 5 ἘΡ [0115 ἴπ βθοθβϑα βουρ 5, ρυ βου πὶ ἦδ ἀθοϊπια {πᾶγῖα,, δὲ ἀθοῖηια ααϊπία, 

1. 7άϊη 5ο πα ]π|5 46}1ς115 ρου γα θαΐτν 40 ἀπ η5 ἀποθιιβ ΒΑβ.Π1πι5., οαπὶ ᾿ἴον Οοηβίδηιηορο-.͵. Βροπις 
[ἰπ 815  Ρὶς ἀηπὸ 909 δχθιιηΐθ, γοοδίῃ5., τ γϑυ βίη }}6 οϑέ, ἃ Βαβ1}10 Απογνάμο οἱ Ευβίδίϊο 86- ΕἸ βεαυ: 

᾿αϑβέθῃο ; 4] σὰ ἃ 50 Π060 56] θιοϊθηϑὶ ἰοσαῖ δα ΟΟηβίδη 111} Π11581 Θϑϑθηΐ, τηᾶρθα (οηβίδηί- ον ἢ 

ΠΟΡΟΪῚ αἀγθυϑιιβ ἃ ποι η0θ05 ΡΥ ΘΟ ]Ϊὰ 5 αϑ! ππϑυιιπΐ., 564 ἀπ θην δούτιπι το] ΠΑ ΙΟΏἾτι5. Βα σοι θτι6- ἘΠ δδρὰ 
τ6. Ἐχ βμηδηΐξ Θυ  | ψν], Βαβι πιὰ ΠΟΙ τ11556 56 ΓΘ ΡΟΠ ΘΙ πὶ Πὰ5 ΘΟΠΙΘΗΓΟΠΘΒ ; 6 αἰἸβριιίδίϊο- ορογαπι πε 

ΠΘΠῚ , ταῦ 5110 Πιδοΐου 5 συ πὶ τηϊητιβ σου ϑηϊο πη , ἃΐ γϑ  α{15 ἀθἰθμ5: ΟΩΪ ῬΆΤΊΠ ΠῚ ῬΡΟΓ αἰ πγΆ πη, γε πες τ 

ἀθοϊηα556, 564 εχ τθϑεϊ μη 5 ῬΗΠ] βίου, Ἐπιποτη οἱ ἀσθρουὶ ΝΎΒΘΘΗΙ , Πα] τι8. ἤδθο ΙΓ οος. 

ορίηϊο {Ππ4 βοί5 οοΠ ΠἸρίταν., 1): παν τη [15 ἀἰβοθρίαι μι θτι5. 581} ΘΡΊΒΟΟΡΟ ἀπουγάπο βθοη- 
(45 {}1556.. ἃς Ῥτοϊη 6 ν]Ἱοίου δ, {πα π 1116 τϑίας, Δ] πατογ πὶ ἔπ|558. 

Ἐπιπομ}1} γερὰ 5ϊς τοίενε ασθρουι5 ΝΎΘΒΕΠτιβ : ἐν τούτῳ φησὶ σύλλογον γεγενῆσθαι τῶν παντα- ας ον. 
΄ ͵ Ν ἌΣ )ὕ “-» 7 - "ν Ψ“ τ Α -- ΄ὔ ᾿ ΄ ᾿ χόθεν λογάδων, καὶ ἐναχμάζει τῷ λόγῳ νεανιχῶς, ὃπ᾽ ὄψιν ἄγων δῆθεν τὴν τῶν πραγμάτων διασχευήν. Εἶτα». οι. 

δικασταῖς τισι λέγει, μηδὲ τούτων ὀνομαστὶ μεμνημένος, τὸν περὶ τῶν ἐσχάτων προχεῖσθαι δρόμον, ὕπὸ- 

φωνεῖν δὲ παρόντα τὸν ἡμέτερον χαθηγητὴν καὶ πατέρα" τῆς δὲ κρίσεως πρὸς τοῦς ἐναντίους τὸ χράτος με- 
τατιθείσης, φεύγειν αὐτὸν τοὺς τόπους, καταλιπόντα τὴν τάξιν, χαί τινα χαπνὸν τῆς πατρίδος μεταδιώχειν. 

1δὲ αἷξ οοῖπιπι θα ϑιϊιἰ556 ᾿οπιΐπιίην τίει σοἰσοίογιίπι : 56 716 Ὁ 6]ι6 πη τέο" ἔτι αϊοοτιο τεπιεἰίαί, 
ΤΟΝ. 1Π.- Ε 



ΤΧΥῚ1 ΥἹΤᾺ 5. ΒΑΘΙΠ|Ι. 

οοιἶὶς υἱἀοϊίοος εἰ) ϊοίοπς τότιπι ἀρραταΐμπι. ΤΠ οἱπαο για ϊοῖϑτις φειὶϑιιδζατα εἰϊοῖ!, τιοητι6 οἰΐαηι ἐἰ1ὸς 

ποχιϊπαί ἴηι ἀρροϊϊατις, σαρίαἴο μγοροσέζιιι ζιῖδ56 αἰδοτίπιοπ; ἀ ργιβθτέθπι δϑοιιτιάίας ραΤἕ65 51ι5-- 

{ἱππεῖς 56 τπ ποι σέγιιι τιοδέγιι 6ἱ μαίγθηι. ϑθι οἱοίοτία α Ζιοίδιις ἐπ αὐἰνογβατῖος ἱγαπϑίαία, ἵρϑιίηι 

ιρίς556 ἰλδὴ ἰοοα οΥαϊτι6 εἰθςοτίο, οἱ ζιεπιτίπι γιιοπιέίαπι Ραίτί8 ρϑιϑϑηιμίτεηι 6556. 

ἴῃ 60 88π6 τϑαι θη π5 ριον ΕἸμ ΠΟ ΠῚ] 9 «ιοᾶ 51|5 νἹοίογίαι αἀ]παϊοοῦ. Αθίϊτπι8. Θηἰηι , 41] ῬΓῸ 

Αποιιοῖβ ἐοπίτα βαβεϊαπν αὐ π6 ραρ μα θας,, οχϑιπιιη οχ πος ἀπ 6}}0 τϑύα ες, ἐβαήει, γὶοίο- 

ἐς Τ τον τἴδμι ; ΘΠ 116 νἹοίθαι ἔ]5586. πᾶνταΐ Βοζομιθηιβ. ΝΟΠ ΠΝ] Πτι5 ἱπηρ θη Επιομλἶτι5.. αὐτὰ 96 51-- 
Νγ5:5. 

Τπμποῆς, 

310. 

1. Εμπομι. 

Ρ- 302. 

Πο]6η8 

αυοὰ Π)14- 
ΠπιῸ5. 511}-- 

βου ρ5586ῖ.) 

Γαριι Ναὰ- 
“ιαηζιπη. 

ὍΣ. 

ΕΥ̓. 

». ἔπτη γοοαΐ (τά απ οἵ ἱρπάντιι,, ἃς στανίοναμν Ὁ ουτιὴ Γπρ᾽ θη τε πὶ ; οἰψα86 ΟΡ ΟΡ ΐ 5θονθίδ} 

Τ᾿ δονηππουΐαιο δὶ Ἰδμιαιη (αἴο οἰαιιϑαιη , οἵ ἐγθρι ἀατοηθν ΟΡ τπθίτπῃ ᾿μτγοθιι τη 5. οἵ ἴῃ γοοο, 

Θοα 5 ἂς γαϊία ρᾶνουβ βίσπα. δπηΐ Ὅτ 5ΟΡ [ἰδία ππιραπβ οοηγ τα, ποθὴ ἀνα θηΐα. ΠΟΙ]15 

ΒΟ ΕΪῸ ἀἰδβουθμεῖβ. 564 ἴἀπηθπ 6Χ 6115 (οβι᾿μ 10 ρουβριοϊζαν Βαβι! αι ἴῃ που σουίαθλῖη6 ῥ᾽ σθτείθη 

σμοοίαπιας56, ἰὰ ο5ῖ., ββοιπ 85 ραγίθϑ {π|1556 5110 Βαβι! Αμογγᾶπο,, πο (ἰβοθββίββα 6Χχ [15 ἰοοὶβ., 

ὨΪδὶ υἱοίοτία α ἡιάϊοϊθνιις τη αἀἰνοτοατὶος ἱσατιϑίαία,, αὐ Ππρὶί ᾿ὐσιπο 8. 
ῬΒΙοβίουριτιβ., 41 Εὐιπομλὶ πιθηδοῖα οοι Ι]αΐ., 5ῖς (6 Βάβ.}Π1ο Ἰοχυίαι : προεστήχεσαν δὲ τῶν 

μὲν χατ᾽ οὐσίαν δίλοῖον πρεσδευόντων, Βασίλειός τε χαὶ Εὐστάθιος- οἷς ἄλλοι τε χαὶ Βασίλειος ἕτερος παρὴν 

συνασπίζων, διακόνων ἔτι τάξιν ἔχων " δυνάμει μὲν τοῦ λέγειν πολλῶν προφέρων, τῷ δὲ τῆς γνώμης ἀθαρσεῖ 

πρὸς τοὺς χοινοὺς ὑποστελλόμενος ἀγῶνας. Εἰ δοτιίπι ᾳυΐάθπι, χιὶ ΖΦ ἰζιην εἰηιίΐοην δϑοιπαιηι στ 5 161:-- 

{αν το ιοναπίιι", ατιϊοοῖσπιατιὶ γιατ Βα πι5 οὲ Ἐπιδίαίιις. Οἰιῖϑιι5 ἐπεπα αἰϊὶ «ἀἰότατε σι ρροίίας 

Γεγεπίος, {τη Βακὶϊις αἴζον, ἱτιιτα ἀϊασοτιὶ σταίη αὐδιιο οοτιιϑίοη: εἰϊοθηεϊϊ φιϊάφηι Καοιιί-- 

ἐαἰ6 πιιιἰς σιιρογῖον; ὑϑγίεηι οὗ {ἰπιϊαϊξαίοηι οἱ ριιδι  {τιτη αποῖπιτιτ ρτεδἰϊσας αϊεριίαιίοπος αἰθοίϊτιατιξ. 

Μαπ βίο ρυθιαῖ ἔπι ποι] νϑίϊρῖα ΡΠ] βίου τι5 : Βαβι αηι [αζθίπιν 60 ΘΟ β.]}10.. πὶ δἄοββος Δπ- 

ΟΥ̓́ΓΔΠΟ ΘΡΙΒΟΟΡΟ,, γι 586 ΟΟμβία ΠΕ ΠΟΡΟΪ μι, ἃς ᾿ΐον 605 βίθι 586, αὶ βαρ ρδίϊαβ 1}1} [γε θα : δὲ 
ἄσιῃ {πραὴ οἱ Ἔχ ρυοθναΐ., 5010 ἀπιοίοσθ ματι πο ηϊο. 

δρᾶ ρυφοῖρπια Οὐθρουῦῖ ΝΎΘΒθΩΙ ἀποίουϊταίθ οἰτςαν “ΕΠ δυο  ἴπ|5.. {ποιὰ ΘΟΠΟΘ551586. μαίαί δὦ- 
ψΘΙΒα 15 Βαβι πα σο ΟΡ ουνῚ Πγς0 {ΠΠππ|5 ἀϊδρυ (0 ΠΟ} }5 {85 θᾶ γ 685 5τιβί ἢ 1556. 51. οααϊταν σθρου τι: 
εἰ δὲ περὶ τῶν ἐν Κωνσταντίνου πόλει γε γονότων φησί,... δεξαΐμεθα τὰς αἰτίας, ὅτι παρόντες τῷ καιρῷ τῶν 

ἀγώνων, τοῖς ἀγωνιζομένοις οὗ συνεπλάχημεν. Δειξάτω τοίνυν ὃ ἐχείνῳ τὴν δειλίαν ἐπονειδίζων, εἰ κατῆλθεν 

εἰς μέσους αὐτός. πιο οἱ ( Ἰυπιπομλῖιι5) εἶδ τοῦς ( οπιοίατιϊτιοροῖϊὶ σοςιὶς ἰοητιΐίτι .... ἀοοὶρίαπιι5 

οΤηιϊπιαἰοτιθηϊ, πιὸ5 ϑοϊἰϊοοί, οτιπι ααἰθϑϑθηιι5 μισὴ ἰ6]Ή ΡΥ, οτιπὶ ααἰνογδαγὶϊβ ποι μεσ π6556. 

1) δηνοι δ τοὶ ἰρβὶ μιτ φιιὶ Θὲ {ἰηυϊἀϊίαί 6πι οαργοῦταϊ , ἀπ ἴρ56 ἵτπι πιοάτιηι ρΓοοο55οΓὶῖ., εἰς. τς ἰοσθι- 

ἘΠΡι5 {Ππ64| Ῥυῖιο ᾿ηὐαϊῦα ὁσουν ες, ατδρουαιη φαϊἀαϊά εομποοάθνο νι θίαν Επιποιηΐϊο,, ΠΟ 51Π0 

δἰιψαα ᾿ροηΐα σοποθοι ; πὰΐ οὐἸ πα ] ΟΠ 61 ἴῃ ᾿ρϑιιη οοηγογίας Ἐπιποπιπιην. 81 414 (θη θυ ϊοὸ 

ΠΟΠΟΘβϑιτη ἃ σΥΘΡΌΣΙΟ 5 Ὠ1Π}1} Δ}1πι σΟμΘββιιη , {πιὰ 4τιοα ΟΠ] οοναΐ Ετιπουηῖτι5., ΒΑΒ.ΠΠΠ11}}5 ΟἿ 

ἴῃ Ῥ.ΏΘΠΟ 5Θοιμ 485 {π||5560, ἸΠο]]παΐα ἴῃ Δ γουβαυ]ο5 γἱοίουϊα ἀἸβοθββββθ. Αἴχιιθ ΠΠπᾷ φαϊάθιι βϑεὶ 
Ῥοία , ταῦ ΒΑ51}1π|8., τι] στ Βαβι Α πον γάπιπη ; ροβί ἰδηΐα νου ϊζαιβ αἄάνουβιιβ Αδίϊαμαι ἄς- 

μά θηάδ δια, Αοδοϊα πογιιηι αν Ἴθτι5 οἱ (Ομβία με πλϊ 5 οθάθυθ, ποη δχϑρθοίαίο ταὶ δχϊία 0 ]- 

τοί. Νϑοὸ πῃργο θα }}6. δϑὲ Ἐπιπουλῖτμνι ᾿π16. ΔΠβα μη ΥΡΙρταῖ556 οαΠατη πἰαπ αἰ : αὐ πάπα δχ {Π|π|5., 

ὨΘ6ιι6 6Χχ ὙΘρΟΥΙ γθ}}}15 ΘΟ πο πα] ροίοϑί Βαβι ϊτιμ ἴῃ σου ἀπιθὴ τ] 16 ῬγΟ 1556. 
(ΑΘ ἱποιίαινι ἴρ86. ΒΆ51}1π5 τλυιίπιη 56 οἱ οἰϊοβίιπ ᾿Ἰη 6. ΠῸ5 τηοΐτι8 ΠΟΙ {πι͵556, 564 Ῥγὸ γἰαθ5 δα 

ψ ΟΡ Λα [15 46 δ᾽ Ομ θη Ἰμοιθτ11558. ἸηΠἸοαΐ. ΝΟΠ δηΐμι δα Αἰ πια θμιριιβ ν᾽ θησαν τοίου! ῬΟ586 Πιὰ- 
ΠῚ ἃ 110 ἀο ἢ βευμῖοποϑ (μα]οθάομο οἱ ΠΘυδο]θο, φαογιη (οϑβίθιι εἰίαὶ Ετιδίαιίταν ἴῃ Ἐ}18ι. 
228.,.. ὅ : Ομώ ( παϊοθάοπο, ᾿παϊ, α ποῦὶς 6 βάε ἀϊοία 5ιιτιῖ, ψιιδ σι ρθτίπιοτο Πεγαοίοιθ, τ 

ΡῬΓίπι5 τι Οὡϑαάτοῶ βιϑιγϑῖο, ἀπ ποτὶ θα ποσίγα ρμαγί σοπϑοτια 5ττξ οπιτιΐα ἢ Ἔχ [15 σατο ςΟΠ Πρ πη 5 
Βαβι ματη ἴῃ Πὰς ΤΘυτι ῬΘυ ιν θαςΊ00}6 Ορδγδιη τιμὴ ΘρΙβοορὶβ ΠΟῺ ἀδηδρᾶβδο; 86 78πὶ (τὰ 46 {ΠΠ|π5 
οἰοαχιδηίία οἵ θυ τι ΠἸ0η6 τη ηᾶ Πομπιΐπιιμι ΟχβΕ1{|556 Πα ]οῖα. 

Π. Απηο 900 [οὐμνίαι ΑὐἹην] μθηβθιν,, {π|85 Τα α5 βίγαροϑ ἴῃ Ἐποοϊοϑῖα βαϊάϊε, (οηϑβίαπίπο- 

ῬΟΙῚ Οαβαγθδμι αἰ(α}} 5 Οδουρῖιι5 Πιαπίτι5 (βὰν ϊθπβὶβ,, δἴϑὶ ΝΊοδθμοβ ραΐτθβ ππᾶρηὶ [λοι θαΐ; οο5- 
510 (ἀπ 6 ἢ (6 Π}ΡΟΥ], οἱ [ὈΡυλτ]:5 5 θβουιρ5ιι. Ησς {ΠΠ1π|8 οαϑὰ ἀο αἱζ ᾿πβο]α ! Πτον ΒΑΒ.Π1πι5 στα μλα]- 
{15 Αἰ1|5 1ἢ Ραίν 1ὰ {πη γ Θ τ01τι5 Π ΘΙ ἢ. . οἴ ἃ ΙΔ Π11 σΟΙμ] ]Ο ΠΟ ΟΥΘα {π|} ΓΘΟΘ551556. Νόοὴ ἰαιηθη νἱ- 

ἀδίαν ραϊαϊὴ οἱ ἀρϑυίθ οομγπητ! ὩἸΟΠΘΙνὶ οἱ Γθηαπ 8556 ; 5664] ἰδ 1 ΟΟραϑίομ65 ΟΠ 60 ΟΠ) - 



ΥΙΤᾺ 8. ΒΑΆΒΙΕΙ.- ὺΧΥῚῚ 

ΘΔ δὶ ον]ίαββο. Νά ᾿ὰ ᾿ὐρβίοϊα 1 ποραῖῦ ᾿Ἰηϑΐαν τπᾶρηΐ ΟΥἽ 1 18. ἀμδι[ Θιια Ἰφαΐτιτν ἃ 856. {1586 
Ῥιαμῖππι : [αϊθίαν 56 4 οἰ τι1556 {πο 15 511 080} ρ58ι55θῖ ; 564 (ΔῃΊ6.. ὉΠῚ ἃ) 60 ϑιανηοι ϑοτοίδητϊο 
δορουβι(τ15, ᾿ρ51π|5 56 θη 181) οΟσ ΠΟΥ, Δα 6]1τ15 σου ΝΠ] ΟΠ Θιλ Γϑιηοία Ομ Ὡὶ απ ἰτα!Οη6 ἃοο68- 

51556. Οἴιὰ 6χ παυγαίίοπο ραΐοί, ἰθηιον ἀθο!πδίατῃ Ῥοί τι5. {{Π|586. ΘΟ ΠΙΟΏΘΙῚ., {πᾶν ἃραῦία 
τϑηπηςαίατ. Ῥοῖτὸ Βαβ1}10 ἴῃ αἰΐα ἔππο ἀϊοθϑὶ ἀθρθητ [Δ0}}1π|5 [αἰὸ ΙΔ Π11 ΠΟΣῚ σΟὨ 1616. 

Ὑιάδίαιν πος οᾶϑιι Ῥογο 5115 ΒΑ 5111π|5.. «Ο]ΟΥ15. 5111 50] αὔτη ἴῃ (ἀΥ ΘΡΌΥΙ ΘΟ] 1110 Πιι 5Ι γ 1556. 
δα πὸ ἰηγ 5556. πηι ἀπΐθηι ἰομδἾτι5 ἃ[)6586 ν] θἴπν ἀβοθῦ 15. 8115, «ἰ851 {6} 111} 8111 Οἱ 5:0 1Π-- ἐρ. 8. 
εδπί, οἵ ἰδ πᾶπ| Ῥγοξαριτη δι] οἸ 180 οἴ ῬαΕΓΙδο ΘΟΙΠΠἸΘΙΠΟΥΔΙΊΟΠ6 ΘΟηΔΗτπα Δ 58 Το γόοδγα. ΓΤ ῚΙΠὶ 
ΒΑΒ1Π1ι5 ταϊγασὶ 58 τοβρομάδί, {ποα 56 ἰδῃίορονα ἀΠραηΐ,, (θη αθ Πομηϊηθιὴ 80 Π1}}1] ον Πὰ-- 

Ῥδπίθῃι διθα 16. Ἐαϊδίμι 56 οᾶϑιι Ἰμορ᾽ μαΐο Ρουο]βι1η {16 15868.. ἃς Ῥυδίθυθα «651 6110 8151556 58- 
ὁτόσιιπι ἀορηηαίαι. Οὐαγα οαϊη γ οἱ] σΟΠΊΡΟβ [αοίτιβ 510, δἰ βοιΟ 15 Ἰηγ Θηΐο ν886 οἴ ραΐθο ργοίπιη-- 
ἄο, 14 εβὲ ἀτορουῦῖο,, {πθιὴ ο5 ΟΠ γ ϑ 1 ἀρρο ]αΐ ; Ῥάσιιπι ἐθυρου 5 5101 ΘΟ ποθ 41 μοί, ποη αποά τιν- 
Ῥήππι σοι πηογαίίοηο ἀοἰθοίθίι, 584 φαοά γϑυβᾶνὶ οαηι 58 ποῖ 15 ἰοπσ 6. Ὁ{1155ΠΠ}11}}} 6856 ἡπα]οοί. 
Ἠεϊπς ποιίαίαν,, πἰ οανοαπί ἃ ΑὙ δ ἢ ]5 2 τη τ]τὰ ἀἸββουῖ 46 βα ποίᾳ υἸηἸαίθ, ἃς ΟΡ] θοία 40 Αὐὶα- 
ὨΪ5 ἰοϑιοηΐα ΘΧρ Ἰοδί. 

Ναϊαηι βᾶη6 ανθηΐαμη ν]άθο ἴῃ νἱΐα ϑα ποῖ θά5}}1. δά «πθιὴ Πξος Θριβίο]α ἀρίϊιι5 γϑίδυυὶ ροβϑιί. 

ἀπ δά ἰαρβιμὴ Δ η11. Οοα δμῖπ ἰῦ 56 τὸ Ἰπορι μαΐα ῬΘΡ αι δ1η ἤπρ 1586. ψοίμέ σιιὶ οὗ γϑρθηίῖ-- 
γ105 δἰγορίξι5 ἐἰ|60 οαρανθοοιιπῖ, [ιἰ8 σ ΟΡ θ15. ἸπἸοδί συαν Ί5811.υ185 ΔΙ1Οτ]118. ΤΟ] 6βϑ[1:5 ἡππζππηὶ., ἦ6 

40 πθο Δθηβ ψιυϊἀααδηλ ἀϊχογαΐ., πδς πῆς βου θη ἀπατὴ 6586 ἀπιοοραΐ. (απ Π15 δυιΐθηλ τυ ῆοο 

«πδάναί 5 βου ρίο ἃ Ια ΠΟ ἰΟυλτι 85 {τ15{15. τηνε πι5, 416}. ΟῚ ἀϑοθίαβ 51108 σΘ]αγϑί, τ] (80 
ϑιδν {6 οατιϑ8 Ῥοίθυαης 5110 6556. ΩΡ αἸ δίϊαμ οἴαπ ΠΟ [θη ΡΟΥΘ αἸβριτ 1 ταῖϊο. Ναιι Βα- 
51ΠΠπ|5 511}}}{6 δἱ (Ἰ5ϑι 116. τ }1ος τη μᾶς ἘρΙβίοϊα. Τάθαχ ἰάθη ἴῃ Εριβίοϊα βεαπιθηῦ, 48 τππ]00 
Ῥοϑί 5010] ποι ροίαϊς,, ΠΟῊ πη ρτΟαΐ 51 1116.. ποάο δά ἤαίαν οἰέγα κἰΐαπι εἰ 6 οτΐαπι. Ονθάο 

ἘΥΡῸ Βαϑ. τι 5 ἢ ϑαη110 10 ἀοἴονο,, {ποι εἱ [αοΐπαι θ᾽. Π}} αἰζα]οναΐῖ,, ποπ ΠΡ ΘΠ ΟῚ αι 1|556 

6] αϑιηοα!] γοο 611. 1 (πὰ ἰοί65 ᾿αϑουδηΐ Αὐαηὶ, ἃς ΠΌΡΘῚ ΠΙ ηϊΟ δ ᾿Π ΠΤ 6.15 1115 Πποιιι [666-- 
γαηΐ. 
ΤΠ δοθριί δυαἀϊίοβ νῖτος Τρ βίοϊδ {ἰπππ}π|8.,. απὸ (βαυ!οηβιθτι5. ᾿πϑου! ὈἸΓΓ, Θατηπ16 ἃπηο 902 

(βαυιθηϑὶ ΡΙΘΌῚ βου ρίαιη οχ βυιμηαπῦ,, οαπ θα51}1π|8 ρυ ϑγίθυ ρδοὶ Εἰ ο] 6518 σομημη ἃ 51 ροϑβί- 
᾿α θη 5., 59] οἸ Ομ θιι5 Ετι56 01} ΘΡΊΒΟΟΡῚ οδϑϑιΐ , 5616 1ῃ βο πάϊπθη. Ῥομτ τιπᾶ σππη ατδρουῖο 
Ναχίαῃζθηο γθοορῖῦ. ΔΙ αι 58 Ππ6 ΠΟΙ Θϑϑϑί,, δὶ ρίθθοι (οϑαυθηβοιη οἷο ΒΆ51}}1 ἀΘϑιἀθυιαιη ο6- 

Ρἰϑ8θῖ, δαιηάιιθ νϑ αὐ Ῥυοϊαθιιην θαυ δα οὖ ἀιη οἰ 186. ΘΟΙΠ ΘΙ ΠΟΥ ΔΙΙΟΠ6. γαγοοαββοί. 564 ᾿ρϑᾶι 
δίδμι ῬοΟμΙΙ 5ο πα! θη 888}06 Βα5}}1π|8 ραν πὶ θὰ} ἀρροὶ αὶ, πὶ βαρτὰ νἹάϊηγι58. οβαγθα διι- 
ἰδ ΘΧΟΘβϑὶύ ΠΟῊ Υ8ὶ ᾿πΠ ΟΡ (85 πτι ἢ 10 ῬΘΙΟΙ 5115.7 561 56 Ἰῃμγ] ἴα ἃς ΘΠ. ] ΔΙΌ Π6 Βα θά πιςθη5. Ῥτθ- 
16 θα ΠΟΙ 6ΘΧ τ|0}0}6 ἴῃ 50} πα! η 6}, 564 ροίϊπ5 ὁχ 5011π4]|Π6 ἴῃ ἀν θη σομοθϑϑοῦύδί,, ἔπη σ} [δος 

βου θογοῦ, π| ἴῃ δηποίδίοηδ αὐ χης {{{π|᾿τχτ ΟΌΘΘΥ ἂν [Π}118. 

566 51 ΠΠπῶ4 πιᾶπονο ἄθρει, Ἐριβίοϊαι 8 ποῃ δα (δ ϑαυῖθηβ65., 564 δά ἀἸβοῖριι]05 βου] ρίδ ι 6556 ; 
[αἰθπάιιμι οϑί δϑϑιρηδίδηι Προ [θ451}}} οαιαβᾶιλ ΠΟῊ σάν γ6 ΠΟ] (6115. Νάιη ἀγθρουῖιβ, ΤΠθο- 
ἸορῚ ραίει", (ἄθιῃ οοιῃ 510 ἂς Ια μἰτι5., ρβθηία ΠΠ1ο , οαἱϊ σοί ἤθη 1}Ππι5:5ϑθπῦ ΑΥΙΔὨΪ 5 αίχιιθ, πὶ 

ΨΘΥἸβΙ Π}}}16 οϑί, ἃρπα Βαβι αι σοταμηονδηίθ. ΝΟ ἀθθυιηΐ ΘρΡῸ, {αὶ ΒΑ Πα, 51 Ὀβουῖρεος 
ππιπὴ ΠΠ]άστθν (ΓΘ ρονο , δ (ὐταρουῖπιπι ἔπρ 1556 Πθρϑηΐ 5 οὕπηὶ ᾿ρϑῖιμ ἔπη ἀρ 56 ἀτϑρογίιαμι [ᾶ-- 
Πδιθί. 584 τδῃλθῃ 5 οὐσπὴ Ἠ1{}]} Δ] πα ΤΟ ΡΘΥΙΓΟ Ῥοϑϑιηι,, {ποα Βαβι παμη 5110 ΡΘγοα]ουἱ οἱ δά ὅτο- 
δουῖππι ἔπ 66 ΘΟΘΡΘΡΙ 7 Ῥυδοῖθυ Ππ|᾿͵|, σαοα αἰχὶ,, ἐδοίτιπι ΠΙΔΏ1 ; δἴατπιθυβ τηϑ] τη Τ᾽ ΠΘο]ορὶ ράὰ- 
ὐ 81} 56 }1Π15. 511} 050 Ὑ]0515886. Ζιιᾶπ}) ΠΙΔΠ πα η1, γα] οἰ(τπι5. [ἃ Θηπι 4|105 Οἰ[Ππι5., Δ]105 56 }1115 [6οῖϑδὸ ογ. 21. γ. 

ἀοοεῦ Οναρουῦῖπβ. ποίαν (Υ ΡΟΣ 5 βου ροπθιη ἰοπσῖτιΒ αΠΠΠῸγγ σορὶς Ὡ]ΟπΔΟ Ιου τιηι 387. 
Ναζιϑῃ θη 8111} ἈΘΘΠΑῚ τδίϊο,, τι ἸηΓγἃ γ] 6 1118. 

ΠΙ. Αμπο 961 νιάἀδίαν ᾿ΒΑ5}}1π|5 Μουα]ἰὰ βου! ρ51556 : {π0 {146} ᾿π ΟΡΕΙΘ, {ΠΟ ΠΠΠ1|6 5ρ8γ- 
ϑου 

5 ἴῃ Νόνο 7) δβίδιηθηΐο ᾿πιθυϊοία απ Δρρυοθαΐα ᾿ηνθηϊοθαΐ, θὰ βπι]οϑ ἴῃ τϑρι]αθ {πᾶ 5641} Μοτα]ια. 
ΠΟ Ρ ΠΟ Ἰαν]ὰ5 οἰ ]Θρι , ἀρροβιῖο δα βἰῃρ α8. τθρι 185 Ὠτιμη6᾽Ὸ οδΡΙτιπὶ ϑουιρίθνοθ, {8 τρια Ρ᾽ 229: 

4αΑ Ποῖ σοι δ θη πιπίπιν. Οαϊθιι5 δαΐθηι οατ1515 δ Ποὺ Οριιβ δἰ ποι γα πάπιτη δά αποίι5 ἔπονι, 
ἴπι86 1π ῬΡΥΟΟΘΘΏΊ1Ο ΘαἸβ5ου1ῖ. ΝᾺΠῚ οἴμηὶ γαΥ 15. ἢ ρου ορυϊ πα ]ΟὨΙ 15.) 405 ΨΙν ἰδοίτι5 ΟὈΙ, τη 1115 

Γ' “τῇ- 



ΌΑΎΗῚ ΓΑ 5. ΒΑΒΊΕΙΙ., 

«αϊά δι αἰβοῖ ρ 5 δὲ Δ ΕἸ 115... 51 Πὰ 1} ἰηΐθι 6055 ἃ Ζαϊθιι5 {180 ἀν θ5. Θχοο πέτα, ΘΟποογ  Ἰλι 

ΔΗ Δ νου ἰδϑθῦ, ἴῃ Το 6518 διαί ΘΠ πνἸ 105 οἱ Ἰηΐθι" 88 δὲ σα βου ρίτν5 δα ποῖ ]β Ῥαρπανα, οἱ, 
«πο πιᾶχίηθ μουΡομτππ οϑῦ 5 ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ᾿Ρ0805 μου 56 αἸρ δά Ἰανὶ, ας ΟΠ υἸ5ι} τπδηαι15 δἀνθυβανὶ, 
οἱ ἰποο]θβίδι αἸ] Δ ουαγα : ἰἀπτὶ 1.}8}} οαραΐ δ [Ομ ΐθιη σομδίτι5. δϑί ᾿ηνθϑίϊρανο. ἂς θυ Φαϊ θη 
Ἰῃοθυίτιβ Πογομαΐ, οὐ ἀμ παν ἤπιος ᾿πις, ππιὴς πιὸ ἀἰν! 6θαι; 564 ἰαπάδιι πὰπς μ18}1 οὐ μ ΘΩὶ 
νΟΥΙββιιαθ ἀθρυθμθηαϊ, {πο πο {αϊβάι6. τορὶβ ΟΠ νΙβδι πτιίτι5 Ἰη ππϑγθίπι", 564 Ορὶ ποτα 
5.ΧΔΥ Ἴ1 ΘΟΙ] ΘΠ (15 Ῥ]ΘΡΊ 116 6}11ι5 πα πηάαία ἃς γψοϊπηίαίθην ροϑί μὰ μουθηΐ. Ῥοβίαψαδιη δπΐθι, ἤχα 
Θ]5. ΔΏΪη0 [νὰ 8θπίθηζα 9 1ΠΠπ|4 δια ἐοῃβι ἀθυανὴῖ, ᾿πο] ἀἸθη εἶδ. οὐ Θὴς ̓πΟΙΙΓΓΘΙΘ , 51 {115 
Υ6] 5616] ρβοςθῦ,, ἃς ἰρ8ὰ ἱϑπουαηίδ ρθοραία ροθμδιη ΠῸΠ ΘΠ προ υ ; 10 605 δίϊδην, 481 Π1Π}} ρθο- 
σαγιΐ , 5641 ῬΘοοδίουν ται 58 {15 ν Ομ Θ ἢ 65 ΠΥ ΘΥΒΟΓῸ5 ΠῸΠ [61 6, σΡαν οι ΡΠ ; (απ γὸ- 
ΤῸ ΟΡΘιὃ5 ῬΥΘί τη 6858 ατιχὶὶ αα ςονία5 αιιαβάδιη τορτ]αβ γον θαυ, ἂς γ 6] 1 ἴῃ τοι᾿ά δι οαρία τὸ- 
ἀἴσθιθ , 4εθουπη 116 [ἢ δουιρίιν5 νϑίαμίπι" αὐ ρυοϊρια μίαν. 

516 διπαμ Ρ58 ΘΟΠΒ.Π τ τ θ51}1π|5 ΘΧροϊί ἴῃ Ῥγοοηιο ΝΙΟγ  Πιι5 ρυτθῆχο,, φαοα ᾿πβου θῖίαν πὶ 
ΟἸΠ 1115 ΟΟαἸοΙ 15 ΔΚ. οἱ δ 115. εἶδ ἡμάϊοῖο 1) εἰ. ϑ6ὰ Α]1ὰ5 πὶς ργοζθμνῖο {{πππ|5 ἄαταν ἴα 11- 
διὸ 2 ἐδ Βαρίϑβιηπο, φισϑί. ὅ, τ] δαάθηιν ψιοϑίϊο ἂο ἴῃ ριοωμο ΔΙοναϊαμν ἱπϑυϊταϊτιιν, υἦπι οἰι- 

75]όει τπαπαάαιὶ ργωϊογρυθϑϑῖο ἴγα οἰ τπορίθ ἀἴθπα οἷϊ. αν τ βροηβῖο 58ῖς ᾿ποῖρὶς : 1) Ἕοίπιηι, ὁεΐ 

ΚΥ Ἣ φαϊάθιι ξιδπι5 6 ἰιοο αγϑιιηιθτιῖο ἐπ Ἐρϊςίοῖα 46 οοποοτάϊα. Τχαοὶ πα ϊοανὶ ρεοωιαίαμ {Ππ4 Δ71ο- 
γα ππ} : φαοά «α!άθμι που Ἴτο νοοδίπι" οριβδίοϊα., οὐιηὶ ἰπδίαν ορ βίο ππσποιιραίουϊα ἀβοοίαϑ οοπι- 

Ῥ6|1δὲ., φαουιιι τορδίτι Βά5.}}1π|5 ΜΙ ον Πα σομηροϑιιθναΐ. Νδο τλΐπτιβ οοιη πιο ἀἰοῖται Ερίδίοϊα ἀο 
οοποογάϊα. ΝΊΠῚ] δαΐτ Αἰ 5101 ρυόρομῖς ΒΒ: Πἶπι5., πἰϑὶ ταὶ ἀἰββθηβιομτιμ οατιδα τὶ ἀρουϊαΐ ; 

εὐ φυϊάψαϊα (6 Ἰιάϊοϊο οὶ ἀἰδβουῖς, 1Ππ4 δα δαπιμι οοποονάϊα 5 1. ΠἸθθ ριοροβίιαμι τὸ- 
ἱ ἴον. 

δ νς ἑὰς Δαίθαιαπι ΝοναΠΪα ἱποίρογοῖ Ἰθα5.Π1πι5.. ρἷαπι δὲ βάθια Θχροποραΐ 46 Ῥαίνο οἱ ΕἸΠΟ οἱ ϑρίνιαι 
γαῖ! ορῖ- ϑᾷ ΠΟίῸ Πάθιμ. 58 ἤθβοῖο «πποπιθ60 {τ18 Ηἷς ἀἰββουθθαΐ,, (6 βιια βθθ }θϑβθυαηΐ,, δου πη τι Ιθ.Ὸ 
ἀρ πτν ἴῃ ποία αιξοάαιι Ἐρίβίοϊα 6 ἢἀθ, χιιδ χτις πιϊαΐμιο ρογίποι. Ναιῃ 15. ΜΙονα Πα Ῥυϊμντμιν Οριιβ 
“339. ψ] θητα 6586 ΒΑΒ1Πι : ᾿ς διιΐθιι 46 Π δρίβίοϊα ροβί βάϊταβ αάνθυβιιβ Πιτυοίϊοοβ δἰ ποι γα οι 68 
Ρ. 328... βουϊρία δβΐ, απ πι6 Ῥγ βου οβϑϑὶ Βαβι] τ5 απί ΘΡΙΒΟΟΡΙΙ5., τι ραΐϊοί οχ ἢ15 υ υὈ185.. σἱο δϑηίϊηι.. 

510 δαριίπξαηπιις., οἷς. 30, Ῥυοωϊῖππ 6 ἡπαϊοῖο Ποὶ 5ῖ. ἤμῖς Βαβι} 1τι5 δα Ἔχροϑιτοποιὴ Πα οἱ ἰναπ5- 
Θαίαι. 5.6. Ἰρῃ5 :- Εὲ φιιοπίαπι πιοηιὶπιὶ “Ἵροσιοῖϊ φιιῖ οὶ! : Τὰ (Πεἰδίο Λ6ϑιι πθάιθ οἰγοιτηοἶβιο ἀἰ (αἰὰ γαϊοί, 
Ρ. 335. ῃρηαο ριωρυίίαμι : 564 65 «πῶ Ῥδι οαυ θην ρου δίταν ; οογιϑθητθτ δἰπιτιῖ ἀ0 τιθοο5ϑαγίιτη 6ατ-- 

διϊηιανῖ, τι βάπαπι Πάθηι ἀὸ ρίαηι δ Ραῖγὸ οἱ ΕἸ Χο οἱ δρίγίει σαποῖο σοπίθηζὶαπι ΡΓΐτι5 Θὰ βΟΙ ΟΥ̓ ΘΠΊ , 
ὁἐ ἴα «δηλιῖπι πιοταἰΐα αἰτοχόγθηι. Ῥυοιίητιβ οὐρο 46 Β46 ᾿ποΙρΡι θαΐ “Ἰ55Θ ΘΓ 7 ΠπΠ[ὰ αἰϊα ΔΒ] 
Ριδίδιοπο. Αἰ Ἐρίβίοϊα 46 δ μαΐς ὀχ μι ροὶ ΡΓα ΠΟ πθμ : 7) δὶ ορίϊηιὶ σταῖία σιιπι ταϊ]ιὶ ἱπτιοιεεἴς- 
56. ψοβίτ ρμἱοίαξίς τη ατιαίμπι,., εἰς. Νϑιηο ἤθη νἱαοί 4081 ἢξος ᾿Πΐθυ 56 ἀἸβοοηγοηϊαπί. 90. ὅν 1- 
510 [θαβ:Ππ|5 παης δρ βίοϊαμ.,, πομημ] ον αι ΠΟΙ ΠΤΙΗῚ τοσαῖι, 48] ἃ θο ρεϊονυδῃίΐί τῆς εὐσεῤοῦς 
πίστεως ἔγγραφον ὁμολογίαν, ρίω Παεὶ ροιίίαηι ὁ δογιίρειγὶς σοι 655οπθηι, ᾿α τι ΟΟηβι μοί Π{1α}1} οα-- 
Ῥϑυθί. Ἀπ πτα Θουιη ΡΥ ΘΟΙθιι5: 56 πὸ 4115 τ ΘΓ Ἰ0 τορι Πϑἀθυοί Ομ ἰββίομθηι (Οϑ βία 1815, 
γΑΓΠ ΟΠ θῖ γΘ 10 οἴ, οἴ μία ἴῃ τϑί δ] θπἰ5 μωυθιϊοῖς γόςοβ δα μΙ Ρπιουὶς (πιὸ βου ρίθ ΠΟἢ 

Ρ. 334. 86ηῖ,, ππιης ἃ ϑ(ϊπθαΐ δ] πιϑιηοάϊ γοςίθιιβ, τι ἱρϑὶς {ἰιογῖς οἱ «γίαῦὶς ἐπ ϑογίρίσα αἰϊνίτια τιοτὶ 
ΤΟρΟΥἐτεῖιιτ, ἑαπιοίςὶ ἐηδίξα!ι δ᾽ ΟΡ ἰρίπιτιδ δοπίεπίίαηι σογναπῖ. Ῥυϊναίίτη Ἔὐῦο πΠΟΠΏ1}}15 ΘΟΠ 511 
᾿θΑΒΙΠτπι5. ΒΘ 6 δα δουιιηι ᾿η Πην αἴθ ηι δοροτηπηοααΐ, σΟΠϑ. θβίδ μ(14}} ρυϑοθυτ 6 π60, 4το6 {ΠῚ 
ἴουτ8 πομάτιμν γθοθρουδηΐ : 564 ποψιαχιδμι δου τοϑαίαι βου ρϑιῦ ον Πα : πθς (4}} Ορϑυὶ δος 

Ρ. 3:8. ΘΟΠρυπΕθαΐ δοοοῃμηοάαίϊο. Εχ [15 Πχιιθῖ ἴω ᾿ς (οβιπο πο , 510 56γ{{π|15 δἰοψιιθ ῥαριταπιῖι5 ἔτι 
, γἰυίαίο Οοποιιοίαπεϊαϊϊ, γνοβί θα ηὶ γοοθιη ΘΧΡι δ ηδη} 6586 . τι {π|25 θΆ51}}1 ῬΥΟΉ,Ϊ550 οἵ 
Ἰηδίπο0 Ταριρηθί, ἃς πῃ Ρ] τ θτ5 ΜΙ 55. ἀδβῖ. 

Ἔκεν ως θαι ὁ ῬΠΟΙΙ ἰθιηρογο Μου Πα ΒΑΚ ΠΙΐ οἴιαι πΓΡΊβατι6 Ῥ στ 5 ἴῃ ταλτιηῖ τ Ἰτ{1 οουρυ5 γοάδοία 
Ὁοπριαηιῖο, ΟΥΔῊΪ, 406 (Ἰοοθαίαν Αβοθεϊοα ΒΆ51Π11. 56 ἃ ἑαιηθη αἰ νθυβιιμ ΟΡι5. Ἀθραϊα οἱ Μογα]α., πας [46 πὶ 
ἄρ νὰ ἰεαρας, ὨΘΟΟΟΠΒΙ πὴ ἄθι. ΝΙ ον] ΐα νἹ θη ταν βου ρία 51} ἢ ΠΘ ΠΡΟ. Οοηβίδμε ἀπη 861. Οποά 

ΘὨΊΠῚ ΔΙ [86 561Ὸ ΠΟς ΟΡ 15 ΡΘυἤρουθ, ργορίουθα {ποῖ α]1ο5 γϑυιτα 5 ἀο ρηβουος δχϑρθείαγοί, μθς ἐδ {111} 
5151 'ρ88 οοὴ Πάογοί, τι μος 501πι5 ἀϑθυθάονθίτιν,, [ἃ ἀροτμη θη οϑί Πα ϑη πτην ΠῚ 5α 1} αίήπιθ οχ 



ΤΙ 5. ΒΆΘΗ: ΧΤΥ 

Ῥοιθον μαι ἰοῃ τι5 γθ τ. δα απο οἰ ποι ναι οθν Ῥγ Β. πι|5586. ϑοα ἰἀηλθι {πη 1 1{85. 111 τπά!ϊ-- 

οἴπτη δϑῖ ἱπρθηὶ πομάαμι ἴῃ ΒΟ θ6 Πη60 Θχθιοία (1, ποπάπιην α]]}πππ ΟΡ 15 ἀρ 6851. (δ ααγ Βαβι πὶ 
ΟΡ θ6 Π4Ἰ ᾿ηϊτπππὶ ἔδοϊββθ οὐ θά  ἀθυῖμι 40 μὰς δἰ πο θναίϊοη δ, {π|ι8 Ῥυοϊμ 6 αἰίτα (ομβίαμτι 1μ1- 
Ρδυῖαπι το] οὶ πο ἄθρει. Ῥυδίογθα γθοθὴβ δἰμγοάτι ογαῦ Α ποι ου τα [Ἰδο .6515.. σαι μ88Ὸ 50}1- 

Ρουθ Βαβι! 5. Αἰδ δῃΐην Ππ1ΠῸ 51 πΠ] ΠΠπ8 1 415. ΘΧΟΡ ἰδ ἡ ΠΟΙ ΠΟΘΙ, ΤΊ Ρ]ΟΓῚ 1π 0515 ΘΡΙΒΟΟΡΙ5 κα. τ. μαρ. 

{Ππ4 Ῥαιμὶ ναςϊοϊμιιμι, Κα νοῦς ἱροὶς Θαϑιρσοπΐ υἱτὶ ἰοφιιθτίθ5 ρϑΡνθδ , οἷς. Ἀποιηοὶ δυιΐθη) Ὁ: ὑπαὶ 

γοοδί] διιηΐ., 4π| Εἰ Ῥαιεὶ ἀἰβϑιμαῖ]θι ἀἰχθυιμι ἀπηο 561, ὃ ἰοδίο 5. Αἰμαπαβῖο "ἢ οὐπ Βοογα-- 30. 
6. Ουδτο δὴ ἴΡ80 ἃΠη0 5ουϊρία Β651}1 ΔΙονα]α., ἀμΐθ πιουίθι (ηβίαῃεϊ. ὅ19 Θηϊηὶ αΒ1}1π|5 ἴῃ ἢ 
ἰοίο πος Ιοοο Ρυδμὰβ οἱ αἰββιάϊα ἀθρίοναί ; πὶ Εἰοδε Ραΐθαῦ ποι άτιμη 5:1} 8 τ δοίτιχη [1586 ΔῊ ΟΙΠΟΟΪ5 1» {ἰᾧ. 2. 6. 
(ομϑίδητ! ραϊγοοϊηῖπι, πομάπιμη Ολ ΠΟ] 1ο15 τἀ ίαιη ΠΠλουαΐθηι, «απ 580 π]’Ίὰ 0 ΘΟηϑθ πὶ τ: 

81ιηῖ, 

Οτθάο Βαβιϊιιιι μος Ορτιβ απ ΔΡ50] ν 1586... οὐλὴ βου! θογοῖ Τρ βιοἴα τιν ποηδηι,, 56 δάπτιο ἀπ]}- 
ἰά556 τιΐγ τιμὴ ἴῃ [ποθι δἀθυθῖ θοπθ, [ἃ οΟΠ Πρὸ δχ [5 σου : δ γιϑθνίλη, ομηι αἰϊοστιιῖὶ ποϑίτα απιῖ-- 
δαΤῸ τιοηι ΟἸ τι 5 αἰπιοτ 15. ϑου ρβογαῦ δυρὸ Δ] Ι4υϊ4 Βαϑ 15... 564 ἀπ} 4] γαῖ ἀῃ ναϊδατοῖ. [ἃ 
απαΐθιν 1111 4111 Ορουὶ πιϑἐϊτι5 σον ϑηϊ, {πάη ΝΟΥ θιι5. Ν αι ΠἰρνΡῸ5 ἴὰ Επιποιηΐππη βία !ο γ8- 

τἰ αι ἰβ ρα αηι οἱ ἀρευῦῖα ἀδἰθμθηεθ σΟΠΊΡΟβ [05 [1556 6Χ '050 ΧΟΡ 10 Ρδυβριοιίπαν. 
ΙΝ. Μαχιηλε8 1116 ΡΙΜ]ΟΒΟρ δ, δα 4αθηι βουρία δὲ πομπὰ [0451 ᾿ὑριβίοϊα, ρϑίϊθναί ἃ βθβ.}10 Πὸ ορίσιο- 

βογιρία Πιοηγϑβιὶ ΑἸοχαπάνιηϊ , βδἰμια! ψ8 φαϊά 46 ᾿οο βου ρίονα βθηεἰνεῖ,, βοϊβοϊζαίιιβ ἔπογαῖ, ϑουὶ- ἘΠΕῚ εὐ ἢ 
Ρία Πιοπγϑιὶ πο μα θοθαΐ ̓ ῃ μα θιι5 ΒΑ511π15, δὲ Ἰ εἰλοο τ (6 γῈ ΠΟὴ πἰϑταϊιο 566 (δ 'ρ80 ΠΟ; Ύ510 ἰμοπι νἱάο 

[πάϊοας., αὐ ἴῃ Νοιῖβ ομβουνανίμηιθ., ΠΟ ΔοΟςιΓα ἰβϑί 8. ϑιμ}}6. βθοιιηἀπι Θββθητδη ΡιΌθαΐ,, κι. οὐ δὸ 
τπ060 αἀάαϊαιν,, οἱίγα τἰζαπι εἰϊ [γοτιεϊαμν : 56οιιβ ν οῖῸ 7 8 πῶ Πθἢ ααἀάδξαν., το [αοίαπ ἰῃ σΟΠοἷ-- σουὶ! ρνοάὶ- 

11ο ΟΟοηϑίδιπορο] ΠΟ. ὍΣ 
Βουρία Πτδθο Θρβίο!α ροβί σομο αι οηϑίαπι!πορο απ Δηπὶ 900 : ΠΟὴ ἰδηιθη βίδ( μη ροϑὲ 

ΜΠ βουιρέα, 564 ον ᾿π θυ θεοῖο ἀππουτιτὴ ἃ υτμι βραίϊο. Ν ἀμ ἴῃ Πρ βίοϊα οοίανα, ατι ΘΟ ΠΟΙ ἔπι1 
Ριόχμθ νἰ δία βεαααία,, τϑοθηςι5 Απομπιοοογῖμ {ἀπ 1}0118. Οἰ ἴθηβι15., γ 6] 1οἰ 6 θαΐ 5. }}}}18. δ᾽ η6 
δχοθρίίοπθ. ΝΌχμο δίθμι 5. 1}116 σδοιιππατ Θϑϑθμ ϊαπ ῬιΟθαΐ, πιο δα άδίαν, οἱΐίγα τἰίαπι αἰ [{6- 

γνθπέϊαηι. ἔλθη Ἔυρὸ αἰζθηίιιι5 ἐοῃβιἀδυαγοναί ροβί βουιρίαμη ἔὑριβίο! τι οοίαναμι. Βα ίθιτη διαίθι 

ΠΟῊ 6ϑΐ, {αἰῃ ποπᾶ δηΐο βαρουἀοίιαπὶ βουὶρία 510, Τα Θμἰη οἴ ΘΟΡΡΟΥ 5 1π ΠΡ 15 δἴ ΔΙΏΟΥ 50] Π{π|- 

ἀϊηῖβ θοάθηι βϑιροι 'οςο ἤχιμι,, ἰηβϑίαν Ῥ]απίανιμη , ἑθποθαμί. (πάτα ν}5. ἀπιίθη ῬΥΘΒΥ ἴοι [ἀοίτιβ 
ἴῃ βο αἀϊπθι τϑαϊθυῖς, ἰὸς ἰαιηθπ βθοθβϑῖι8. ὈΓΟΥ ϑϑίτητι5 [αἰς. δουρία ουρο ἰνδοο ποπὰ ΕΠ ἰβίο]α 
οἰγοὰ ἀηππη 501 δαί 562., οἴ [απ ον] Ια, αὖ βιιρτὰ ΟἸΧΊ Πλτι5.,) ΘΟ ΡΟΒ 5861. 

Τη νυϊραίο {ππτϑυαντιν ογάϊπο ἀτιδ οἰἀοπι Δίαχιτο ΡΒ ]Π]Όϑορμο ᾿πβουιρίθ οραπῖ ᾿ἐΡἰβίοϊα., πθηι- 

Ρ6 11 εἰ 42. Νεαιια 14 ραγαιη ἔλοθββεθαΐ αἰ Πιου !αι5, ΜΙ] α δαπῃ ἀα] αν σοροθαπί , πιίττιμι 
Ἰάοιὰ 510 ἴῃ πΐγασιι ορ βίο! ΝΙ αχίμητιβ : οἵ 51 Ἰάθηι, ἃ Ναχϊπηο ᾿πὶ μἰβίονια 5, υθθουν Νασίδηζε- 

ἢἱ ἀδοδηίαίο ἀἰδεϊπρπιοππι8 γἹ ἀε]ναῖαν, Ῥυορίθυθα φαοά Ναχιμητβ ἴῃ Τρ 5. ἃ}1ὰ5 42. [)451}}} ὁχ μο- 
ὈΠῚ ἄοιηο ;, 8564 Θ6Π {1}, ργοάϊίον ἀπίθμα Οὐθρουῦῖ δχ οὔβοστα,, 584 ἴδιηθῃ ΠΑΡ Υ65 Πα] ΘΔ Ὠ [6 πικ. 
[Δ }111ἃ οΥἴτι8 πἰρδνανάς: 584 σπππὶ Ἐρίϑβιοῖα 115 42. ἴῃ ἀπε {αῖ5 Οοα]οῖθτι5. ᾿Ἰπβουθαίαν Μαχίηιο Δ ἀπττες, 
ΒΟ ΠΟΙ αϑίϊοο,, Ὠ11}}] 1 μὰ οὐιοῖ φαοπιίπιι5. ΔΙαχίτητιβ, δά χάθη ἀδία οϑι Πρ βίοϊα πόηὰ Β51Π|. τά θηι 

510 δὸ 116 ἀρὰ Οτορουίπιη Νέαχίμηιβ. ΔΙ αἰτα βᾶπ6 οΟπουνταπΐ 51} Πτη. [461 ΠΟΠΊΘΗ ; 
ἰάθιη. ρΒ ]οϑορὶ {ἰτπ|π|8. ΝΙαχίηναβ, 4θ {πὸ θα5}}1π|5., εἰγθὰ 586. ΟΥ̓ΒῚ5. [θυγαυη ἰδοθυδΐ. 
Τάθηι 46 810 ΝΙαχ!μη)ο (βδίαϊαν' ἀσδρουἧτ8, 760 Θπῖπι 67 1υἱοίσηιι5., ᾿α1, δα ἐστε {τυϊθιι5 Οἱ ΤΟιιη 5011-- » ήτι. 

ὑὲ ϑιιδεϊπιοῖ. ἴα Ῥαΐοῦ ᾿ἰπητηθυϊίο ογηίοδηι {Πα πὰ «ἰ5ο! ] Ππάτὴ υἱάθυῖ Τ Π]Θ Ομ Ε10 οἴμὴι ἰΔιι 1715» 
45 Νέαχιμιο {Ἴθι Βα5}}1ὰ5, ριισπατθ. Αἰΐ δία ἀτθρουῖιβ Νίαχιπηιμη, οἴη γἹἀθγοί 5018} 181} ρ. 412. 

Ιλ ην ΠΟ ΡΙΌΡΕ 15 ἸΠΘΟὨΙ ΠΟΙ 15 ΘΓ ΘῈ, Π6ο ἴπ ΔΙΙΟΤ τα} ΔΙΙΡ ΘΠ 15 ἸπΟΟ "0115 ὙΘΥΒΑΙῚ 5 τη 11|588 
ἴῃ τ Ριι5 ῬΘΡ ΘΠ (15 Οοοιρανὶ, δ οχ ἀπποθιι5 ΘρυθρῚ 15. γἰΐδθ ἸηϑΕ{π||15 ΠΠΠπιιὶ 666 1558, αιιοά οἱ 510] οἱ 
1115. ρυοάεβί. χ ψαϊθα5. βαρτνὰ Ῥιοθαν μηι5 Νίαχι μι ΘΧ ΠΕΠΠΘΙῸ ἀϑοθίδνιιηι [1ι|85586. ΕΔ 61 “αρ. ή. π.ή. 

ῬΙΟΥβι15 ἃριια Βαβι ιν. Λίαπι οἱ υοὐϊο, ἰπαα!, αὐοξιοοῖς δοπιρθίιιί ρμορτεἶϊ οἱ τι ῦ 5, φιιίδτι5 τοῖο ἢπ 119: 

{αοία οσἰοπα ιἰς οἷς. Ἐχϑίας δίϊαι 5. ΑἸ μα μαϑὶϊ Ἐρίβίοϊα δά ΔΜαχίτηιιηι ΡΒ] οβοριηι,, ψα θη 58 1- 

οἴτι5 Ῥαΐθυ δχὶμ}15 οὐπαΐ ἸΔι ἀἸ}τι5 : τς ᾿πηρ ΡΟ θΆ 116 6ϑῖ θαμγἄθι 6856... ἃ Θῖιμ (6 πιὸ Οὐορουῖα5 

ς ΒΑ5}π||5. 



Πορίατνὶ- 
15 ορίβίο 

15 ἴπ 56665- 

511 8ογιρίϊβ., 
Ῥυξϑογίῖ πὶ 
ἄς ἀθεῖπια 

΄υατίαᾳ 2 οἱ 

ἀδθοῖτπα 
αι ιία, 

ΝιεΖ .».8. 

ΧΧ ΥἍἝἹΤᾺ 5. ΒΑΒΙ1Π1Π:. 

Υ. ϑεααιηίαν ἄτι Ππονθθ, τὰ 6018 βθοθϑϑιιβ ΠΟ Ϊβ 55 ηαΐδο, ὨΘΏΡ8 (δοϊ μὰ δὲ τπιπἀθοϊμια. [ἢν 
Ρεΐπια ᾿ιουίαϊαν νάπαι, οὐ]τι5. Β] απ Ῥ οα γϑίτιμν, οἰἰτὰ ΠΙομθάθιι ποιηηο, Πα] )εραΐ ἴὰ ππομὰ- 
βίθυϊο 510, αὐ ἴρδϑᾶ δίϊδμι ἴῃ θαι άθηιν 50 πα] ποθὴ 58 γϑοϊρίδί, 501 }Π16δζ 11) ΠΟ ΠΑ Β ΘΥἾτ11}} ΤΠ τ.Π]ΘΓΊΜΠ}1; 

«πο δά αἴτοναμι [1415 σίρδιη βίταμ δγαΐ. ΝΠ αὐ θαι Α]αμν, σἰαας σοΠ τα μλα. οἴσπααν ἀπ ῃρτιθηῖο 
ΟὈΠα πϊτταν;, αὐ 1145 οάοτγα αἰἱναϊιαΐ. Τὰ ἀπάθεϊα Ἐρ᾿βϑίοϊα δα ᾿άθιν ᾿ῃβυ απ ᾿νου αΐπιν απ πἢ 
ΕΧ διηἰοῖβ, οὐ} 15 ΠΠῚ πιοπαβίθγϊτιμν Βά51}}1 ᾿π νδουαῃς, δ οἴαπη 60. αἴθὴι ἔδϑίτπιπ γα ηβθρθυδῃΐ. 

γιάοίαν δὔΐαιη δα βϑοθϑβίιὴ οἵ Ρυ πο ϊα ΒΑ51{Π νείενθπία Ερ βίο! 12 οἱ 13 δὲὶ ΟἸνιηρίθη : 
ϑαηΐ δαΐι ἴῃ ΘΟ δηλ τυ) 81 1{{18 σΘΠΘΓ6 ἂς 4παᾶνῖὰ δά δα άθιῃ εἰαία : ποο Ζαϊἀαδμι Πα οὶ (6 
ὩΔΊ ἷ5 ΓΟ τι5, 485 Ἰη γα Βαβι! ατι οαπὶ πος ΝΘΟς: βδυ Θηβὶ εἰν ρου ὑδοίαιλίθι ν ΘΒ 1115. 

564 Ῥτγθοίριια ΠΟ 15 τ ἀθπαα ταίϊο, οὐπ ᾿ρΙβίοίαμιν ἀθοϊμαηι αιιανίαμ, 4185 ἀἰθοἸ παι ΠΟΏ ΔΙ}, 

4πδιὴ ΤΊΠΘμμοὨ ἴτ15 οἵ 4}11 ΟΥἽΤἸΟῚ ΟἸ τ] ΤΥ Δ 1} 1Π 56 Ο 6581: 50 ΠΡ} ΘΧΙ ΒΓΔ ηΐ, 56 Γ1118 Θ0}10- 

σθιππι5. ΥἹχ ἀπθίαηι ἀπ βου ρία 511 (οβαγθρθ, οὐ ἀγοϑουῖτ5 Πλαΐοι Βα 51}10 βου 5ι5θθί, γυ 6 }16 86 
οἴη 60 σοηρτθα!, ᾿ἀΘ 116 6556 ΘΟ Ώ 51} ἀτορονῖο Νασίαηζεμο. ἵΕ ται [Πα 51}1π|5, σα} ΡΥ (1 ΠΟΘΟΙΙ5 
γογοοσαγδίαι", ραγίϊ ατθρουο Ναζίδηθπο, ἃ 410 Τοἴ165 ἀδοορίαβ ποναῦ, Ῥάνιι ογθάθγθε, βου} 1 

εἰ, 88 βχβϑρδοίδιβ ἤθη ῬΟ886, ἃ. 50{1{{π||4|1}15 5185 δ ορῃΐθη ριον αη} ἀητὸ οσι 05 {{1π|5 ΡΟΒ . Ἰ δοῖζ 
οαπὶ ΠΟ] Ώ ΓΟ ῬΥΙΠἃ ΘΙ ΒΡΘΟΪ65 δῇ θριβίοϊα ἰοοίο ποη ναϊάο ἱπίθηϊα. Ὑ Ἰἀδίαν θη αβ81- 

1115 50} πᾶ] πεῖ ϑαδ πη} ἀἰ6βουῖ θοι 6, αὖ ἰοοτι πα) {π|ᾶ1 ἀ ΓΘ σΌΓΙΟ σ δι. Π)οΙη 6 γοιὸ «πο αἰΐ 
5101 τηϊρταιάτι 6556 ἰῃὰ Ῥομπίϊμη, τ] 886 τὰ πάθν αἰ ψιαπάο ἤποιι οι Δ 4] [ἀοειστπη βροιαΐ; 
ὮΘΙΟ ἴδετε δϑί, 411 πο [μὅδο ποι! 15. 50 πἀ]Π 6) ἀρροδίθη (15, 5οἱ ποηάτιμη 114 πὶ ΘΧρουί ἀϊοία 
6886 Ραίεί. δ ποίίομ 65 Δῃ] γι 5 ΠΘιμΠΐ, 51 51} 118 Ὑ ΘβίϊρΊα 56 τι 1λ}111", δα 51 4115 5: ρ ΠΥ Τἢ 
γΘυ ἢ ρΡοηάήθια θχαμηϊηθί,, 18 ρτοίθοίο δῆς δριϑιοΐαδμι ᾿μ {6} σοῦ πο βίαι ροβϑὲ τϑάμπι 6Χχ 
Οτιθηία οἱ Πουρίο βουιρίδη) 6586; 564 ΔΙ ̓ {ποΐ 6] αρ 5185 ἀμ η5, οἵ ροβίαιιαιη ἀγρόν 5 ἴῃ το Παϑίουϊο 
Ῥοῃίὶ δἰαιιαη άπ ν᾽χίββοῖ. 

10. ΠΙὰὰ εετίο οοπϑίαϊ, Βαβ.} χη}, ἘΠῚ ῬΥΪμ τι γθβθα ς ἴῃ 5 πἀϊη6, δα Οὐθρου πη 50} 1 ρ51856 
εἴ Ἰοσουιμ 5ἰζαμι οἱ (ἰββουρ5ῖ586. Ηπιὶς ἀὐαΐθη δρ βίο δ πὰ} }ὰ ῬυΟΥβιι5 οχϑίας ὐορου ἢ] ΓΟΘΡΟΠβῖο. 
Ουοα δπῖη} ΓΕΒΡΟΠαΙΐ 58 ἰοοουιαη 51{π| 0 ΠΠἩΠ{τ11}} Τ]ΟΥ̓́ΘΕΪ, ΠΪ51 δἰ 46 νἰν θη! ροηογο Αἰ χαϊά 
εἀϊβοαΐ, Ιά εχ ΒΆ51}1 Ἐξ βίο ββοιπα Ἰμἰ{ἴο ἀἸβοίμητιβ, δὲ Ὡ1}}ἃ ῬγΟΥθτι5 ἰὴ δρ βίοϊα ἀσθρουῖ [6- 
δἰϊαν. ΑἸλἸδίμητι5. ΕΓ σῸ αιιοα Οτϑρονὶαϑ 1451110 50} πά]ηθι ἔα} ΤΥ τι ἀδρτιδίδ Ὁ] τ βου ρβογαΐ. 
Αὐ τάϑῃῃ 46 }ιας Τὸ ριβίοϊα 14, οἱμη 19, ἀ1εἱ ποι ρμοίοϑί. Πα θυ τι5. Θαΐμ τὶς δρ βίοϊε ἀοοιγαί 5-- 
5τηδὴ} οἵ δ᾽ θρ' ἢ Εἰββι πιδγη (ΤΘΡΟΙῚ ΓΟΒΡΟΠΒΙΟΠΘηΙ., ΠΘπρΡρ6 ΕΡίβίοϊαῃι 7, 4 5 Πρ} 15. Θρ βίο! 
ΒΑ51}11 γβϑι 1115 ᾿μβἰϑεϊ, δἵ βάν] 115 γον} 15 ρανὶα τθροπαϊξ, Ὠϊϑπραθπάα οροὸ μος Ἐρίβίοϊα 14 Δ 
ἃ, δ 1} {10 56, 685118 ΒΟ. ΠΡ Δ 1 τι πᾶ ΟἸΠΠ (ΥΘΡΌΡἢΪ ΓΈΒΡΟΊΒ0 ΔΙ 51Π}115, 

25, Ῥουβριοἰζιαν ἐχ ἀσθρουῖ Εριβίοϊα 7, θαμὰ αι ἴῃ 50 Π{πᾶϊηο Βα51}}} ΘΟ. ΠΟΤ ΤΠ {πι1556., ΟἸΠΠῚ 

μιᾶς 1πῖου τυ Τη 1168 ΒΟΥ θογθηίπ". Ῥοβίχιιδμι πη} [δϑίϊνα ᾿ροαίτι5. δϑ πα Ῥομπίϊοαβ [Ἐπ Ὀγαβ5, ἴῃ 

βίσαπαι {Π1π|5 50 1] η15, 4ια ΒΔ51}} π|8. ῬῈΠπ 6 Ἰηβι] Δ} 6856 ἀἰχογαΐ, δ ἴῃ Πανίττ ΖΘ ΟῚ 
ΒΓ 0 Π6 οΟΠΙραγᾶγ γαῖ; (1 ΨΕΙῸ αἱΐ : ἃ μὲν οὖν ἡμεῖς σύνισμεν ταῖς τῶν μακάρων νήσοις ταύταις... 

ταῦτά ἐστι. μι ἰβίζμν σοἴπιι5 16 ἐ{{15 ξοΡ τινα! οτιίτη, ἐπιδεεῖς... παρα διιτιῖ. Τανὰ ἐσσοὸ Βαβιμπιπ 1π- 

νβεῦαί (γθρου5, π6ο αι ἀαπδμηι ἀἸςοθαΐ, φαοὰ ποη ΘΟ] ουιιη ἰοϑυϊπιοηΐο οορηϊπιι Παθογοί, 

αὖ ἀδοϊαναί νὸχ ατῶοᾶ σύνισμεν. Οονί6 τορουῖτ8. ΒΆ51}1 ΒΟ Γι Ἰ πθῃὴ δῖος Ἰοοα πο ἀθβουθῖ, τοῦ 
Θαμ 10] 741: Το  Δίτα) 6858 ΠἸαιιθαΐ,. 564 {πο τϑ οαιιβαϊηιι8 τηαχίηθ οοπίϊποί,, Ῥοβί πηι 
5815 Ἰοοαίτι5 6δΐ., αἱ: 7᾽ε απιέθηε., οἰ ψιιίάθηι [05 Πο6ος5 (Ρητιο ατιῖμιο [67 α5., Τ᾽ ϑοῖ 6 [δοεγὶ5: δὲπὶ 5θοτίδ, 
ρζμισα ψιιοηιιο εἰ βόπιίς. (τη βα5}}1π8 αὐ ρου 0605, τ΄ ρᾶγ ογαΐ, ἀρ ρ5βθῖ ; {ππὴ διιπὰ ἀτο- 
θουῖτιβ 510 (οι ]αΐ Ἰη 8]}1ὰ Ἐρίβίοϊα :- Ομοπΐατι {ια» ἡοσατιίο5 πα {6 5οΓΙρείηει5, ὥῴιο ἀτιΐηιο [6ι5, 
(86, τι σθημιεισιΐτ',, ααἰϊοίαπιι5, αὖ Ποπιθῦο ἐπιίϊζίμτη, εἰπιοοτιίος, 

Ναπο ἅ56 ργοσυθάϊθηβ ἰηζουπιιμη Θοποῖπθ {80 

Ογπαίιπη : 

τι στιτί μη, υἱάοἴϊοοί ἰθοίο οἱ Ταντιῖς σατθῖις, (Οοτίηι ἱσπὶς οἱ ψιηιὶ ἐαρογίοηι, ραγίθί65 ἱστιὶ Θαϑίσδαῖος, 
πὸ ἱμτὶ σις ἱπιροίαηιμ,, Τ᾿ ατυία ϊ5 οἰλεῖϊος ἐαοπιητὸ μώπα πιιῖ ταἰὶν τινι ἴπὶ ἀφιεὶς σἰμἰοπίος : 



ΥἹΤᾺ 8. ΒΆΒΙΠΙ, ΕΧ ΧΙ 

7 γμπας εἰΐαπι ἐἰΐας οὐ πιϊδετ 5 ἐρτας, αὐ “τια5 ὁ Οαρραάοοίωῳ τνορσαιὶ 5ιιπιιι5 τιοπὶ ἰαπιίίαηι κε 1.0-- 

ορ]αϑούι ἱπορίαπι, 56 υοἶμε αὐ 4 ζοἰτιοῖ πιθτιϑ τη, τιο5 τιονὶ οἱ εὐτπιτιοκὶ παι α οἷ. ἤθη οπῖπι 

Ραπὸς {{105 οἱ ᾿ιδοιία (516 Θηίμι τιοτηῖητιΐι1)), 561 ΡΥ 116 πιΘΙυΐπι 6 γ 0, εἰθτεδτι5 οἶγοα [ αϑπιθτῖα 

οοἰ αν οςοοηπεῖνιι5, αὸ ροβίθω 5656 Θγι ϑοτ διι5, σοἰμίιιο θα πὸ ὀπιογσοπιϊι5. Οὐ ἐπὶ Ξοἰίοοι κιιν-- 

{ἰηυῖτις ἐα αρϑογαδὶδ., ργορτγὶὶβ τιϑπρ6 σαἰαπιΐαιϑτι5 οτα ἐϊοτιὶς πια τι ιθπιν {ἰδὲ διρροαϊωπεδτι5. 

Οἰδιις τισὶ τπάστια {{|{πυϑγομθ ρατιροταπι οἐμϊοσα ηιαίοτ ἔπια τῖο5 φιαπι οοἰουτῖπιθ {ρου ώ556:, 

ποῦς ηιι ἰεπιροδίαϊο ἡαοίαἰὶς νοἶμε ροτίτι5 δα 5 {15 56ὲ, ]απιργίάοπι ἀρι υἱνοϑ 6556 εἰθεἰϊ5561η1ι5, (οὶ 
Ῥοπίϊοι ποπιῖτιθ ποτὶ Πα] ΟΤ τη, ἰατιάίθηι οοτιδοφιιθη ἐθ5, {ιίαπι τιϊϑογ αἰτοτιθπι πιορθηιίθ5. (λιοτιάτι 

ΡΟΥΤῸ τιοεῖο εἴογὶ ο5 {1105 ΠοΥίος5, οἱογιθιι5ιι6 σαν πο 5 ργρίοτῖδο, “ΖΓ τιϑίεδφιι ἤηιτιτν 6 ἀοηλο Θαριιν"- 
δαίτηι το 605 ορρίονίπιτι5, οτίτη τα οτιίοστίτη {{{ὦ ρίαιιξίτιιηι., δὲ 650 οἰπιθηιϊαίοτ",, θὲ ἐπι, Καοθίτι 5 

ἤόοπιο, ἤαο σεννῖοθ, πιατιτιη τι ἰδ, σιι ἰαϑοντιηι υϑείϊσία οἰἰαπιτειπὶ ΓΤ, {γα  θ  Θηιῖι5. (0 16 

οἱ οἷ, ο οἱτ' δὲ υἱγίτι5 1 ματι φιίάσιν πῖονὸ ἰγαρίοο ϑα οἰαπιαῖο), τιοτὶ τι ἢ οἰ 65 ροτιέπων 7ιτι56- 

Γομιτι5, 566 τι ΡΓΘιιρίιπη οἵ ρτιθοίρίίεπι ζοστίτι δα δῳιίατόπιιδ. Πατιίηι. ΤΟΤΊΜΤ. ΘΟτΤ Θηι ΟΥ̓ Ωἴϊο οἱ ἰδ 

ΟΠ δπισιίσα ποτὶ 65, τι τι6 τιθ0 πιο5: δὶ απῖθπι οἤ  πιδϊοτιθπι θὰ δώ σοτοίριθ5., στπιαπίο πιάβὶ5 τι 5. ἐκ 
ἐρ515 τοῦτ ἢ “0 πιαλοτόῖπ ραγίοπι ργιο τη ἐθηῖτι5, αἰζαγιιηι ΤΓΙαπι 5, τέα᾽ ἡππεἰ{ τιον ὶς σοτι Θ ΤΙ, 

μιιάογο ἀθίοντιιὶ. Γοντῖο δαάθη 46 τα ασθρουΐιβ βουϊρβὶί, 564. πο δοάδιῃ τηοάο. Ἰ)θοαναΐ μὴ 
88 ΠΟῚ 58 {Π0π|5, τιῦ αῃέθα, οἵ Ἰοοἷ5 ᾿πάα]σογα, 56 βουῖο ἰοιμιὶ. αταία τοοολάδίίομα γθμοναΐ ἴῃ 8η1- 
μ10 ἀ165. οι ΒΑ5}}10 {ταάιιοίοβ, ρϑα! πη Ἰὰ5. οἵ νἱρι α5, ἔγαίστι., 4105. ἔα} }1π|8. αἰ Β.ΠΠΏΤΏΤ1 

Ῥἰ δία 5. θυ οθαί, σοποογ δι οὕ δηϊουιι ΘΟὨ ΠΟ ΓἸΟΠ ΘΠ, ΒΟΥ ρία5 ἀπὰ οὐτπὶ θΆ5}}10 πιομὰ- 

ϑίϊοϑθ για ἰθρδ5 εὖ τδρι ]δ5., 5δογδ ΒΡ Ρὕαγε βυππαπ, εἴ τηϑπσιππη Δ ΠοΡ θη. ὅτι 85 Υ̓ΘΡΟΥΙ 

ἴ.65 ᾿τθν δ ̓(ὰ Ἰη θυ 586 ποχϑ, τι ἀἴγ 6 }}} πο ρῬοβϑιηΐ : οἵ οἴαπὴι Θδυη 50 ΓΙ 6 ἀαυπμ ΟΥΡῸ εχ Βὰ- 
51Π1 Ἐριϑίοϊα 14 οτία 510 ; Ὠιθυϊίο βίαςτιι τι. ἤᾶπο ορ βίοι ποτὶ ᾿Π1[10 50 Θβ8115 ΒΟΥ ί 3 [Ἐ1|558., 
564 ΔΙ᾿Ζπποΐ Δ 15 Θ΄ ρϑῖ5. 

Τθεοορι οὐ Ἰο5. νἰνοβ ἀθβουϊρίϊο βο  πάϊη]5 ΒΆ51}Π1ι : 564 ἰαιηθη πὸ {ΠΠ1 φαϊάθηι μη 10115 οαγεῦ, 
6Χ Ζαϊθιι5 ἰοοῖπη ἀτϑσουίτηλ ποίτιη [556 πα Ἰοθηῖτ5. 516. Θα]μ. Ομ πῖα ἀθριηοὶς ΒΑΚ. }π|8., 516 
Ἰοοὶ οοπιοία δχαρθογαΐ, οἱ 115, πιὰ Ἰποομμ πο α. οἵ Ἰμ  αοιι ἦα 6556 ἀθρθθθαμπΐ, δἰΐαν ψοαεὶ 
Τουτᾶτ ἀἸσθη αι ἰθροῦα ΔΗ ηρῚϊ, τι ποαπδάιιαμ νἱἀθαΐτι" ἀμλϊοο ἱρη οἱ! ἰοοἱ σορ ΙἸΟΠ ΘΙ 1 Π]ΊΟΘΓΘ., 
564 Ῥοίτι5 οἴτηϊ 60 ῬοΓα ὍΔ 6 οἵ δἱοσαηίον οοἸ πον θ. Ποῖ πθ νϑγοὸ ἄππη αἷΐ 56 ΠΟρΌ 15 ἀ 15 Ὁ 8 ο ΠῚ, 
ΘΧΒρΡθοίατΘ ΟῚ ῬΟΒ856, ἄτη γϑηϊαΐ (ἀγερΌΥ 5 ; {πο πα Ὸν ΠΠπππὶ ποϑοίϊα ᾿ὰ Ῥοπίππι οαἰθεῖτον ργῸ-- 

{ἸοΙβοὶ οοροθαπΐ, δὶ ΠΟ Δ5ΓΘΡῚ 81} σΟὨϑίστιο] οὐνὰ 9 56 οαπὴ ΓΙ 1 1} βΘοθϑϑιῖ, ΠῚ 6111} Π6- 

ϑοία ἴῃ Ῥομπίμσπη νοοϑγιιηΐ, 564 501π|5 ἀπιοι 50 Π{π||Πη|5. Ποιηοπϑίγαμί δἰϊδτη ἀϑϑιιθίθιν ᾿παϊς Ιθ60 

δ ῃπητι Πδρο γουθα: Οποώ απίθηι πιααίπιιπι 6 ᾿οο ἰο00 ἀἰΐοεγ μοπδιιπιι5, ἐπι 651; φιιοί οτεπι οὗ 

5ἰ(5 ορροτιπιπίἐαίοηι «εἰ οπιτιθ5 Ζγποίπι5 ρΓΟ ὈΓ πέος ἱαοτιθιι5 οἰ, τεσ οτητιΐτεηι, ταὶ εὶ ἡπιοιεσιεϊ551-- 

πτίιηι, ατεϊ Θέ θτη, ἀο ἰταπηι {{ταΐδιηι αἰϊξ, τιοτι φοἴμιπι φιιαξοιιτις αὖ τραπεὶς {ππγυτεἰ εἰδι5. {ἰδ οτ᾽ 65:, Ξε 

δἰΐαπι χιΐα τὸ υἱαίοτοηι φιίάεπι τεἰίπιτη, αε τιος ἐτατισηῖε, οἱ 605 Θαοίρίας., φιιὶ ἐπι 67 υϑτιατιάτεηι 

γιοῦ  5οτίτη, πυϊδοθτιίτι". Πίαπι ργοίοτ τοἰΐψια ζον ας θίΐατιι ϑτιτεἐτῖξ, τιοτὶ τ7 505 ατεξ πιρο5 65,105 (αὐ), 

56 οοτνοτιίπι αἰ 57. Ἰνοδί τί τετη, ἙΠαρΤΑΤΙ ΤΙ, ΟΤΈΡ65., ἰΘροτό5ηι6, δὲ 51 φείά Πιῖ5 οἰπιῖΐθ. δίμεπι ἰβέζι 

οοσίίας, 40 660 ρογϊοιιὶ οἐπεϊ{τπι5 ὐϑτιοτῖπι, οτεττι 7ε}τι5τη αὶ σοίθην Τιϑοτῖτια, οΥὗ ̓ς ΓΘΥΤΑΤῚΙΤΙ ὑατα3 

{Π||0., σοπιτητείατ6 ρον ἱπιαοϊζον" υδἴζοπι 9 χιιθηι αἰ ἴοοτίπι παι ο ρΥοροτατιϊ σϑηῖαιη, ἀαὐΐδ. δίαπι ρτῸ-- 

76εἴο πϑὸ «ἽἸοπιώοι ἱπνογῖς ΕΟἨΠπιαάιϑιι5 ατηρίπι5 οὔ ΓΤ 6 υοἰιεῖξ, 
ΤΠππιμι πο ἷ5 τθϑίας ὀχρ!Ποαπάτιτη, οὐπ ΒΑ51Π1τι5. ἴπὰ Ῥομίτι ῬγΟοἰβοθηβ., βρογοῖ 86. 1 πάθη 

αἰΖαα πο ἤποηι ΟΡουγ ΠΑ] ἐαοίπγιπι,, αιιαϑὶ ὑπο ρυϊμυσηι 56. ἴῃ ΒΟ πἀϊηθιη τθοῖρογοῖ. Νοα 

γαϊάο αἰ πο 1115. οἱ αρδίστιβα γδ5 θϑί. Οτπιατην 5 δηΐων ΒαΒ11πι8 ΒΟ ππά!ηθ διιδτ ἴῃ ἀοἰιο 115 πα θογοί, 

δαὶ (6 ἃ}0 11 ΠΟΠΠτΙΠ πᾶ 1 Οατιϑδ5 ΘΥΥΙΟΙ 5 ἃδίναχουηΐ : ΘΟδοίαα5 Θδΐ (ομπϑίαη!πορΡο ᾿μὰ 

Ρτιοβεῖβοὶ ἀπποὸ 209 : νϑηϊί Ναζίδηζιιμι ἀηπὸ 300 ; ᾿)᾽αηΐο (ὑξβαυΊθ η81 ΡῬονϊοαϊοβα τοίη δ- 

[αὶ ἀπθο 369. ὙΙΔοῦαν οὐρὸ ἀδ[παποίτβ μΊΟ 65.115 ἃ! Που] 15 ρου ΘουἸπα ΠΟ ]5., πογὰ Ταδάδι οὔρι- 

ἀἰζαῖα πιομδϑίθυ μη} ΤΟ ΡΘΙ11588 : 5] 4πι πα ]ατὶ ἀδίποθρ5. Οθουσα μη! οδιιβᾶηι 5 ΡΟ γΘπ αν μὰ 

ΒΡΟΓΆ556, 
Ποοιπι 510] νοπάϊοας Ἐριβίοϊα ἀδοῖπνα ψαϊηΐα ἰμίον δαβ., {85 5ου ρία ἴῃ 5θοθδϑαι ἔπουαπξ. (οιμ- 

πιοηαϊ ΒΑ51Π1ι8 Ατοδάϊο Οοιμἶε τοὶ ρυϊγαίο οἶνος πιο οροίῖς τ ἅππιο ποιμῖΠ6 (οϑᾶ δ} ἈΠΒΘΠ8 οἱ 

Να-. 6}.0 

». 91-. 

Ὠς ορἐςίο- 

ὰ τὰς 



ΠΆΧΧΗ ὙΙΤΑ 5. ΒΑΘΒΙΠῚΙΙ. 

ἴῃ Ῥομίο ἄδρθηβ ἀρρθ αν ῥοζαΐξ; 5ῖς δίῃ. δπὶ ἀθδίσπαις ἰρ86 γορουῖιβ,, ΤΙΘοΙορὶ ῥαίοι;, ἰπ 

Ἐρίβίοϊα ἰμίοι Βαβι! απαβ 47. Αὐ ἴῃ ἴρϑὰ ὑνθ6 πθο ἀρίθ 1Παππ πος οΟμμμΟ 468 τη ΘΓΟΡΟΪ μι γοοδϑϑοῖ, 

Βείονε ΤΙΠθιηοπεῖι5 μαης ορ᾿ϑίοϊαμι δα αἰνιβιίσπθηι Οαρραάοείς. δε6 δά δαὶ γα! πη θη, {118} 

αἰτα]πητιβ, {Ππ4 δία ἀσοθάϊε, φαοά οὐ δρί βίο οθ, {ιι85 46 αἰνβίομθ (δρραάοεῖς βουιρίο δα ηΐ 

ΠΟΙ ρυοῦβιιβ 5110 ππαϊα ραίΐν δ ἀθρ!ονθηΐ, ἰνδοο ἀοοῖμια αιϊηία π1 81} αἰ Ππαθεῖ., πἰϑὶ ραυδοπίαμι 

δῇ Ῥϑυαυθάπαηι Θομμ ΘΠ α(ἸοπΠθιη. 

-- τ: Ξ-ττττσττστςτ--------------- τ --1---------------------“ -““----““"“““ ----ν- τ ----Ο---------ςςς--- 

ΟΑΡΌΤ ΥὙἼΙ. 

1. Τὲ Φυϊαμὶ [τπηρογαίουὶβ αἰ βαποίατα Βαβι τη ορίδίοϊα, Π, 5. Ογορογῖι5. Ναλι ΠΖΘητι5 ΡΓΕΒΡΥίογ ογοαίιιτ, 

ΠΙ. ΒΑΘ ας δορονοῖταν ἃ Ὀίαπῖο (ἰϑαυϊοπβὶ, οἵ οαπὶ δο οοτητηιιποαΐ, ὨΠσιιπι πχογῖ[ο λτιπο ποτηΐποπι ἰαϊα- 

νοῦῖΐ Βαρας, ΓΝ. Πιδπὶο (ὐοβαυοπϑὶ σασθαι Ἐιβο ἰτι5 5} Φι]ίαπο, Υ΄. Φυϊίαηιι5 (ὐπδαγοατα το πάτ, ὅρον 

ορίϑίοϊα Βαβι εἰ Διηϊαπὶ. ΥἹ, (ἰϑαυίθηβοβ τπαχίπηο οὐ, Βαβο οἱ Οτερογῖο σαϊηϊΐαῖαν, ὙΠ, Ψιάοταν 

ΒαΒΠΠτὰ5 5 Τα] απὸ 50" ρ51550. ΔΥΌ 5115 Ἐπιποιαΐππι. 5. ἐοάειῃ βουϊρία ἅπα αἰ] ἘΡΊδίο!ς, ΝῚΠ. Αα 1άθ πὶ 

τορι τοϊοτοπᾶα 5. ΑἸ] α μα 51} ἃ Ῥαβη] απα ΤΠ ΓοΤ’ρ, ΤΧ. [ὀΡτοβαΐαν 5) Τυ]απὸ Οτορουιιπι Ν᾽ αχϊατλὶ ΟΡ }- 

ΒΟΟρτιπ 51 50 ΓΙ Ρ51556 [ουτπιαϊα ποῦ οὐποάοχω, Χ. ϑδιαϊίπ μοῦ τπογέθμν Ψα] δ ηὶ Ατοροσγίιβ Βαβι παπὶ ἱπν ἰ51:, 

Ὅς δαϊίαι! 1 Τι]ϊαπιι5 Ππηροταίον, 4] Βαβιλαμι εὲ Οσθροναπι ΑἸΠο πὶ οορ πογογαΐ, 60 ΤΡ 15 ̓π πΓΌΠΖΠΟ 
Τπηρονδίοτνὶ5 Σ δ. Αι δ Ὡὰν Ε - - - 1 - 5 - ὡς 

κα 5, Βαοῖ. δίπα απ ΟΠ νἸσία 20 τ Πρ ̓ Ομ 5 οϊο πα θα, 4110 τμδίοτα ἴῃ δἰ5 δα ΠΠ|απὰ ἀοἰομἀθ μήλῃ τη ρΘὩ1 οἱ 

ΡΣ ορῖ- ἀοοίεϊμα ρυρϑιάϊα νἱάοραι, 564 ταπιθι,, δὲ σθπαϊηα δαπῖ Π}118 ἀροϑίαϊδη. ἀι Βαβι τι Πιονα, 

ΐ νιἀδίαν ἰαἰτο ΒΆ5111: Ια 115 Δ] Ποῖ μα] 5065 ᾿Πᾶ 1165 ΟποΘρ 586. Τγιίαΐ θιμὶ δε 58, πὖ δά προ- 

ταίογθιη ἴΐα οιμὶ ἀιηἰοὶβ γυἱνθηίθια., αὖ πδο οἱ δά αιϊανὶ οοραμίιι,, π6ο ΟΡ ᾿μηρ γι βρ θπάουθηι, 

ἀπί τοῦτ ΡΒ] ον ΟΟςα ρα ΙΟΠθι πιο] θϑιϊ οοοαγγαηΐ. Οομοραις οἱ σαγϑῖ ῬαὈΠ οι, 5 δά 

58 Ῥιόρθνατνο γος. Πδο Ἐρίβίοα ᾿πτον δα] αὶ Πττονὰ5 ἀπο θοίπια ὁ5ῖ, δονιρίαμη ΘΟμ] οἱ. Πλιαρίητι5 
ἃ δπι]απο ποπάπη ΟΠ εἰβίϊαπαπι το] ριομθαι ἀρογίθ θ᾽ αναμίϊ. Νόρας ποὺ “ΙΠΘμοπίϊαβ; φαΐὶρρο 
οὐ τδρισθοί αὐ Βαβι σι δα] Ἰαητιβ ἃ 58 ἴῃ (}}1ὼ5 Ἰωνταγουῖί, οἱ ἀθ ῬαΒΠΙοο ἴῃ Θυϊθπίθ οαγϑα 

ἐχι. δά αὐϑιαῖαν σασθαι ποπάπιμι Ατιρτιβίτι5 βίαιος. 586 ἰἀπηθ. ΠΟ ᾿μψΙζι5 οοποραῖί {α]ϊαπιιμι, 

οαπὶ μας βου! θογοῖ, πομάϊιην ρου Πα 015. βισιαπι δχίμ 1556. ΑΡΙΘΓΘ ᾽ῃ Πὰϑ5 ΘΟὨ]ΘοἴπιΓα5 δι 1 

ΜΠῚ νἰνῖ, φαϊα παης δρ᾿βίοϊαμι δα Βαβιμιαι βου ρίαν ρα θαης. Κ'θα 51 δᾶπὰ βου ιρϑὶί δα] Ια πιι8, πο- 
τη} βου ρϑι. ομϑία τ] αα]α Ἰποομιπιοάα οχροῦΐο, πο α51}}10, {{ἀ| παι δι Πτι]τι5 πραγ [ου ἢ5 

᾿ϊηλθη αἰτίοις. 14 ραίδι οχ ἰ5 γϑυθ᾽5 Τα]ιδηὶ - 7 νίπιτις ὁπῖτπ, ἐπί οτ᾽ πιο 5. πιο πὶ οιίην σοία «ιίϊοα 5 ἔπεῖι-- 

[αἰΐοτιο, χιίαπι 16 ογθάο ἰμαοίοπιις θα ρογίϊεπι 6556. ΑἸῖθνὰ τυ ]αϊταν Ψα] Ια πῸ δ Βαβιλτμπ ορίβίοϊα, 48 
4π φαϊάθηι οἱ 48 Βα51}}}1 τββροῃβίοηθ Ἰῃ γα ΔΘ ΘΙΔ115. 

5. γερο-. [1Π. ὐδρουα5 ΝΝαζίδῃζθη 5 Ο1 ΠῚ Ραουμ δ5 οΘθη5 ποίου α(1, 566] τἀ 6 Ἰηγ Ἰτ15 0 ΠΟῚ ΠΠ| 065, 

ἐπώθιος ἐν ΡΙΟΒ γίει οὐθαΐιιβ Γαϊδβοῦ, μὰς ὑγγαπη 46 (51. δαῖτ 088 ἀΡΡΘΙΪαΓ) οἰ θηβιιβ ᾿π Ῥοηίαμα [αδὶς, τη 
δθγίθι οτοας πα ΦΟ]ΟΓΟΠῚ δαταιιι ἀπ} οὶ ΠΟΙ ]Ο 1115 ἰοπῖνδῖ, (απ πἰ. ΘΠ ΠΘναγοῖ φαϊ 51:01 ἀρθπάπαμι εβϑϑοῖ. ΝῸΝ 

ἐὰ ΕΘΝ :. ἴδιηθη ἄἴπ ἴῃ ᾿πὰς 50 Ππά]π6 τ ϑθάϊξ, 564 ραυίιι Ομ ποίο ἀοἱουνὶ οαἰ!ο, ραγίτ γϑυϊίιι5 6. Ῥαί 15 

ν».3.. ἰγᾶμι ἰπ 80 οοποιίατεῖ, 8 ργθοδπτὶ πο σδογοῖ, τϑα πε δά ἀἴθιη Ῥάβομ, οαπη 4110 ἀἴδ ἔεβίο πομ 

Δ α]00 ἀπί6 ἀἰβοοϑβιββαῖ. ΑἸ θη ]η} ἴρ58 68 88: μυστήριον ἔχρισέ με, μυστηρίῳ μικρὸν ὑπεχώρησα, ὅσον 
0γϑ, ᾿ἐμαυτὸν ἐπισχέψασθαι, μυστηρίῳ καὶ συνεισέρχομαι. 17 5ἐογίτιπι τἰτιχῖξ τχ6ς πιο 60 μαι δε: Ο655ὶ, 

μἰ πιείρϑτιπι ἐπιδρίσοτοπι Θέ δα ριον θην: οἵμ)η τη. γ516Γ10 οἰαπι σἰηιῖ ἱπίτοοο. Ἐχιδίϊτηας ΝΙοδίαβ οἵ-- 

ἀϊπαΐιαι {Ππιπὰ [1556 ἴῃ αἴθ Ναία! 5 ΟΠ νῖβιῖ ; Γαρῖβϑα α16 [δβϑίο Παπιϊπταιπι,, 4] ράτ]ο ροβί Ναίαϊο 

Τοιλὶ ἙΘΙ να θαίτιν. {Ππ46 οχιϑίηαὶ ΠΤ Π]δ ποδί τπι5 ατορουύίαι ἄἰθ 35 εοθιηγ15 οὐ ἀἸπαίτιμ 

ἔαἶβθ8 δῆη0 360 δυΐ 362. 564 [πο πίϊπι5 ̓ ποϊϊμαῦ ἴῃ δπηπτη 902, φαϊα Βαβι, 46 μι ροϑὲ ατο- 
δουαηὶ ογἀϊπδίαμν {π|5586. οοηϑίαϊ, ἅππὸ 902 δὰ ἢδπο. ἀϊρηϊαίθη οθηβεῖ δυδοίατη [αἰ556. θὲ 

γν Ῥά51}1Ὸ ταἴνα γι] ηλτ|85 : 586] Ἰη θυ] (ΘΟΕ Ι551}}} ΨΊΓΙ ΟΡῚ ΠΙΟΠ ΘΠ ΘΟῊ [1 ΔΓ 6 ῬΟΘΒΙΠΠ1115 [ΘΒ ΕΠΠΠἸΟΏΪΟ 

».35. ὉὈΟτρρουῖ, 4ὶ 5ὶς Ἰοαυιίαν ἴῃ ἀροϊορσία,, {αι γϑάϊειι 5ῖι0 σοι ρου : χαὶ τὸν μὲν ἔξωθεν οὐ δέδοιχα 



ΥἹΤᾺ 5. ΒΑΒΙΠΠ.- ΠΧΧΠΙ 

πόλεμον, οὐδὲ τὸν νῦν ἐπαναστάντα θῆρα ταῖς ᾿χχλησίαις, χαὶ τοῦ πονηροῦ τὸ πλήρωμα, χἂν πῦρ ἀπειλῇ, 

χἂν ξίφη, κἂν θῆρας, κἂν χρημνοὺς, χἂν βάραθρα, κἂν πάντων γένηται τῶν πώποτε μανέντων ἀπανθρω- 

πότατος, χἂν ταῖς οὔσαις τιμωρίαις προσεξεύρῃ χαλεπωτέρας. 2ῖδσ ὙΘΓῸ δι θΓτίτη δ ἔ {π|ηι τ θέτο, τιθ0 

7]Ἂδγαπι ἐἰαπι, ψιιθ παιτιο αὐνογϑιι5 Ε οοἴδδῖα5 ἱπιρθίτιι ἐδοῖΐ, οἰϊαπιδὶ ἔϑτιθπι τηϊπιθίιι", Θεϊαπιδὶ οἰαάίος, 

Θεϊαϊγιδὶ ΚΌΓα5 5, οἰἱαπιεὶ ρτιοῖριίτα δὲ ϑοταϑῖπθ5, θἰϊαπιϑὶ οπιτείττη,, ἡτεὶ τπιητίαπι [ΙΓ ΟΤΘ ρτιδοὶρι(6 5 

αοἰζ σιτιΐ, οΥἀοἰϊδδίτιτι5 {Π1αἱ, οἰαωμιϑὶ Ἴαπι ἱτυσθηι ἐς στρ ρἰἱοϊὶς αἀσονϑίοτα αἰϊα σοπιτϊτιὶς οαξιι", Τὺχ [η15 

ΠΟῚ Οὔ δον οΟἸ Πσίτητι5 ἀγορονπιην ἢ 850 ΒΟΥ Ρ51556 ἀμ η0 362, ἃς ργοϊπμο Ὀγἀϊπαίτιμηι [1558 (16 9 
Τ)δ θη θυ 15 ρυοχίμηθ οἶαρϑὶ. χθιθού δπὶμη ΠΟΡ8. ΔΒ 11} ΠΟ ἴδηι Ραμ ΘΧΡΟυΓη}., “πᾶ. 
ῬΡαγαΐπιη δά ριιρπδηάπμι ; 6χ 4π0ὸ {ΠπῸ4 5εαῖαν, ποπάπιη {πα] Πα πῖιηὶ ἴῃ Οδρραάοοϊαπι νΘΏ]588. 
Ῥιφίουθα, 81 πῷο βου ρϑιβϑοὶ ασθρουῖαβ ροβϑί Ῥάβομα ἀπηὶ 909, 40 ἰδμροῦδ άπ πιὰ Θχϑία θα ῃΐ 
7 ]Ἰα πὶ οὐππ ἀ6}18{15 ΘΧΘμρ]α., ΠΟΏ 811} ϑιιϑριοδίτι5 οββαεῖ, απ [ἀοίτχτι5 οββοῦ ἀροβίαία,, 564 6}115 
[Ἀοία ᾿πἀἸοαββϑοῦ, ΘΠ 7π|6 ΟῚ Θχϑρθοίαςομθ,, τι ἴῃ [Οϑί πο ηο αἰϊαΐο, 864 γ6 οὐτι 6} 155᾿πππιηὶ 1πι- 
ἀἰϊοαϑβθῖ. Ὑ]άθίαν ουροὸ πθο βου ρ51856 υθροῦῖτ5., ἀπίθααδη {π||Ἰὰ ηπ|5., {αὶ ΟΟπβίδ τ ΠΟΡΟΪΙ ρ᾿το- 
[δοίτι5 εϑύ ἤθηβ6 Νίαϊο ἀπ 962. ἴῃ γδριομῖθιι5, 485 Δμ(οο δηλ ροίθηϑ ραιδογαγιῖ, πουγοη ἃ 
οὐ ἀ6}1{4{15 πιομτιγηθπία το] "{ιΐ55θί, αϊθτι5 ροβίθα οὐπινἝτπι ἴῃ Ονθπία πη ροϑβιῖ. 

ΠΙ. Νοὺ πο ρμοϑὲ αὐθρουῖ γϑάϊταμιν, Βαϑ111πι5 Οϑαγθϑιν γθηϊῖ, ΙΔ 11 (ὐοβα ΘΠ 515 Δοσο βία. 
15 δῃΐη., οἴ ἴῃ ΟΊ ΑΥΘΏῚ ΠΟΥ] τη} 1Πο]1556[, ΘΧ 410 οἰϊδι 6 γἱΐα (Ἰβοθββιί., οαπὶ ΒΔ 51}10, “ΘΠ 

ἃ 86 510 50} 165 ἰογιτι] 6 Οηϑίδ τ ΠΟΡΟΙΪΙ αἰϊαίς ἃ] ΙΘπανογαῦ., ἀι!οι(ἴαλ οἵ σοπα τ π]οιθ τϑ- 
ἰηΐθρνᾶνα νοἱαϊῦ, δηίθαδιη τπογδυείπιν.. Πα 116 ἀοοουβιίο θαβ}}10, ἰοῖξ : ])οπιῖτιο 656, 56 5οΥρίο 

Βαβι 3 
δοσουβιίαν ἃ 

Βίδτιο (τθ58- 
γΙθηβὶ, οἱ 

ΟἸ1ΠΊ 60 σοϊῃ- 

πχπηϊοαΐ, 

(οπίατιποροῖὶ αἴζαίο ἱτι οἰ πιρ οἰ αΐ6 σοτα 5 αϑ5θη5ῖ556, 56 πὶ αὐ Παεὶ Νίεσιδ ἃ δαποιίὶς ραίγῖ- ἐρ. 51. π.5. 

διι5 ϑαροϑὶί ὀνεγοίοπθηι δἰ δὲ ργυροσβιιῖ556, τιόψιι6 αἰτεῖ ἦτ οοΥ δ παύθγο, φιίαπι φιοε αὖ ἱπίξῖο {γα-- 

εἰἵξιιτη, ἀσοορογαΐ ... ἤππιὸ Θἰΐωπι ρτοατὶὲὶ 56, τιξ .6 5Θραγ ἔπι ὦ δοτθ ἰγϑοθπίογιηι εἰθοθηι οἱ οοΐο ορί-- 

ϑοομοχίίηι, χει ρίαπι ἐἰΐαπι εἰοοίνίπιαπι οὐϑὶ ατιπιιτιιατιιτιί. ἨΠ 5 αὐ {185 θΆΒ1ππ|5, Βοῦρα] 0. Ομ ηΪ 

Ἔν α]50, δα σοι] ΟΠ δ 1)1Δ}11 ἀσοαβϑιῦ. Ὶ 
Μδρῃ!5 ἰαπιά ρ5 απο Θρ βοοριιηι οἴθυς θα 51}}1π|5 ; οὐ σὰ διὰ ἃπδ  ΠΘ ΠμἸα(!Ζαᾶ886. “Ἰοθρθίαιν, 14 

ἃ 58 ᾿Πι5[8 1 ΠᾺΡ ῊΪ ΟΥ̓115 ἀοἰοβίδίιιβ οβί. Προϊαναΐ 58 αὖ ἐπιδιιιί 8 ἐοίαί 6 φεἰπιοαίκτειι {μἰ556. ἐπὶ {{{{π|5 

Τῆιγη πὶ πλὸ- 

το δπης 

ἸιΟ Ὠ}1 Π 6 ΠῚ 

ΦΠΊΟΥΘ ; Οἱ ἐπί ποπεῖίο οοπδί ἰδ 556 “ιαιη 65561 {6 οἷν ἀδρθοῖτι υϑποραῦ τς, φπεα πα πια  ὁδίαϊ ρτο-- ἰααλανευῖι 

εἰϊξιι5, φιιατιίμηη εἰϊστιίίαἰὶς ςασον οι αἰϊε ΟΥ̓ ρει ἤετοτ5. Ῥοβίχαδμι ἁτιΐθιη νἹΡΊ] 6 ἑοἰαίθιη δ θρίμ5 

δϑί, (π} 6 1Ὸ ἐζζιηι θα ἀπΐηιω ὑοτεῖβ τιονῖ556, {{{ἰπισηιιθ οἰ θοίαίτιπν σοτιδιδεπείϊη6, οἰπιρἰϊοϊαίοσπι 6 

ἱποοτιαίοηι ἀο ἰἰδογ αἰ ἴθι τη ΟΤ εν, ρ615ρ6..15565 Θὲ φικδοιιπιᾳιιθ αἰΐα ργορτία ὀγάπε υἱγὶ ΟΥ πὰς 

πιθπΐα, ἀπ πιαπιδιθίπο, πιαϑιιατὶηι ας δἰπιιῖ δὲ δοπίίας5, ἀδοοτί κἰπιεάζιει, ατιὶπιιι5 ἱλΒ θα ρογ5, 

λιϊατίίας οἱ αὐίαθι{ω5. ογανίξαί 6 ρογπιίχσία. Οἰίαγθ ἰρδιίηι ἐπιίδι' ἰλοταῖπθς υἱγίμ6 ἐρθοίαἰὶ55,ηιο5 

πα θγα θαΐ, ΔΘ 1 δι ΡΓῸ 811ἃ τη υτμὴ ἰδ πἰζαΐα δὲ μηδ ηϑιιθίτι 6 Ομ αἰ 118 Ῥαίθυ πο ρθείουο 58115- 
ἴλοθυθ 50.616. 

Τ1ΠΊο116 ρυϊμλᾶ ϑρδοῖα νἹά θέν ὰ5 Ἰατι 465 σοποΙ ΠἸὰ 6 σἰμν πηδο}15., {15 ποιηῖη1 ΙΔ Ὴ11 Ηἰβίουϊα 
᾿ηοηπππθηΐα ᾿παγτιπΐ, 15. ΘὨΪμὴ ἴῃ 5666 1ηὲ6 1 [185 δι] πΘη{] οἰ οοδίτι5, ἃς τηᾶρπούῖμη ἤάοὶ ΝῚ- 

οὔθ Π 85. (6 δ ηΒΟΥ 11} 5:10 6 6580}, ΠΟὨ] Ποΐτι5. οἵ Αὐἰαμἶβ τΘρϑυϊίτα" ἴῃς σΟμ6 1} 10 ΔΗΠΟΟΠΘΠῸ ἅπηὶ 

541, ἴῃ 410 (Δ) Ὠλ]αὰ ἢ ρΡ16 οἱ πϑίαυ 16 βϑϑίδ βϑι1ηΐ : δ] 546 ποθ ἃ δα] Ῥαᾶρὰ ριυΐπιο ἰοοο 
ΤΘοθηβοίαι ᾿ῃΐθι ΘΡΊΒΟΟΡΟ5 ᾿πιβθ θα πανττὴ ραυίλπαιη. [ἢ ἀπηοίατιομθ, {π|5 δα ἔπιης {π|1} ρ βίο 
Ἰοοῖιη ἀρροϑίία δβϑί ἀρὰ 5. Αἰ παπαβίμ, οὔβουναί δι τ{π|5 δα ον Π᾿Δη τη 5ῖνα Πδη τη, {16} 
{α]ππ|5 Ῥεῖμο ἴοοο τϑοθηϑοῖ,, ΠΟἢ 6588 ΘΡρβοορίιπι ΟΡ Θηβθ, 564 δι 6ῃ} 4] ρμαβεῖπι αρτιί 

«{{παπασίιπι Δίγνιος, φιιατιάυψιο ἀρ ἐ{ἰατίττηι 1)Ἰοστῖιι5., σοπιτιτη τις. ἀρτε πἰΓιτιψτι6 Θεόγνιος 

δὲ ΤΙ|δορπῖς νοσαΐπ", ᾿ὰ εοὲ ἹΠεοορπίάθιν ΝΙοπιιην. Π|π||τ|5 σοη] οἴ 8 Προ αἰϊδυίαι γαίϊο, φαοά 

Πθιδμῖπιιη (δ ϑαυ  Θ56 1 Πτιϑπιᾶτ ΑἸΠ δ μαϑῖτι8. ἸΠ6Ὶ ἀσίδηοβ ν 6] Ἐπβθ θα πο5. πιο οί, Βαβ}}1π|8 

ΨΘΙῸ ΤΠ] ΧΊΠ15 Δ 1} 115 οἴἴοναϊ. 564 τη ὰ5 οομηποάα νἀ θαι Πθο ἔληγε Πα π1ὶ ἀοἰθμθμά γδίῖο. 
Ἐπ ἰαιηϑὶ δηῖτη ΠΘορἢ]Β τὴ {11} δρ᾿βίοϊα, ἤοὰ Πιδητι5, ἰδρθιθίαν (φιοα ἑαμηθῃ ἤθυὶ ἀθογα ποραΐ 

«ἰοοιββιπνα5. θα τίον 1 ιτογάσιι οι. Ῥοηΐ., {πα ΤΠδορἢ 5. ΝΊομτι8 ᾿ῃ δα θπι δριβίοϊα ΡΙΌΡΥΙΟ 
ΠΟΙ] Π6 ΔΡΡΘΙ απ) ; πσσπν Ἰἀοἶνοο 114 }}} Ποιηθη 6Χχ ϑοζοιηθηὶ Πἰβίουια (6 ]6 1 ροββθῖ, {{| 611} 

Βα 15. 
ΠΡΙΩ ἥν ἃς 

ΧΙ. 

1ῃἴθι Ῥ ΟΡ ι05. ΘΟΏΟΙΠ ΑΠΓΟΟΘ ἢ Θρίβοοροβ παπηθγας ἢ Θυδοίθγθα δἰ Ῥυοθυῖιηλ ΠΟἢ τα] 80: ἢ, 8, 
τλΐπτι5 1 Πεορ οί ΠΊη1Ὸ (ὑοϑ ΠῚ Θ 51 Οχ ϑαν Ἰσθηϑὶ σΟπΟΙ]Π1ο., ἴῃ 40 οἴη] ΑΥἸΆΠ15. ΟΠ] Ββοἴτι5. ἔπ], 

ὉΠ 5. 



οὐ. 10. }- 

50): 

60. 258. ρ. 
391. 

ΕΧΧΙΥ ΥΙΤΑ 5. ΒΑΘΙΠΙ. 

Β04116 οὶ οἷ αἰ) πη χὶς ἃν οὐἹ πο οχὶβ Θρβοορὶβ , ΠΘ 16 ΟΧϑου 5 νἹ θέαν {1556 ΘΟυιιΠ ΠΘ[ ἌΡ 180 11} 
Ταϊι Ῥάραιῖη, Αια παβίαπη, Οϑίπιη, ΝΜ αχϊπΐητιι ΤΟΥ ΘΏδθι ἀμ Δο1), 4105 ἃ Πα ΕΠ ΘΙ Ε1Ζαν 6 

ποῖ ἀαθϊταταπί. Εν αϑίγα ορρῸ δχραηραίαν Δ ποιηθῃ 6χ δρίβδίοϊα {π}}} θαρρῶ, ἴῃ 48 ἰδιηθη 
Ῥυϊηλα5. Ὁ 5615. αἀἸρῃϊίαίοιη νἱάθέι" γθοθηβουῖΐ, πο 4αρα ΡΥ ηὰ5. ᾿πίθι [περι 6βῖθ ἀθ θη βου 5 

ἰοῃογοί. 

56 ον μππο Βομηΐποπι, οἰ] 115. ἔαπλδο Πυιιϑπιοάὶ τηδοι]α ἰπϑιἀθθαΐ,, ἰοῦ ᾿απά1θιι5 Θχίμ] 
Βαβι 5} ΠΙαι 5ᾶπη6 Βαβι] π5., δὶ τϑοῖβ δί(θηἸπτι5., ΠΟ 51π6 ὀχοθρίϊομο ἰδ αὶ. ΝΟη θηϊηι οἱ 

δύ 58 η86 ἀοοίτ δ. πο οΟηϑίδητζίαιν ἴῃ ῬΘΥ οα 15 ργῸ Πάδ οθοιι 15. δεν θα : {πιὸ ἰατηθ 
Ῥτοῖριια ἰδ ανὶ ἰδ Τθιηρουῖθιι5. ἴῃ Θρίβοορο ἰαμίς 5615 ἀδαἰββθηΐ. (λυαῖηι δίϊαι ταῦ 86 ἃ 6} 8 
σοι πΐοηθ Τϑιπογογοῖ, ἰουίθ πὴ 50 τ ΠΟΥ ᾿551η10 1{{ππ5 [αοἴο, 56 δἰϊαιν 5 ΡΟ ἸΟΥΊθτ15. Ῥ6 5115 
τϑθιι5 αὐ ποίτ5 ἔαϊς. ΝΟη δηΐτὴ ν]ά6ο., ἐὰν αὐ θρου ΝασίηΖὶ ΘΡΊΒΟΟΡΙ , {π| Τουτηταΐα ποῖ οὐἱμο- 
ἄοχα 5 βου ρϑιῦ., ΘΟ’ Ομ 8θΊΏΡ ΘΙ δῆ χιιβ ἔπθυῖι : Πιαηϊο ἀπιίθι , σαὶ τος πομηϊηΐθιι5. ΟὉ- 

ϑίσιοῖαβ δυαΐ, πο Θαηίθι ΘΧ ΠῚ 6 ΥἸ ΔΏἾτη1 τη δ ἃ ΟΠ 6}}} ; Ηἶδὶ {πἰὰ ρουβριοατπιμη οὐαὶ θρουῖὶ 

τπθηΐθῃι {{Ππρϑάτῃ ἃς αἰγαιηθηΐο., τὖ αἰΐ 6]115 {Πππι5.. τ] 16 τη Θοἴδι {ἰι1556., θ᾽]  Πῖιι5 γ6ΓῸ ΠΟ ἰΐα 

5656 Παοίθητιϑ Ραγαν δῇ. τ 6111} ΒΈΒΡΊΟΙΪΟ ΠΟΙ αἰτηρονοί, 

Θ66 51 Πιαηίτ5 Αὐάπουια ἔδυ πιθηίιαινν πο οἴ αριῖ., πο [Δ 16} ΘΟΥ 1 ΘΥΓΌΓΘΙ Δ ΠΟ 811|506- 

ῬΙ558 οὐυδάθπαιι δϑῖ, εἴ ἃ θ᾽ β}}10 Ἰασιάανὶ ποι ἀοεῖ556. Οομπϑίαϊς θηῖμι Ασϊαποϑς, αδηλά τι ἴῃ 5010 
(Ομ βίη τα }} ορραρπαηάο πουοτα νυ] ἀοθα μίαν, ἃς Πρ 6515. θη θη ΡΓομ ρα ηΐ,, Ρ] αν θιι5 οὐ- 
1Ποοχὶβ ΘΡΊΒΟΟΡ 5 ἤποῖιι ἔθοϊββθ, απ ρανίϊμι ρᾶς 5 ἀθοθριὶ βίπἴο, ραγίῖπι 506 ἀπί τπθία σοπάμπαοτὶ, 

ΘΟ ΠῚ ᾿π Θυ γα μΐ ΟΠ 115 δὲ [Οὐ Πλ11}15 Βα βου 6 θαμΐ. Αἰ ροβίψαδι Αὐϊαμὶ ὁχ ἀἸβϑι μι] το 5 ἰατ6- 

θυῖβ τὰ δρουΐαμῃ ἰπιριοίαίθπι ρυο Ἰθυαηΐ 9 τπππὶ γοῦῸ Ῥ᾽ αγηνὶ ἃ ΘΟΓιαἢ ΘΟΠ τ] 6 «ἰἸΒΟΘΒ56 ΓΟ, 
Θου 416 ᾿πηρ᾽θίαιι ΒΘ Π Πα ᾿πἸχον δ, {πα }65 ̓ π ΘΟ πΟἾ 10 δε θιιο! Θ51 ΖΓ 116 5 ΠΡ τὰ σΘΠ 111} Πιι-- 
τπθΓδϊ βαηΐ. ὙἸἀδίαν 6Χχ 6] α5]061 ΠΟΙ ΠΛ} ΠΙΠ]ΘΙῸ ἔτι1556 Πα τι5. [6 15 1ΠΠ|5 της ἰοἶθβ, 4π}}5 
ἃ βαβι1:1ο ἀθριπριίαν, αὖ οαμπῖηο Ἰάοπθα ΠΟη δναΐ {1185 ΑΙ Π}5 [ΟΡ ον γοϑιβίθγοί, ἴα ἃ Ῥουίαν- 
βῬαηάα Ἐπ οΙ Θϑιδο 51 ρᾶσθ δας ἐἰοοίγηα ᾿χηλαςαη ἃ οὐαΐ δἰ Ἰθηἰβϑίῖηα. ΝΙιοθπαι Πάρι ἃ 60 
τηϊηἰη6 αἰζοῃίαΐδιν ἴῃ [ἀσοΙοβια (ὑ ϑαυ ΊΘη51 {ἀ|556. (βία πίπν {πι80 ἸπΟ ἢ 5. 45 1}10 ἢπιταγις. Ἦπις 
δοςθα τι ἰρϑίτι5. Βάϑ}}11 ἐοϑτ πη αι, {αὶ Πάθηι Νιοώπαμι ᾿ῃ Προ βία (βάν Θη51 56 ΠΡΟ ΥἸρι1556 

- τοϑίατατ' : πθο ῬγΟθΆ 116 οϑί Πιδη τι ΠΟΥ ΠῚ ΔΊΧΒΙΜ} 6556 ἔου γα] απ ΡΙΌΡΟΠΘΘ. Εγαΐ θη μὴ ΡΙΘ 05 

(9 νυ θη515., αὐ αἰὰ ἀγορουῖαβ Ναζιδηζθητιθ., Οὐ Πεοὶ οαϊονθι ἃ βθαἀιτοηθ θυ ΘΟ ν 15; ΠΘ6 5ἷ 
44 πονὶ ἀοουῖββοῖ Πιαῃ 5... {{Πππ|5 τηθιηοσία ἰΔῃῖο ἴῃ ῬΓΘΙΙΟ [α]85θί., πὶ οὐϊπιι Βα5}}10 σομβαδίιι- 

1Ὸ5 86 Ἰμμηϊοὶ βρουαιοηΐ, δῖ Πιδηλαμ ἃ 60 ἀπαι ποιηδιἰζαΐπιι ἀἸοουθηΐ. 

Νοαίια οεϊαια {{Πππ|͵| ἀπ θίαιν οϑί ααϊη 56. ἃ0 ΑἸ η]β αἸ5) απ χϑῦις, ἀΠῚ δογατ ἀρουΐθ θυπαρὶΐ 
᾿πηρ]θία5., οἵ οἴαμ [ὈΥ(1551}}15 6] δἰ δμβουιι5 σομ τ Χϑυὶς ; ΒιΖα] ἤθη 5. ΔΙ οΙ δα οοιηχητιηϊοαΐοι 
ὀχϑ, οὐ Ῥυθθο αυ! σου Δ Πλ 1 15. 40 τηᾶρητι5 116 Δι ἢ] οία βαβίϊμ τας, Δα μϊναίοι., αὖ σΟἸ Πσὶ ροίοϑί 
6Χ [εἰ5. Βαβ1}Π1 γον }5 : Δὸς σπίθηι, Ἰη φαϊῖ, φαΐα ρτίοτ' υϑτγίξαίεπι ἱ Ῥόγο ἀοεπαϊε, δὲ νοπίίην ἐἰμώ 

ἐοτίαπιοτι (οπδίατιϊο ἐπι ροταπίθ γι ανὲϊ, ἢοίοιίἐτις5 65: τον τ θη δοίης Θριδοορι5; δὲ χιία διιπη 

μαδτιὶε Ε οοἰθοία πιθα οοπιπιιτιϊοαΐοτθηι,, πιά ΘΠ ΟρΡΘΓΘ Θεία εἰ ἰἰ σθης οὗ ἐογίθην {ἰαπὶ ἀὸ ἱπνϊοέαπι 

εἰὐπυϊοαιίοτιθπι,, ἰἰοῖτοο μαίθπις ἱἰΐιπ ἠαρίοπιιδ., 1260 ἰαγρίθηιθ, σοπηπιτιςαίοτοπι, οἱ οοΤί6, 5ὲ 

7ειις υοἰμοτὶ, πα ονῖηειι5. 

γιάοίαν οτρὸ θιδη 5. 6Χχ ΘΟΠΟ 115. Αὐϊδπογιιηι γυθιϑιι5 δὰ Ἐπ ο]βϑίαηι ϑαάιη.,, νοὶ οσοι 586 
ἀπ [Οτὶ8. δρθναΐ., ψ6] τηουιιμι ἰδηϊταΐθ,, ἃ6 ο] ιϑάθι 5θηροι Π46ἱ ρυθαϊοαίίομθ ᾿πν ἀϊατῃ οἱ ἰπα]-- 

ΘΒ Ποηθιὴ θο ἢ !Πᾶ556. ααντθ ποὰ «6! αϊς Πθα5}}1π5 ΘΡΊβοορΟ 5110 ΘΧΡγΟ γαΤ., {{| 568 ῬαοιῸ «{ΠΠ{Π|-- 
ΟἸΠ 15. ΓΘ ΡΟ θτι5. ραβδία [πουδηΐ., πὲς οἱ ἀο θα. Ἰασιάδ5 ἀθηθραγθ,, 485 οἱ πᾶρπα γιγ παι 
οὐμαμηθηία ΟΠ Πα [πα 1ο10 ΘΟ ΠΟΙ Ἰὰς ; απ Ρυςοβουτι ΒΑ51}1π5 οατὴ ΘΠ αν 115. ΑΠ11|5, 4] πΟῚ 

ΒΘΙΠΡΘΙ" [0 ΟἾλΠὶ ΑὐἸαποχιι [θυ θ το Ῥατὶ οἱ ἰηίαςιὶ Γπουαηΐ, αἰ θάβι!ο Απονγάπο οἱ Ἐπιβίδτηϊο 

ϑεθαβίθηο., ΟΠ Ώ]ΟΠ6 οἵ Δ] (ἴἰὰ σΟὨ πα ποίτι5 ἔπουῖς. Ἐονία 1ἰβάθιν (6 οαιι515 ΑἸ Πα παβῖτιβ ππιηη- 

4πᾶπὶ Π)᾿αΠπτη ᾿ηίθι ΕΒ  ᾽απῸ5 ἂς Πδογοϑὶβ ἀθίδμβουθβ πιιῃηθυδΐ : “ΔΙ τπα1} ΟΠ 6Ὸ ΤΠ Πἶ 16 
Πρι. 4τι- ςρυπμηαηϊοαθαΐ ΑἸ μᾶβ᾽α5. ᾿πσμ γᾶ 5 Θμἰηλ ῬΓΟΥΪΠοἷὰ5. ΦΕΙτιβοῖαλ σομπητἰςα θα, ἄς Οαρ- 

Ζ{π.- Γας , 

300 Ῥαάοοϊα Ῥγο 115 5161. 

ΤΥ. Μουίθο Ἰθιάμῖο (βὰν! η8ὶ σαι ἃ ἀν θη ἰϑδθμΐ πΟμ ΠᾺ}}1 ρον ἱπμοῖοο ΘρΙβοορὶ , τι 5:1  ββου ἢ 



ΥΙΤΑ 8. ΒΑΘΙΠΙ. ΧΧΧΥ 

ον ἀϊηαυδηΐ ; 5015581 ϑιιηΐ (οϑαυ θη865 ἴῃ οὐπίτανϊα ϑιιάϊα., 1115. ΑΙ Ππππηλ ΘΡΙβοορτν ῬΟϑΟΘ ΕΓ θ115. Ὁϊαηΐο Ὁ τ- 
ὙεΠομηθηβ. οὐαΐ βάτο, πθο ἴδοι] 6 βθάαυὶ μοίθνοῖ. Ῥυορθηϑβα Θμΐϊπι ογαΐ εἰν 5 Δα ΒΘ ΠΠἸΟΠ65., ἴῃ μρρτ δς τᾶ 
ΕἸδοι Ομ θι5. ρυϑβουίϊηι, οὉ Πα οὶ ἔδυνογθηι : ἂὸ θυ ΟΠ 65 οαἰποάγο αἀἰρηϊίαθ. ΘΑ] Ο ΘΙ. ΔΠἾ 1115 υἷας 5} 5ὰ- 
Ἁ]άοΡθας. Τα π ἄθι τι  γ Θ 51 5.110 ΘΟΠΒΘΉΒΙ αππ1 ΘΧ Παρ ϑί δ 15, ἘΠ Θ Ὀ 1 ΠΟΙΏΪΠ 6, ΥἸἼ11}} ἩρτῊν τ εὰ 

46 οἱ ποῦ τθιιβ ρυθβίδπίθιῃ, ᾿α γἱζιιι οἵ σϑ]πιοία πίοι σου Ἰριιηΐ, ἃς ΟΡΘῊῚ ἔδυ μι τ τι5 τ] 1 Αγ] 118 το. ρ. 308. 

οΟΡ Ϊ5., {π2 ππς ἴῃ πα }06 δὐδπί, ἴῃ βαογανγίπθηι Δ ποιιηΐ, ἃ0 ΘΡΙΒΟΟΡΙΒ Οἰδυιαπί, ἃ {αῖθιι5 ραγίϊτη 

ῬΓΘΟΙθιι5., ρανεῖηι νὶ δ πητηοάογαίο εἴ τὰ] πιανῖο ππροία σοηίθηάππί, αἱ Ἰπβαθίππι Βαρεϊζθης 

οἵ δρίβοοριαι ρυοοαμηθπΐ. (οαοιὶ 111 Επαβοθίι θαρίζαῃτ,, Θρ᾽βοοριῖμι γθητιηταπί,, ἴῃ {ΠῚ ῸΠῸ 
ἙΟ]]οςαηΐ, 564 τηᾶπιὶ ροί πι5 {αι δηΐτηὶ βθπίθμίϊα, τὶ ροβίθα ἀθοϊαγαύαμ δϑί. διαίτῃ δηΐμ δέ 6 

40 ᾿προυίαπα πνα]ἰςππάϊπ6 ΠΠ]Πγουὶ οἵ 5011 ἔπουθ, οομβι]πτὴ ᾿πίθυ᾽ 586. Ἰπιθυαηΐ, ταῦ Π1}}}} Θουτιτὴ {185 

βοβία [πουαπΐ, ταΐιμη ἂο Πντησι ἀποογθηΐ ; νῖν οἱ ΟΠ] ἸοΙ πίθ5., {πὶ ΠΟ ΠΊ]11118 181 ἰρϑὶ ψ]η} 

Ῥάββιιβ [ποναΐ. ΤΠ ββθηϑὶς ππιϊο σοηβι}1ο Ναχία πὶ ΘΡΊΒΟΟΡΙΙ5., ἃς ΟΥΑΙ αἰ ΟΠ ΘΙ Εἰ 1561} ΠΟῚ ΠΔΪΠ1|8 
(οτετίον ἀοίο πα τ, {ααπι 51 ΠΠρ6γ [λεῖα δϑβοῖ. Πομιοπβίσανις. οΟἸ]ΘΡῚ5. γἱηι 5101 οτιηι ἘιβΈ ὈΪο οοην- 
ΤΠ Ώ ΘΙ. {11|556 : Δ 4116 ἀτιῦ ἀΟΟΙΙΒΔ Π Ἴ1Π} ΘἸαΠ ΠΟ 6558. Δτιῖ ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ῬΔΡῚ ΟΥΠΪπΠ6 ΠΡ ]ΠἸ]οΔ 608, 

νΟ] οεΐδιη ταγίουϊ. ᾿.οπθ8 Θηΐπι 5α{1π|5 [π|556 Ἔχ το ιην ῬΘΡΙΟ τα τ} ΔἸ γ6., ΟΥ̓] Πα ΠΠΟΠῚ γοβιβίθπ 9 
“πᾶ 5616] ρϑγαοίαιη δης πιᾶν 8 ψ 6116, ΡΥ βου ἢ 60 [ΘΙΏΡΟΥΘ, 4110 γβίθυβϑ 1Π] 10 1{18ὁ ἀ6ρο- 
πϑηάφ οναπί, ΠΟ ΠΟν 8 550] ΟΙ 6 Π 68. 

Ἐχϑρθοξαθαΐαν δαϊμ δ α]]α τι, Ζαὶϊ ἱππς ἴῃ ΟΠ εἰδίία ποβ ἐγθμθθαΐ : τ! πα θαΐαν οἱ {αὶ ογαϊ-- ὑχτῖ, 
Ὠδίτι5 ἔπουαΐ., ἃς ἴῃ 8:1] Π.111} ῬΘυἸο πατὴ ἀδνθηθγαὶ οἰνιαβ. Ν μι ᾿γδοσ 18, σαδηι {π||8πτ|5 ἴῃ 

(ϑαυ θη565 Ο Ἰποθηϑιιμ ΕΟΓίπδο [ΘΙ] 11 οΟποθροιαΐῖ, ΠοΥἃ5 ἴοαθ Δ ΠΟΥ τ Π1π|5 ΟΧ τηδρ]-- 
βίγα(θιτι5 οὐ ἀἸμαιϊο., {πᾶ θη Ὀ]οατ 1641 φαδνοθαίαν, [ρ56 δἰϊατι ρυθθϑα5 σιν αΐ,, φαοιηθάο 
οἱ σγαίίατη ἀρὰ Τπἰϊαπτιηι ἐπὶνοῖ, οἱ Ἐστιβθ θίτιιηι τ] οἰβοθυθίτιι", οαϊ ἃ ΠΉΙΟτι5 ΔΙ] Ο 11 ΠΟῚ δγαΐ, 564 0} 
αἴνουϑα ἃ στϑι ρα] 1οδο Δ μη] δ γτῖοη δ βἰπιάϊα βιιοοθηβαθαΐ. ἀθοθυβοθαΐ ἜΡΡῸ ΡῈῪ {6 ἃ5. Θρίβοοροϑ ; 
τ Τ56 Ὀἴτιι δοοιιϑαυθηξ, Δ (1115 διϊατν τ} 15. (8 }} πᾶ τη {πι581 πηρουδίουϊβ, Ηἰς 4πΟΌ4π6 δηϊίαϊΐ 
Θρ βοορὶ Ναζίαηζθῃὶ βατητηα δηϊηὶ (ον τι 40. 51. Θηΐηι γοϑρομ ας Ρυϑ 5141 - ΔῸ5., Ἰη χα, ροΐετι-- χρίω. ». 
ἐἰδ5ῖτιθ ρ᾽856.5, ΤΙ, ΟΠῚ ΤΕ τη.) “τι 5 ΘΟΤ ΤΙ 7) 5 ΟΘΤι ΟΥ̓ Θῖι, ππιετιν (6 τ σθπι ἰμαθϑπιι5, φιιὶ ταίπο ορ-- 319. 
Ριϑπαΐιν, ἴς οἱ μγιδϑοπίθπι οἰθοίίοτιθιη ἐαροπαθὲ, ψιίάτη τιο5 τι 6 ἀοὸ ἰδρίιηιθ, αἰφιιθ, τι ἐρϑῖ Θ᾽ αἴτει 

ὁδὶ, [δοϊηιις. Τ05 ατιΐοηι αἴΐα φιΐάοπι αἰΐψιια ἐπὶ τὸ ποῦὶς, 5ἷ ατιΐηι5 ἔἕα ἐμἰοτιί, οἷηι αἤζοττ ρον α- 

οὐδ μοίεειϊς,, εἰ απέθηι πόῆιο τπηιηιίαπι ποὺς αὐ θὲ., φιιῖτι θα, σι Γαοία διιπὲ,, τιὶ τδοίθ αο 7ιι56 

“)αοία ἀογεπηαπιις. Μὶσὶ ον ἤάτιο ψιιοσιθ ἰθϑθην οἰκίαι, φιίθιις τιθ ἐπὶ ποϑίταβ ἡιΐήθηι 165 

ῬΓΟσρίσογθ [ας δεῖ. ἘΡ᾿ϑίοϊαιη δ μην αίτι5 οί Ῥυθθβθθ., δἴδὶ ῬΥΪΠ1Ο τη] δία {π||0 : αἴχιιο πὰς ατο- 
ΒΟΥ σοηϑίδηίί {π|Π|Δ 0] ̓πηροίτι8 ΟΟΠῚΡΙ 658115.5) Εἰγ [5 πηθίπι ΠΡαγαΐα., Θρίβοορὶ ἀδάθοοιε εἴ ἱρηο- 
1118. 

Οὐ [δε οὐ ἀϊπαίίο ρουδοία 510 ᾿πϑίαπίθ δ] Δ ὴὶ δάἀνθπίι., αὖ (εϑιαξαν ἀτοϑουαβ., ν᾽ ἀθίαν δά 

τη η5θὴι Ππηΐαι ἀπὶ {π]ίπαιι σο]]οοα μα. Ῥνοίδοίιι5 θϑ θηῖπὶ (οηβίδ ΓΙ ΠΟΡΟΪ «Ππ|||Ιᾶητι5. Τη 6 186 
Λαϊο ὀχθαπία, εὐ ομ 1ἢ τ οι μΙθιι5 ᾿πίθυ]θοιβ αἰ σαδηγά τι οΟΠπμπογτ5 ἔπϑυῖς ( ΠΡ Ζπι6 θη Ϊηι 
τ Ρ  δίδί!β 5ιι85 γϑδίρία στ! 4811), Υὶχ ροίαϊς ἀπία {πι]πτὰ απ Απρυϑέθμι (ὑοβαγθδηι δά νθηϊτο. 

Ὑ. Τλαιη απίθιι πγθὶ ργοριπχυαΐ, ἱ {Π1π5 δα Βαβι αν Ἐρ᾿βίο!α Βαθοπάα Β465, ργθοῖρις Βαβὶ-'͵ Ταϊϊανι- 
Το. αὖ 5101 (δοϑανύθαι δα νθηῖθη οἱ δά ας ΡῈ] Ἰουιιὴ ἴον ἴθ πομί, ᾿γοϑίο 51π| τη}}}6 δαιτὶ ΕΠ γο : πρρτῃς ἐν ΩΝ 
Β6Ο115 ΤΩΪ ΠΕ 586 (ΘΑ ΘΔ 1) ΘΥΘΙΒΌΓΙΠΙ , 80 βίδίιαθ. οἵ [ΘΠ ρ]α δγθούασιιι. 5864 ποὺ 'Ρ80 6χ ἴοοο τίς: ἐρίοις 

ΒΡΙΠ ΠΠΠ 6556 Θρ βίο δ ἢ ρου ϑρι οἰϊαν. ΟΠ Θηΐμ ἰππς (ὑοβαγθοο οὐαί βΑβ}}115., 564 Ἰαίοθαὶ ἴῃ Ῥοπτὶ ἘΡΗΝΣ ἣ 
50 τα ἴπ6., νΊΧάτι6 ρογδοῖα δγαΐ ᾿ἰρϑ115 ἔπ 156 011 ΟΥἸμαΓ10., οὐ {πι] Ια πιι5 γθηϊῦ. Τ6η ουγδίτμι τη ἶ 

ΘΟΙΏΤ 5511} Θϑί ἰῃ Ια 5. Βα5}}}}, «ὦ βρροβιία δῦ Αιαρμη]οοῃϊο. 01 οπῖμι Βαβι] πι5. “Πα πο 
ΟὈν απ ῬΓΟΟΕβ51556 ἀἸοιταν, οἵ ΤᾺ Δ Πἴτι5 {π|18Π] αι ϑίου. ϑοπδις ροτϊ Ποῖ, πθηρα Βα}, α- 
νοϊπμίτι5. Νς ἀροιιγαίϊον ΝΙοΘΘρουτιβ, {αὶ Βαβι πιτ., {πᾶ πὸ ρὲ ὑδρραάοοίαμη ἰταηῃβθιιηίθ,, θο- 
οἸεβιαβ ὑαρρςἀοοἶδθ γαχῖββα ἰοῦ, τῶν ἐν Καππαδοχία ἐχχλησιῶν τηνικάδε τὴν ἐπιτροπὴν ἔχοντος. 

Τὺυτιϑίτα Ῥαρὶαϑ πο τονοοαδΐ δα διιεϊουἐαΐθην., {8} 58} ἔπιβθ 10 Ῥυθϑγίον θα βι πὶ Πα Ρθαΐ. 
Νίαμη πα Ριοβυγίοι: σαϊάθην ἰὰης οταΐῖ. [ὼ ΟΠ γομϊοο οἰϊαι ΑἸοχαπάνιπο Βαβι] πι5 (ὑξοβασθο 51} 
ὁ Ππὰ πὸ ΟΡ βοοριι5. βἰαιαϊξαν, ΕἸισαην οὐθῸ ἔροϊτ ὀρ βίο! {Ἀθυϊοαίου! ἴῶς (6 ΒΑ5111 ορ βοοραί" 
ΟΡ ΗΪΟ. 



ΕΧΧΥῚ γα χοἰ βϑεῶ 

ἴω φαοάαιϊῃ 50οὐ 1ο νοὐϑιϊββι νι ρα Ἰοὶβ ΔΙ οάἸοοὶ,, αἰνᾶαας ᾿ριβίοϊα., {πι|]ᾶπὶ δὲ Βα 1}}}, Ἀ1Π1] 
ῬΙΟΥβ15 πάρ γα ἀἸοϊτ;, φαοά Τα]! αμτι απ Βαβι πιη}) τβάοίθαί. Ἐὰβ ἰδιηθ ΠΟ ΟΠ ΠΪΏΟ 16} 1ο]ΐ 
᾿ΓῊ]Θμ Οἢ {1π|5., Θ᾽ ΦΙΠΟΠ. 115 ΟἸΏΏΪΠΟ ΓΘ] Ἰοἰας , ἀθεμθίπι ΡΟ ΙΒβιμλτιτ τοϑ[ πὸ ϑοΖοηιθηὶ 5 οὶ 

5. α, πΟία5 1185 [1556 μαίας. Αἴ ργοίδοϊο δρίβίο!ο 118 ἤθη Ἔχϑία θαῃΐ (θη ροῦα ϑοζοιηθηὶ. [5 δῖα {π- 
Ὁ [Ἰὰ πὶ ΟΡ βίο! σοι Ἰθπιοῦαΐ δα ΘΡΊΒΟΟρΟΒ 48] ἔτιπο πᾶ ΧΙ Π16 ᾿ΠϑΙρη65 οιαπί,, τοῖς τότε διαπρέπου- 

σιν ἐπισχύποις ἐπέστειλεν. Ο τι ἀιαΐθι Οα16 οχϑίαξ,, 5011 Ἰμβουιρία Βαβι], πθο ἀἰὰπὶ 4πιᾶπι [Ραϑβὶ-- 

ἴπαμ σοι 6 }1αε. Ποιη 6 νοῖὸ δ] Ίαητι5. τὲ5 ΟΠ εἸβ που ἰῃ δρ βίοϊα,, {αὶ πιθιποναΐῖ βοζοιηθ- 

Πιι5., αὐ 6 Πθας, οὐ Αρο]πανὶ δά γθιβιι5 δἰ μη ΐοοβ Πἰθυιιμν Ἔχαριταθαις, ΝΠ ᾿χτι} 15 τοὶ ν θϑεσιτιηι 
ἴῃ δρί βίοϊα ψαδθι πιο Βα ηγιι5, ἴρ5α δἰ πὴ ΟΡ ΙΒΟΟΡΟΥτμ) ΓΟΒΡΟΊ510, {πᾶηὶ Β51}10 ϑΘΟΖΟΠΊΘΠΤΙ5 

ἃ ΠΟΠΏ1]}15 ἔν] (Θϑίαίτιν, νἀδέιιν οριιβ ΔΙ {ποα ἰηδὶρ πα δά δυτἰτοηθηι πἴ556. ΑἸζ μην ἰάθη) 

βου ρίου. , Φιαϊοι πη 118 ΟΡΘῚ 15 διιοΐου δἰ, διαμὶ Ὁ} δηϊτΐ τηαρηϊ πα ϊηθηι οἱ δα οηθι δ μλῖνὰ-- 

το πη αἰσητι} 6856. Αἴ πϑιηϊμθη ρΡαιΐο ἴῃ ορ ϑίοϊα, {τ 58} 5.11 ποιηΐηθ δα δα] ταπτιμι βου ρία 
ΒΘ γί", ΘΠ ΠΟ ΠΘὴὶ αἱ αΐαστιτ. Γοριαμέπν φαϊάθηι ἴῃ Ποϑίτ 5 Πρ βίο 5. {πιὸ ϑΟΖΟ ΘΠ 18 ΘΧ 
Ψα] Πα πὶ οἵ Θριβοορουῖπη 16 γ]5 Θχοθυρὶς : πθιῖρα {Ππ4 Τυ]Πϊα πὶ : ἃ δὲ ἀνέγνων, ἔγνων καὶ χατέγνων. 

Θιί αμίοπι ἰορὶ, ἱπιοἰ(διὶ δὲ σοτιἀθπιπανὶ: ὑπ ΒΆ51}}1 γοϑροηβίο : ᾽ὰἃ μέντοι ἀνέγνως, οὐχ ἔγνως" εἰ 

γὰρ ἔγνως, οὐχ ἂν κατέγνως. Ομ αἰείοπη ἰορίϑιϊ,, ποτὶ ἱηζοἰ ]ουὶςιϊ ; τιαηὶ οἱ ἐπ οἰ ἰθυύδ565., τιοπὶ 5416 

οοηάθηνπας565. ϑ6α Πα]ΠΔ 1 ἀϊοίαι ἀθοϑι ἴῃ θ]θυῖσαας Οοα!ϊεῖθιι5, Βαβι νυ ἰῃ Ομ θιι5 ρυίου 

Πανυϊθαπιιηι. Βυφίθγθα οὐπῃ (οΐα αρ᾿βίοϊα [6 . ἰλπὶ ῥάτγιιμι ΘΟ ον δηΐ,, τι ἀϑϑιιία 6556 ΠΠΘ 10 ΡΓῸ- 

πππητοὲ Πιιρίητι5. 

Βλοαευ οι ΥἹΙ. ὙἹχ αΠ]|αχὴ εἰν! αΐθηι ρ6]τι5 οὐδναί Τ α]ϊαπτιβ {πα πι (οβαγθατη,, 60 4πο4 5έπ4115 ΟΠ νἰϑεϊα μου 
οαΐι, ΒαβΠο ΤΘΠΘΊΟΠ 5 [Ὀυγθιεἴ., ἃς ῥᾶιιοἰβϑίιοθ μα θυθί δι πΐοοβ. Ρυίθγθα οχ {ὐἼθιι5 (οι Ρ}}5., 48 ἰπ Πὰς 
ἀλυοπανν ὉΓΡ6 Γποραηΐ, πὰ ἄτι δηΐθα ἃ ΟΠ νἰϑιϊα ἶβ ουθῦϑα Γαθγαηΐ, πθηρα δον β οὐ ΡΟ ΠΠΪ5. Τουίιαμ, 

αυοά Τογία πο ἀἸσοθαίαν., 5} ᾿ρ50 Ταἰία πο Ἔν θύϑιιιι,, {αν 115. οι ᾿ποθητς, Οποιηοάο ρομᾶβ ἃ 
(Ομ αβδυ θη βΙτι5 τθρϑίιθυῖς,, ᾿ἰθρὶ ροίεβὶ ἀριι ϑοογαίθιη, 1}. ὅ, ς. 4. Ἰνασαπά ϊα ρυθοῖριιθ Θχαυβὶῦ ἴῃ 

“ρ. 3ὅ5. 8. Ἐπιρβγομίθμν, φαὶ Πα} τι5 ἴαςεὶ ἄτιχ οἴ ἀποίον [αἰ556 αἰοῖιαν, Παῖς δαϊαηαρίταν ἃ Βά51}}10 βαποίιιϑ 

Τ)αιηὰ5 οἵ 4111. 41] Θρυθρὶὶ [λοϊπουὶβ νυ Δ θπίτιν σΟΏ 501] [πἰ556. Πουιιι 165 [ϑίτι5 Φαοία ἢἿβ (Ὀρβαυθδο 

416 βθρίϊμιπα ϑθρίθηθν 8 ϑιιλμηα οΘΘ θυ τα ποθ  οθαϑαν,, ταὶ ρουβρίοὶ ροίοϑυ ἐχ ῥ᾽ ασῖθιι5. Βαβι 

ἘΡ᾿β(οΠ15., ἴῃ ΦαΙθιιβ Θρίβοορ 5. Ῥομτϊ, Ετιβοθίπινι ϑαπηοϑαίθηβομι, Αια ρΒ]]οο ιηι, αὦ απο ἀἴθμι, 

Γ πὖ ἸΙοησα σοἰθθουυϊτητμι, ᾿ηγ]ζας, 564 5ὶ Ρᾶββι15 οδί 5. Εαρϑυ ἢ τι5 ΠἼΘη86 ΘΟΡ(ΘΠΙΥῚ , ἃς Ργοϊμο 

τὰ ΡΡΕς ΔΏΏΟ 902 (μοι Θμμι αἰτα8. ἀμ 5 τορ παῃίθμι Πα αἷς δα] Ια θαι τηθη56. ϑθρίθμθεϊ ), γα] ὅ 41}1ἃ 
ΠΤ τ 11Πππ5 ΤΠ ΤΕΥ ἀϑϑιρῃλ πα οδιιϑᾶ ; βι 4] δ απ Ἔν θυβιι ἢ δυαΐ ἢ ΓΘ  τπ » ὅαπη ΤΠ αητιβ (κ56- 

ὩΣ ΓΘ 8} γΘηΪί; 6] δαηὶ δα] ]αμτι5 ἢ ΘαΡΟΘυῸ ἀΒΖτ6 δι τπθηβθιι ϑθρίθι γα ἀϑε!πουὶ γο αϊξ, τί ρ μὰ 5 
ὃ 6] 5 Ἰοηρῖτι5 ργοάποογεῖ, Ετοῖ οϑὶ ἴῃ Δίθμπρῖς ἀστθοονιπη. Ναπι αἰ 9 ΑΡυ]Π15. Βαθοιμτιβ [Ὀϑίπι 

5. ἘΡΒ ΟΠ 58} Τ ]ϊα πὸ ρᾶββὶ : ἄϊθ ἀπίθμι ϑερίθιηθυῖ5. 5. ᾿ΌΡϑ ΠΝ (ὑδοϑαγθ ἴῃ σαρραάοοϊα 

ΠΑΡ ΥΤ5., πη 8110 Δάνία πο οο]]οοαης. ΕἼΘ διΐαιη σογάι δα] απὸ ΠΟΥ πη6 οοηἔδϑϑιιβ δϑί ἂς 

κὰ ἐὐπῦρν γαγια ρϑυταΠΠ Βα ΡΡ]Ιοῖα., (οβία Ῥα ]αάϊο, ΡΥΘΒ γίου ῬΙΜ]οΡοιητι5., θΆ511}10 οδΥ 55:15... 41 ἀθβουὶ- 

μχιν. θη 415 {015 οἵ υἹοίαμι 510] δὲ ραιιρθυῖθιιβ βα θ5ιἪἴα ραγαθαΐῖ,, πὸ Φαθι πᾶμ 518] ππαπουατὶ ρᾶ- 
(ἰοαῦαιν". 51 ΠᾺΠ]|ς ὀχβίαμς {π]’ὰηὶ δα Βαβ  Π᾿ατὰ Πτίορο , ΠΠπ͵4 ϑαϊέθια οοηδίαϊ, ἰδ αβιιμ οἱ [556 

ἐρὶδιὶ. τοῦ. 

1η)6. 252, 

" ἐξ τῶς 4. Ῥ]]απτιηι. Νὰῃι Βαβι αι οἱ (ἀνορουϊαιαι ΘΟ 5111} οἱ ἱποοριὶ 5 αἀγουβαγίοβ οἱ μοϑίθβ ἀϊςοια 5016- 
Βαϊ, πθο ἰδθυ οι οἰβ μι μα θαίτ : 586 τηϊη ἄθοιβ αὐ οθαμΐ οἱ δα ΡΙδἰαίθῃι δειιθθαηΐ. ὑσὶ δαΐθηὶ 
605 Εἴ Ἰῃου]θιι5 οἱ δἰοααθηίία δὲ πππαΐπια ἰμ ζει 56 Θοποον ἴα οἷαγοβ αι ἵπ46 ἃ Οὐδοῖα 6586 βοῖγας, 
Ογοϊορὶϑ Ποπούθηι 1}1|5 ἀδίδνθθαι, ῬΟϑίγοΟΒ116 τ ϑοῦγαθαΐ : γ6] ἀφ οη θιι5 605 ταί ΠΡ ΏΤΠΠ 

ἜΑ «αϊάάατη Ὠλιιητι5 ᾿ππ!ηΪα 6 γοΙθη5., γο] 856 ΔΟγδρέανιιη ἴῃ Ὀαγδι γιιη ϑυιπι ιν 5Γπ|ἴ8 ΒΡ υἢ8. 
βασῖπας κα, ΥΠ. δεῦρ νιάἀδηίι 58} 1 ]ῖαπο Π1δγὶ αάγθϑιιβ Επποιαλ απ, ἀο ΠΟ πα]ῖο ρΡοϑβί δ αἰῖα πὶ ποῖ- 
τος ἴθι ἴπι ᾿παοθη Θ1π|. ΝΟΣ. ομῖμι οἰτἰπι5 πος Ορτι5 ἀρρυθαϊ ροζαὶς ΒΑ 5. Τθοροβιίιιβ οδ Εἰ που 115 

ὑάνυς μὰ. ἅΠΠ0 οἰτοϊίοι 9561. Οογάμι {αι Ἰο]ιι5, 4π| δὰ ἀαμπηηανθιθ, π6 γϑυθαμ Ζαϊἄθιη Ῥγο αὶ νοἱαϊξ, 
ἐσ ᾿ 0 φιοά ΠΘίαυ ΠΟιἾΠ65 οἱ ΠΡΙΌΒΙ, ταί ρβ6 ἰθβθαΐ., ἴῃ 1 οπ! ἢ} ΠλιΠτ15 5658 ΟὈ Γιιϑιββαπέ, δε 

Εἰποπι. Ρ. Ῥοϑδίθα ΠΥ ἬΠΠΤΗῚ ΘΟΙΏΡΟϑιῖς., {6 που ρϑι6 Ἀροϊορίαμη. ΝΟ ἴδιηθη πᾶης δἰ ποι ὈΡαΓΠΟΠ ΘΙ 
τ : δἰ Θχϑιιάαγς. Νάτη ρουαθβιινάο Π]Ππῖὴ ἴλοθια αἷς Ν᾽ γββθπιδ., 4ποα 510] νἱἀθυθίαν Αροϊορίαμι 
ΑΕ 1. ΤΟΊ ΒΟΥΘ ΠΠ5{Π{π}||556.. {ΠΥ Ὶ5 Ἰοῆρο ἀΡΘυΡαβϑοί ἃ το ροιθ, 4πο4 {ππῸ Πηάχῖη 6. ΟΡΡΟΥ ΓΙ Π 11} 

« «αὐ» ««ἷ-.-. 



ΥΙΓᾺ 5. ΒΑΘΒΙΠῚΕῚ. ΠΧΧΥΠ 

[αἰτ 5, οὕ πιά ϊοο5 βοάἀογθηΐ : ἑαυτὸν μὲν κατὰ καιρὸν ἀπολελογῆσθαι λέγει, τοσοῦτον τοῦ καιροῦ κατόπιν 

γενόμενον. Ἐχ [15 ρῬαϊοῖ Αἰ! 5ρδ 1} γα Ἰοῖπαν Ἰπίον δὲ Δροϊορβίατη [ΠΧ ῖββο : ἤθο Ῥροϊη 6 βαβὶ- 

Ἰϊππ ἀπία ἁπππηι 9692 ἀπ΄ 309 5] πτὴ δα δᾶλ ταί] απ Θχαο 558. 

Νηα οἰΐδιη βουῖτιβ Ποο Οριι5 οΟ]]οοαντὶ ροίοϑί. Αἰξ δηΐπη Βαβι ἶτι5 88. ἰὼ ΠΟο 501] 6 4] Θθηθυο τ. Βμπορε 

οπιηΐπο ἱποχϑγοϊ αι 6586 5 5646 53:16 ῃ τι, οὔ 115 0 ἸΔΪ010 σι Ἰοϑιι8 Γαϊί , βου αίανιμηι {π|5868, “ἢ 
81 Ὡ1Π1]} οοπίτα γουϊἰαΐθιι Εναπρ ἢ ἰοπίδίιιηι [πἰ556ῖ. Ῥιυθοίθνθα πος Ορτιβ τἰδὶς ΤμΘΟ ΓΟ ΒΡ ἰϑίδο 

δθθο 86, αἱ νἱάοτο δϑί ἴῃ Ἐρίβίοϊα 90. 5864 ἀπθἰίαμαϊ Ἰοοῖν. ποὸπ το] χα ΝΎΒΒΘΠ8. 18 ΘΠΪΠῚ 

τοβίαίτι: Ἐπιπομλίπιπι ἰῃ δα θοναπμα δ γθυϑαβ ΒΒ. ΠΠπ11}} ΓΘΘΡΟΠΒΙΟΠΘ 7071. 1111γ11ι 1 ἴζ( 51(8 ράΓ΄- [φἰὰ. 86. 

ἔδηι ᾿πιϑι 1 ΠΊ51586 ; ΠΘῸ ΠΠΪΡΊΙΠ 6556», 581] ἰα ΠίΔ) ΔΙ ΙΟΥ 1} ΒΘΙΙΟΙ 1} ΔΡΡΓΟ αἰ ΙΟΠ 6 πὶ Ομ ΠΙΟΥ̓ΟΥ , 

οαπ πος ρα ρό οί ἀππογιπὶ Οἰγπιρίαδ: σοποϊπῃανουῖς. πάτα οτπην [πο βθοιιμὰ Πα ποιῊ 1] 

Ἀροϊορία βίαίίμι ροϑῦ πιουίθη [9451 ρυοά]θεῖ ες, {αὶ ρυῖνπα 418 ἀπμὶ 979 ΟΠ ; βα] θη ἀποάθοϊμι 
ΔΠΠΟΥαΙ βραίπαμ ἰμίδι Ορτι5. ΒΆ51111 οἵ υθϑροῃβίοπθιιν {ππιπ 1} βία πη τι, πο (οὐ ΟἸ γρδ68, 

485 ἴῃ Πδ8ς Θἰ ποι θγαίίομα ἸΠϑιιηιβῖ588. ἔπι ποηλῖτι5. ἀἸοιταν, αἰλδυ αι Θχαρ θυ ]ομθ Πᾶ θ6 6 
ν᾽ ἀραηίαν. ὙΙἄοπίιν οὐρὸ Π|ΡνῚ ἴῃ Εὐπππομλίτ ργ 1558 ἀππο 308 πὶ 964. 

Ναγγαΐ Ῥῃοίίιβ Ετιπομλίτιηι., οἴϑὶ πα] 185. Οὐγηιρία 68 ἴῃ μος ΟΡ ᾿πϑιιπιϑὶῖ,, 1Ππ4 ἰἀτη θη ὅοώ. 138. 
νἱγθηίε Βαβ}}10 Δ Ό5ο  γ 586, 5864 βϑάα]ο σαν 558 μ6 ἴῃ 1ΠΠ|π|8 πγᾶητι8 ῬΟυ γα πῖροῖ, ἃς. Πα 15 ἰαπίπι 
ἃ ϊο5 ἸΘρΘ μ ππ1} ΘΟΠ.Π}1515588. ΑΔ 41 δαβάθηιν συ] 0 65 πηουίπιο Τ0451}10 Δ ΠΙΠ 1188 {1588 5 ΠΔΠΙΥ Ὶ5 

π1}1] Ἰὰπὶ πιθυπθηππὶ γι δυθίτ" : 5864 ἰἀτηθη ΘΟηΒΘ ππππ{π|τὴ ΠῚ. 6588. πιποτηϊαμ , αὐ ΟΡ5. ΠΟῚ 
Ἰηοϊάοτοε ἴῃ πᾶπ8 ΤΠοοάουϊ,, ασθοου! ΝΎ ββθηὶ οἵ ΒΟΡΏΥΌΠΙ , Ζαὶ 1{Ππ|| Θρ 6616 Ῥγο ραν αηΐ. 

Ἐκ Πὶ5 ραϊδί ψιαδη πο ριιἀδηΐθι πχθητιαίτν ΡΠ] βίου 5.7). ΟἸ1 ΠῚ Βαβι πα π αἰΐ Ἰθοίο Πτι}15 το - ὦ 8. π. 

ΒΡΟΒΙΟἢἢ5 ρυΐηιο το, Ραγοα]διι ἀο] ον 6 Ὑἱΐα μιϊρνᾶ588. ϑδοοσπάα {1 Ἐππμομ}1} ΑΡοΪοδὰ ἴῃ "5: 
{065 ΠΌγῸ5. ἀἰβίυθαΐα οὐαί, 51 ῬΠοίῖο ογθάϊπητιβ. Οὐΐηχαθ πυπιογαΐ Ῥ]Π]οβίουριαβ. Ῥυϊηια γ61Ὸ 
πη 1106 110 οσοπεϊποραῖαν. Ὑ]άθίαν θα51}1π|5 ᾿τος Ορτι5 τη Δο ουται βιουιατη τοσαίαι τοί] Θπάαηι 
5506 0 586. ΑἸΐ δῃΐηι 115, Ζα ὰ5 ΘΙ ας Ὀνατοπ θ δαδηι παπειραΐ, 56. Θουαηὶ ἃιηονα δ άπιοὶ,, τι Ὁ. 507. 
Ἰρβουγιαμι τη ῃ 4815 πο ἢν σογαῦ ; 566 ΘΟυ τα ῬΥΘοῖθι15 βρογαῦ ἸΔοηθαπι ἀἸοθ παῖ νι δρίορίπι- ». 208. 
τα. 564 Ποβοῖο πιπ46 Πνατιβουῖὶ ῬΠοί5., παπς ΖπΟ4π| ΡΥ ππᾶτῃ Ἀροϊορίαιη Επιποηλ τι ἴῃ (6Π6- 
015 ἀυοᾶ πο [ον 588, [ἃ τιὶ δατη Υἱχ παποῖβοὶ ροίπθυῖς ΝΊΒΙΙ δ᾽ αβηιοα! ἀρ Βαβιϊμαμα ἰθριταν : 
884 5185 Τα! 4οπ Ἐπιποιαῖτιπὰ Π] 5 ΡΠ ΘμλΪα5 511} 5ϑρθοῖοβο Αροϊορί:ς ποιλϊηθ Οσου (588 ἀἸοϊΌ ; ᾿ρ88 1} 

απίθμν Δροϊορίδμι τ] ηἰμη6 ἀἰοϊ οσςα] 8586. 
Βουιρία δϑύ αάνϑιϑιιβ Επποιμηίπηι Ἐρίβίοία 16, «πῶ ἰᾶπηοπ ν᾽ ἀθαν Ἰοπρίου ΙΒ δἰ πο γα] Ο ἢ 15 

Γρδουηθη 1 Πὶ ῬΟ(1115 6556, {πᾶ} Θρ᾿βζοἶδ. 
ϑοιιρία 5110 {π]απὸ ΤΠ ρ᾿ϑίο!α ββαιθηβ δα Οὐ θη θη, οἵ 115 ΠΠ1οῸ5. Βα Β1}1π|8 ΠΠ 06 πίοι 1η 51ιὰ 5011-- 50} δοάδηι 

ἀπάϊπο νιἄοται. Ἐγαΐ Οὐρθμδβ 116 νὶν ουτιάϊίτι5 εἴ το] σ᾽ θ. 511}0 προ Ππηρούαΐου 8 βου Ρ 5 ΞΕ Σ 
ἀοἰομάοναίς, δας φα] θαι ΠΠΠου τἰπ6 οΟη [δ55115 [πϑναΐ. Π6 0 Θημ ουαίίαβ. ἀρὶς ΠΑ51}1π|8. πο γουῖτὰ-- ἰδ. 
ἴδ 6Χ δου, 41] 51] ΡοϊΘϑίαΐθια πα θθηΐ, ρυοα 0 π6 ἰἀϊ Ποπ βιν θυ, 564 ρϑῖ ΟΥἸρ ΘΠ ΠῚ βολῆς 

(οἴθηϑιοηθη γου ίϑίϊ5. ̓ ρ νοῦς. Νοα ἀπθὶζαῦ φαϊη 11Π1 οἰο δχανεβοαηΐ, Οὐῖρθιθ5 γοὸ 6ΠΠο- 

ΤΟΘΟΘῃ ΘΠ ἃς 5606 1 ΠΟΥΔΠῚ τη θ οθ θη ἃ Ποϊηΐπο σοηϑοαααίτ ΟΡ δᾶ, {πῶ ῬΥῸ ᾿ρϑῖτι8 ΠοΪΠ8 
Ἰοφαπέιι οβϑῦ, ᾿ὐχιϑιιηγαί ΤῊ] θη τι5 14 46 Ἰποοΐοϑῖα τπϑυ ἢ 6556 ΟΥσθη θη, τοῦ οσααηλ {π|||Ὰ Πτι5 
ΟΠ ϑίϊδηοϑ ἃ 1] 6 γα 0115 ἀἰ8ο 1011 15 ἀτοθυθί, 056 ΠΟΏ Πα} τ ΘΟΥΊΧΠῚ τιϑ11}, {146} τιῷῦ ΑΡΟΙ ΠΥ τι5, 
Οἰαθογαγοῖ. 

Βρύοϊοι ᾿ἀθιὰ ἰθηλριι5 τὰρ᾿βίοϊα 18 δά Ναοανιιηι οἱ Το πηθη, α1105 στιχὴ Πλτ}τὰ «δἰθυ θυ θηΐ ἃ} 

ἀϑοθίϊοα νἰΐα διηρ θοείθη ἃ, Πουίαίαν Βα5}}1πι5, τιῦ πθο 605 σου πτυθ δῖ πηθη ἂχ σομ τ Π16}1ὰ, ΠΘο 

Τ1η 88. ἰθυγθαηΐ ΘΟΥαΠ , ({πἰ 518} ῬοίΘϑίαϊθηι πα θθηΐ, ἤθο αἶϑι8. σοπίιδίθι ἀπ σοΟὨ ἐπ] 6 11ἃ 

(Ἀγ Ἡ]]Ἰαυίτιι. πθο ΘΟΠἀθι μηδ [10 ἃ} ΠοιμἸ 1115 σα π δ βυπάϊπιτη ργ 856. [δρθμ 1}0τ|5.,. ἃ 4α10τι8 

[ον εἰββίπια δα ἀθοιριθπι Θβοὰ Ῥυθιθπά ταν, βιμηα!αία Δα Ππουγίαίιο. 
ΥΠΠ|. Ὑιάδίαν 5110 {π]ᾶηο 5. Βαβι} 1πι5 ἀσοθρ 586 ᾿Πἰονὰ8 ἃ 5. ΑἰΠπαπαβῖο; {π|ὰ8 ἴῃ ἸηΔη 1118. Αα ἰάθη 

Πα λον 56 οἱ Ἔχροβοθῃίθιι5 οδίθπάθνο (οϑίαίαν ᾿ῃ Ἐριβίοία 504, π. 6. [ἢ [εἷς Π|Ιου 5 5. ΑὐΠαπαβίτιϑ ὐπθι αἰθρ τα 

ἃ Ά51110 ἙΟηϑι}{π|8 οἷνθ ργοιατΠαΐ, (δὲ φιιὶς δα τί απογιί ιοτθοὶ ἐτατις [οΥὙὶ νοἴμονῖ!, Πάθηι ἘΠῊΝ ' 

[οι παῖγε οοτ θτι5,, θιιπι ααἰπυϊ θη ἄϊιπι 6556. τιθο ἐπὶ 60 τϑοιρίοπάο Πα οιἑαπάιιι, ΠΠῸι}1:15. ἀθουθαῖ πλέονα 

506105 ΟἸΓΑ Πα Αἰ Παβιτιι5 οἱ ΝΜΙδοβάοπία δὲ ΑοΠαΐαθ Θρίβοοροβ ΟἸμΠ08. Ὺ 



ΠΧΧΥΤΗ ΥΙΤΑ 5. ΒΛΑΒΙΠΙ, 

αὐιν ᾿πὰ5 ἢ ἰονὰ5 δ ᾿λος τοιαριι5 γαίδυδπι,, οι πϑηθαιη δὶ ἀπσιῃ 9571. ποι Ἰηῆνηια ϑαρροίιῃς 
γαι]οητι τπηοιπθηία. 1, ππὰ 5. Λιπαμπαβίιην σοηϑα αι Βα5}}1π|85 ἀπ Π0 971, απ ΠΟΥ Θυὶ σροιαΐ 
4αφβίῖο ἐδ δρίνῖσα βᾶῃοίο, 4ι188 ΒαΒ, τι, αἰφαϊᾷ βάοὶ Νίοης δον οοθρῖῖ. Αὐ Ἰπίθνο, ἀθ 
4αιθὰ5 ππαῃς ἀρίηγτϑ.. ἈΙΠ1] ΡυΟΥθ115 αἀἀοηά τη ΡΥ βου ΡΕΡαΩι : «πο ἀὐραμπδηίο δϑὲ Ὡ1}}} δὰ (5 

ταν. ΤῸ 50ἰβει(αίττην 6556 Βαβι πατη, 564 ἀπέπτη ἐς 115. 4πὶ Ὁ Αὐϊαπουύια Πϑοροϑὶ γι θαηί. 35, ΟἸίαθ αι 

Αιἰμαμαβίτς π7τι5 ἀθουθε βοοῖοβ ΜΙ αςθοηϊα οἵ Αοἢαῖδῦ ΘΡΊβοορΟ5. ΟἸλΠ65., 48] ἰάθη Ῥγοοαὶ ἀα}010 

ἴῃ σομο 115 515. δίαιποναπί. Αἰ ΜᾺ} ργουβιβ. ἀἰσοῖναι (6 αἰϊανγιιην σϑηζιθν., πθηῖρα ἴῃ (ΔΠΠ|ὰ οἱ 

Ἡβραμΐα οἱ ἀρ  4τι8 ΟΡ βοορὶδ5 5 {αῖθιι5 τά θη Ῥ]αο 556. οπίδειι ἴῃ Τἐρ᾿ϑίοϊα δα  παβηιϊαπαμμ. Ναπι 

Ἰρῖταν. 5. ΑἸπαπαβίθη ἀἸσθμλιι5. το 5 ποάουιαι ἀθονθία πη ρυ θη θπι. ΟἹ β1558., ἀπ Ἰθαβι ιπιιι., 

4αἱ {ΠΠππ|5 δρ᾿ ϑίοίαμι ἴῃ τηδῃτι5 Πα θαΐ, οἴ ΘΧ ροβοθῃ ΓΙ θιι5 5016 θαΐ οβίθμθγθ, {αἰ ἰπ δὰ βου! ρίτι 
αϑϑθῖ πϑβοίγιβ56 2 [4 ρυοίδοίο ψευϊβίμα 6 ποῖ ἤι. Οτιατο ἸοηρῈ βαζιπι5 δϑῦ θριβίο!αμ 5. ΑἸ Ππδμδβὶὶ 
βου ρίαπι 4! 46 πὶ ροϑὺ βυποάοβ ἴῃ ἤογρίο οἱ ΔΙ αοθάομία οἱ Αοαῖα ςο]εθναίαβ δα βυϊιᾶν 7 56εὶ 
δητοΖαδη ΟΠ Πα Θαάθι 46 τὸ ἴῃ Ηἰβραμῖα οἱ (Ἀ}1πῶ οἱ Δ}115 Ἰοςῖβ πα θθυθηίαι,, τι βα]ίθιι Πα Ια 
ππη ἰαγθηΐαν ΑἸ Πμαπαϑῖο. 39 Παίοποιὴ γοάάτι Βαβι 5... σαν ᾿διιβία! τ δα διιαπ σΟμΙ τι 10-- 

ΠΘηὶ Δ ηἸ5ἰϑββεῖ. ΝΟη θη αἰ ΠΊοΙ]6. οϑὲ Επιβίαι μῖπιπὰ 15. γου }15 ἀοριοίι ἢ ἈΡΠΟΒΟΘΙΟ : σὲ σιίος αἰϊ- 
ψιαπάο, ἰπαυὶς Βαβι 8, αὐ τὶο πιασίδίτο ργοξθοίος τὶ σοπιπιτίοτιθπι αεἰπιὶδῖπιι5.. τιον τετη 
ἐπίΐηνο οογάς οσοιίατῖεος οἱ μία ὑϑγϑα ἰοφιιοπίος, αἰ ΘΟ ἰϊδ χα ἃ πιοδὶς αἰϊοοϑαπίμ τότ τ ρτι-- 

δπαπίθς, ἴἰὰ σιιδοθρίπιιι5 1 οτέτηι τιοτι Οπῖτι «6 ἑαἰϊϑιι5 γι ϊοῖτιην τιον ῖς ἰρδὶς ροΓηυ [6 θην 5, 566 56τι- 

(επίίαπι ψιῷ ργίπι5 ἰαία (6 {5 {πολ αὶ α ραϊτιὶυτι5 τοδί τὶ 5, 56 67 Π111᾽. 50 Θηΐπι σιεηι ἀοοορί55θηι 

ζοτας ὑθαιϊίςοἰπιὶ ραϊτὶς Αἰπαπιαρὶὶ..... γαΐιι5 τιθοθ 556 6556 απέϊιν υἵτιίτ, δθπὶ οὗ ΘΟΓΙΙῖ., φιῖ 

ἰόρόπι ἰμἰοταπὲ, «τοιονί[αἰθπηι., δἰπιεῖ 6 οτρίθπς ραοὶ Ποαιϊοπίς πιοροθείοπι σοτιδθητῖ, ἤείθην ΕΑΝ 

οοπ ἤεέοτος ἢ πρό γι}: 670 οοτιηπτιοαΐοτιηι. Ἀἀἀπιχθυιιης ουρὸ Βαβι αηι Αἰδμαπαβὶὶ Πείοτα » 

πὶ οαπη Επιβία!μϊο σομμαπἰοαγδί ; δὲ ἀηίθαδηι μἃ5 δοοϊρονεί ΠΠἰορὰϑ., ᾿Ἰποθυῖτ5 δαί τίσιν 1ὅτ|ι-- 
βία! 11 ΟΠ] ΟΠΘ 1] πθοπθ δαπμτίογοί, [ἃ δπίθπι πὶ πὶ 6. σοηστα ἀππὸ 571. Ταης ΘῃΪ ἢ} 
Π11}1ὰ5 πα θα θαΐ, αἰαξ 84] 16} παι} {85 5101 Πα θουα νἀ θαΐαν μι Ισομ 1 οαιιϑᾶϑ: δὲ αὐτὶ ἰοηρα δηΐο 
δΔηπτι 971 ἤτγηλα οὐαὶ Επιβία! μ]Ὸ ΘΟΠ τ] 06. οἵ διηϊοῖτα σΟΠ]ποΐτι8. Θϑ8θῖ., ΠΟ Δ πᾶ} ΘΙΛ}Ὶ 
Ἰπίον δ ἤος ἅππ0 δοοορίς δα πᾶπο σοι οηθιη αἀάποθνα ροίποσαηΐς. 564. σα Εὐιβίαι ἶτι5 
ἃΠη0 960 511050γἸρ5158θι [ογιτ Οοπβία τ πορο Ια ἢ: ἀὸ 51} {α] απο γτθάινοι οχ Πθαγάδηϊα (ἴῃ 

Πᾶπο μπῇ ΓΘσΊΟΠ θη. ΤΓεϊθραίαϑ ἔαθγαΐ ), τηασατ ἀ6} Πϑ ναὸ ᾿μοῖα1 θά51}10. {αὶ θιιβιαιη οοπάϊῖο- 

Πθι115 οἴαπ 60 σΟμπππηἰοανοῖ, Νηι οἰιη 86. Βαβι 5. Θαάθι (6 οατιϑα Ὁ δρίβοορὶ (ὑξοβαυ θη 515 
ΠΟΙ Π]ΟΠ6 ΤΟΙ ΟΥΙβϑϑῖ,, ἰθιθυ8 σα ΕππιϑΓὙ{Π||0Ὸ σοι ϊσαγο ποὰ ἄθθαϊς. πάτο αἰρπᾶ 165 

εγαΐ 46 {πὲ δ Αἰδιαπαβιιιηι γϑίου γί : πιθο αἰ τι} θη ριιβ τηὰρ 5 ̓ἀοηθιι [15 ἰηΐθν ΑΓ Πα παβί τη οἵ 
Βαβι αι [6.15 ὁβϑισπαγὶ ροίδϑί. 

ΝΣ ΙΧ, Του ἴῃ Ῥοπίαπι νἱάθίιι βιιβοθρίθθα σδρουίι5. 51} ἤπϑιη ᾿ἱμηρ υ} {α] πὶ; ΠΘΙΠῚΡΘ ΟΠ 
Θτοροτίυιπ Ρ51π|5 Ῥαΐαυ 60 5 τιῖ 58{185 ΡῈ} 58 Ῥαίθί, δβθηΐο 5 Ὀπουρϑὶῦ οσαϊάατη [ον ]85, {τι ᾿πδσ Πᾶ8 ἴῃ Ἐὸ- 

οἰ αρα αι οἰθϑια ὉΆ δ δα ἢ τὰν }θὰ5 σομη ον ΐ, ἃ. τη ΘΔ εἴ5 Ιοσαι ἀδάϊς Ρ ΘΡΙβοορὶ 581 σοιητιοη6 415- 

βαρβοτῖροῖο- ΠΘθηα1. Δ στα βᾶπ6 ἃς νὶχ ογ 1 }}6 Θ᾽ αϑηηο αὶ 51 Ὀβου ρ( Ομ Ἶ5 Ἔχ ρ μὴ 58} δ π]ία πο. Ετγαΐ θη : 
ΚΣ σερε μος 1Ππώ τϑιριιβ., δἴϑὶ ουμηθιι5 ΟΠ υἸβῦϊα Ὶβ πο] ϑίιι., οὐ πο οχὶβ ἰαιηθη δά ἢ δὶ σαι πο] ϊο, {πλὴν 
ἀοχᾷι, Πμρου δίϊοῖβ ἀβίθηϑι 6} ΘΡΓΟΙῚ5 ΠΟΙ ΠΟ 1π|5. 8661 [τη οἰμμ διὰ 5ροπία πὸη ταραρπαΐ, αὐ ὅτο- 

δου 5. ῬδοΙ ΠοδιΊΟ 18. οᾶτιδα δἰϊαπιὶ 58} {α]Π1ᾶ0 [θυ τ 6 ἃ] Ἰοιιὶ ΠΟἢ 5. πὸ 51 Ὀ5Ου ρθε ἢ απ γ61Ὸ 

Θαη [6 511 050 Ίρ 5.556. μθς ππᾶχὶπιθ ἀθιηοηβίγαί ταῦο, φαοα τηοηδοι! ΝαζίδηΖθηὶ βίαίπη αἴσιιο 
Βα βου ρϑιῦ Δ 6} 118. ΘΟ ΠλΙΪΟμ6. (ἰδ θϑβουιηΐ, πος ἴδιηθη ἀπία {ΠΠπ4 φαοά αἰχὶ ἰθιηριι5 ἀἰ5οθ5- 
βου ηΐ. 

Νομάσμα ργοίθοϊο τποπδ οὶ (ἰβοθββθυαηΐ ἃ ΘΟ ΠΙΠηΠΙ ΟΠ 6 ΟΡ βοορὶ Ναζίασθηϊ,, οπ ΟΡΟΥ 5 
8 Ῥοηίο γϑάϊθπϑ ἅππὸ 9502, βαμηηδηι Εδοϊοϑῖς Ναζίαμζθπθο σοποογάϊαϊῃ ἰαπιάατοί ἴῃ βθεηα 

ν» 48. ΘΟ ταίίοηῃα. ἢ δοθηβ δυδΐ {πππλι}{π|5 οἴαπὶ βου θονοῖ Οτγαϊοηθηι ἰο τα, {2 ρυπμα εϑί ἴῃ δ] πτιιη. 

᾿ ΤΟΙ Θῃ]Π} 516 -- : εἴθε μοι τοῦ χοῦ μέρος ἦν χἀχεῖνο τὸ ἀὐλωρι, ὃ σὺν ἡμῖν τέως τῷ Θεῷ ρΌπαῦοΝ 
οὐ κίδδηλον ᾧδὴν., οὐδὲ ἀδόχιμον, ἀλλὰ χαὶ ἘΠΕ δεξιᾶς ποτε στάσεως ἀξιούμενον Ἵ πιστεύω δὲ ὅτι χαὶ μετ᾽ 

ὀλίγον ἀξιωθησόμενον, οὐχ οἶδ᾽ ὅτι παθὸν, ἐ ἐξαίφνης μεθαρμόζεταί τε χαὶ μετατάττεται. Καὶ οὐδὲ ὑπὸ τῆς 

εὐφροσύνης, ὃ χαὶ θαυμάζω μᾶλλον, εἰς ταὐτὸν ἔρχεται. ““Ζὲ{{ιι6 πεϊπαπι {ἰϊ φιοφιιθ ξοίιι5 αὐ οἤογιμη 

πἢὦ γα 



ΤΑ 8. ΒΑΘΙΠῚ. ΧΧῚΝ 

ποςίγπι 56 πα ιποογοῖ, φαμὶ, στ, ρΡῖτι5 σατιοτιοτη παμἀψιιαφιαπε αὐιζονίπαπι αἰητι6 ἱσποῦίέρην 

ποϑϊίδοιεπι 1260 αὐοϊπογθί, ὧς θα ϊτο ηιιοτιάαπι οΤἀϊπὸ εἰΐρτιτις ἰνα ογθίμι, αἰητιθ οίΐατη,. πὶ σοπηάο, 

ὑγονὶ παϑορίιιν, αι 5οἷο σία τ οοτηπηιοίτι5., Υορθτιίθ σατιίπιην ἵπὶ εἰὶν ΘΥ̓ τη τατεί αἱ, αἰΐοψιιο ογαάϊιι 

αἰψιι6 οΥ̓ἀϊπι6 5656 οοἰϊοσαὶ: ἀὸ πὸ ὧδ δοηιηιπθηι ηιίάθπι ἰεΐαιπ ( φιιοά οἰΐάπι πιαοὶς τυ" 1) 

α(ἀαιιοὶ ροίο5ὲ μι τιοὐίδοιιηι οοπ)επσαίμ. ἨῚ5 σου νοοῖθιι5, οεην ἢ αοίοπιις 7260 οαπίϊοποπι ἀσοὶπ6- 

τοί ποὐϊδοιιπι, σιν το αὐ αἰΐατη σοπιπιτιτιίοτιθηι ρΓοτι τα ρὶξ, ΚΘ Θἢ5 6556 ᾿μἸοαΐ τη ΔΟΒμου αν [ἀοίτιη. 

ΠῚ5 α46 βρϑηι Π]οσῖιι τα ἰίτι5., ϑυπη δ ἰΘ ἢ αἴθ, {πιὰ 605 τιῖ τη Θυ ΠΡ ἃ 51ιἃ σΟΠ ΙΘοί{π|" : οἱ 
“ποά αἷς ἴῃ Οναί. 12, Ρ.190, εὐ Οὐ. 19, ». 2397, ᾿πομδομο 5. Οὐ Ἶτι1}} ΡΟ ΓΘΠ.05 (ἰἸ56 6 551586. Πὺχ Π]5 

ΔΙ 6 ΠῚ 5ἰπτι} ῬυΟ δ τιν ποῖ Πλ]10 Δηΐ6 511} 05ου Ἴρ51556 ἀσθρουιη. ΝΣ 51 5 5 ρ5ι55θῖ 511} οι-- 
βίδῃηςο ἀπ πὸ 960 νεῖ] 3561. ιιοιηοίο τη Ἰπα ΠΡ ΔΓ] ΘΙ 5181} 5648 ἃ ἀπ πππ 909 σον ο 

Ῥ Θϑϑιββθηΐ ἢ απΐ δὶ ἰαυηήϊτι Ῥ  ϑϑθυιιηΐ., οἵα" (ἰἸΒΟΘΒΒΙ Ομ Θ ΠῚ 5.0 1{0 οὐ ῬΡΈΟΙΡΙΓΙ ΘΟΏ51Π0 ἰἼΡτ1 
ατερουῖτβ } Ποβάθιη νοοδί οα]Ἰἀϊογθι Ἐπ ο]Θϑῖδ ρανίθην τη Οτγαίομο 19, ρᾶρ. 297. (ἀδποναίι ὁ 

ΟἸΠ]}115 ΤΠ ΟΠ Δ ΟΠ15 αἰ τη Οτναί. 31, Ρ. 888, 6δο5 ἴμ 8115 σϑτι5. Ῥϑοδίοβ. οἵ πιοάθιαίοϑ 6886, Πὰς 1ῃ 
6 ἴθ 65 οἱ [Ἀο1165 ΠΟ 6556, οἵπηῖ Ρ6ι" 5] Θπίιπιιη οἵ φαϊοίθι [6] οατιθα ργοά πι:, 564. ΒΘ] ]ο65 δ ἴῃ 
ΘΟΠ ΠΡ Π0 δον 685 οἱ ἔθυοοθβ. ὕσππιη Π15 ποθὴ {πιά ναΐ «Ἰββιιτι 010. ] αν Ἴτ1}} Δ ΟΥ 1, 4ι1α1}} ΠΊΟ - 

Δ ΟΠ 15 Ναζιδηζθηὶβ αἰίγιθαῖ ΤΠ] Θμοητῖτι5, ον τδϑουιπῃ 5110 Οοηϑίαηιο οχιϑίιμηαΐ ϑαθϑονῖ- 
Ρ51556. 

Ῥυρδυθα σατιβᾶμ 5 ΒΟ ΠΟ ἢ ποπ τοροί (γδρουῖβ 6Χ 115515 ἅτιῖα Ῥγοἴθο 5 αὐ ΘΧ ΤΘΥτιμι 
Ρϑυϊαυ θαίίομθ, {5 πης ϑυπηπηγὰ [αϊΐ, 564 ὁχ ἀδϑι ἄθυὶο Ῥᾷο15. οἴ ΘΟ ΠΟ ΠἾ5. οἴη ΟΠ Ώ11}}15 

᾿πϑιμιάα». Ῥαίοι 14 ἐχ γϑυθὶ5 Ογαΐ. 19 : παρὰ τοῦ θερμοτέρου μέρους τῆς ᾿᾿Πχχλησίας κατεστασιάσθημεν, ,, 107: 

γράμματι χλαπέντες χαὶ ῥήμασι τεχνιχοῖς εἰς πονηρὰν χοινωνίαν. ., 2βεγνοπίϊον6 ἘσοίδείιΘ ραγίδ οὗ 

θώηιν ὀαπδάπι δθαζ1ο ἐπ τος Θαοίξαϊξα 65:, χιιοί σοτγίρίο φιοίάαμπι, δὲ ατιἰ οἰ οϑῖς ὉθΥ 5 οἰτοτιτη5οτιρεϊ, 

ἐπι ργάναιη δοοϊθίαίοιη ρογίταοίϊ {μὶβ θηῖτι5. ΤΠ της οἰϊαηχ  Ρθρουῖτ5. αἷς τὰ Ονδίοηα 132, Ἰοο 6βίλι Ὁ. το 5 

Ναξιδηχθηδιη δηΐθ {Ππ4 ἀἸσϑιάτπιτη, ἄγοι Νοῦ γοοδιὶ 5011} 6558, ταῦ 4125 ἀπ] γ Θ 81 Οὐ 15 41|π|- 
ναι 5018 οἰ ριββαῖ. 566 51 δρΊβοοριιβ ἀν θρουῖτι5 5110 Οοηβίδῃτιο ΑὐἸὰ ΠΟΥ. ΠῚ ΛΕ 115 Βα σοι θτιοναΐ, 
ΠΟῊ γἹά60 οαϊ ΤΠ ο]  ϑίδη ΝΖ Ζθη δ} τα ΐα ΠΟΙ 118 ΤΏ] 116 Δί (10 1556 αἸσΔη 1. πσπσης 

Χ,, Τα] ΙΔ Πὶ ἴηοῦβ αἰνιἰζι5. θά51Π10 τϑυϑαία ἔτι ῖ558. ἀἰοϊταν ; 564 οαηι ἰαῃΐᾶ ΟἸΓΟ 5 ΔῊ [ἸΔΥΊΠ] διαιῖω ροοὶ 

ναγιθίαίθ, τι γϑίθυ τ ποι ΠΠΠθαΐ, 4 δὰ «(6 τὸ ἰδοιιαίαν ἴῃ ΟΠνομῖοο ΑἸοχαιγάνιιο, ρα βαπούμιμη ἘΣ ΘΗ 
Τθαιηαβοθητα ἴῃ ΠΠγῸ 46 Παρ μθιι5, 4] νιΐαην Δ51}}} ἃ ΗΠ] ά1ο βογιρίδμ εἰϊαΐ, οἱ ᾿ῃ ΒΑ51}1) εἴας Βαοὶ- 

γα ΑἸρΒ ]οο]ο βπρροβιίδ. Ἰατα ἰαν βι, 

Ἐχ [58 γευθὶβ βθοσηθ Ογαίοηὶβ αὐδρου ἴῃ «π]αηπιι, 1766 {ἰδὶ Βαρίλιις δὲ νδροτγιιὶς, 
ΠΟΙ ρας δια 1{| τὶ ἀσδρουϊπμη ἃ ΒΆ51Π10 δάμη [1556 ἴῃ [18 ογα ΟΠ Ἰθτι5 σου ροποπ 5. Ργο- 
θά 1115 σᾶ μ6 μὰς οοπ]θοίανα : οἵ στὴ ὐ Θρου 5 8656 Ῥαΐθυ πο ἀΟηλτ15 50}}ΠἸοἸ πη] Ἰητουάτιμ οὐ]- 
Ῥεῖ βοΐογοί, νιάθίαν ᾿ῃ Ῥομίπιμη γθῃ 8586 Ροϑί τ τθ δ ]Π1Δ 1. οἱ Β451}}1 σΟΠ51}10 δά απο οἰπαῖι - 

᾿ν ἃ ΠΟΙ 61} 118118 [111556. 

ΟΑΡΟΌΤΊΙΣ. 

Ἰ. Ῥυοβθγίον ογθαῦαν Βαβι 5. Π. ΟΥὐἀϊμαῖαβ ἄππὸ 504. ΠΙ. Τα ρῥυΐπια 118 Οταϊΐοπθ οὐ ἔσιθιι8 ΤΡ βἴο]15. 
ΙΝ. Ῥὰαοῖς σατιβα βοοθαϊι ἴῃ Ῥοπίμππι. Ὗ. ΒΘ (οοαγθάτμῃ, αὐ πᾶπο Ἐδοϊοβίαπι Ὗὶ Α]επίο δά νοπϊοπίε ἀοίοπααί, 

ΥΙ. ϑδοθββῖο βροποηάὰ ὄὀχϑιπίθ ἅπηὸ 564, τι ἱποιπίο 50ὅ, Βοάτ5 ἃππὸ 56ὅ. 

1. Ῥορίοναι ἃ Οὐθρουῖιβ, τὰ τπδρπτιι ἐδία (15. 81185 ψἹ τ 1, αιιο 5ερ6 ἴῃ Θἰθοι Ομ θι15. τ1}}} Ῥεοονῖος 

μαθογθίαν ἀοοίν!ης οἱ βα ποι 8115. ταῖῖο, ἂὸ ποιμϊπ85. ΠΘαϊῸ ᾿ἱπϑίσαοι γα 10. δα βδοθυοίμαμ Ἐς ἐπρρὶ Ἔ5Ὲ 

5110 Θγεπουθηίαν, δ Ῥυίμηο ἴοςο οομϑίιαι, Ἡ 6] ΟΓ 65 58 ἃς Βα ΠΟίΊΟΓ 5 ἀθβριοθυθηΐ, {1881 ΟἸΠ} ἃ ογαῖ. 90, 

αἰρηϊταίο βαρ᾽θητίδιη οἵ θυ ποπθηι δοοθρίβϑθηΐ, ΝΟ δἷς Βαβι} 1τι5, 564 ΡΥ βου ΡίΟ σὰ ΠΟΙ} 115 οὐ- ἢ᾽ ὅ50: 



α ἐϊν. ἡ... 

12. 

Ἰν ἐν, ἡ. α. 

20. 

ΧΧΧ ΥἹΤᾺ 5. ΒΑΒΘΙΠΙΠ 

ἄϊπο δα βασθυβοίναμι ρογυ θη ; δὲ οἴλπὶ 58 0105 ΠΠΡΡῸ5 ΡΟΡΆΪΟ ἰθρ 586, 1ἢ ῬΓΟΘγίο οὐ ἂς ἀοιημεο 

ἴῃ δρ βοορονύῖμη οαἰ μοάγα 561, ποπ ΒΟπογθιὴ {πο 8, 566 ἃ ΠΟΠΟΙῈ αι ϑιίτπ5; 60 ἃ} ποι] η]- 

λ1ι5, 56 ἃ Πθὸ σγαϊίδηι ἀοςὶρίβηβ. Βαβι σι " ΡΠ] οϑιον 5 [τὶ ἀπὸ θ09 (ἀἸδοοητα {1556 Ῥιιίαί: 

ν Θρογαίθβ, {1 οαπὶ ΒΆ51Π10 5. ΟΠ γβοϑβίομηὶ ἀμμιϊοο ποϑίγτιτ ΘΟΠ απ, δα ας διὰ αἸἰρηϊαίθ 

α 9. Μεϊδείο δνδοίιπηι παγιαΐ. 5864. ΤΊ Πθηλοη τ1τ|5 πθ ἀἰασοπτιιη «δι [{|558 θαβιϊαν Ῥγοθαΐ οχ 

τορι πποπΐο Ναζίαπζθηὶ, {αὶ ἴῃ (ἀπ δοοαγαΐα ΟΡ] Πτιπ, {1105 ΘΧΘΡους Βαβ}} 15, Θπυμμθυίϊοο ἤῸΝ 

ομηἰβϑισϑοῖ ἀἰαοοπαΐιιηι, 5ῖ ᾿ῃ πος ΦΖπ 486 συδά αι τ] δ γαϑϑθῦ. 

Οὐαι πὸπ πο 0 οἰζτα Δι} Ὀ᾽ ΠΙΟΠ ΘΠ , 584 Θἔϊαπ ΠΟῚ ΠΠθοηΐον ογἀϊπαΐαβ [πϑὺὶῖ, ὁχσ Ἐριβίοϊα 11 

ΟὙΘΡΟΥῚΙ ῬΟΥΒΡΙ ΟΊ 115. Τιι φιιοψτθ οαρίιι5 65, ἴηαϊ: Βά51}10, φιίοιηεηιοείτιτην δἰ τις Οἰ ΤΠ ΒΟΥ ρίϊ : 

φιαπαοηιίάοπι αὐ ργ θεν γιθγίμτη, ρΟΓ Τα ὶ διμηι5. «Αιφιι6 ἰά φιίάοηι κα πιο ῖς τιοτὶ Θαροίοναζιιτ. 

απι πίονι αἰτοτὶ, οἱ αἰϊὲ οιρίαπι, ἰοοιιρ ἔθ 5. 6556 1θ5[65 ρου 5ιηῖ1ι5, ἡτίεπι τιοὶς οΟΥ̓ϊ 6556 ρ6- 

ἀφειτὶς μ]ιἱ]οδορ ιία Μιιηιῖηιιο ἄθργθβδα. Τχ ῬΥϊμῖ5. δ] αϑάθιν θρί βίο! νυ 5, Ερίσιοῖ ἐμ ῥγοω- 

παΐπηι ἰαμο. Οἰιϊά αἰιίρπι {ογτίηι τιοτι ἰατιἀ απ εἰμι Ὁ Ἰιατιθὶ ΒΒ βι ται ῬΥΊΟΥ ΘΙ. ΒΟΥ Ρ518586, ἃς ανο- 

ῬΟΥΪΟ Ομ 5 518] ᾿μηροϑβιίιαμ 516: ϊΠοαθ50, γ6] ῬΟΙτι5 1π Θμλτῖ556, Πα. Ομ ΘΟὨ ΒΟ] ἴαν Οτοροσῖβ ; 

δὲ φαοπίαιη ἰ4 [οί οϑί, 4ιιοα [ουίαββ8 ποὴ ΒουῚ Ῥυροϑεϊ 55, Του θη άτι 6556 δίαταϊ! ργδεγεῖπι οὐ 

Γοπιρτις πιιΐίας, ᾿παϊτ., ἐπὶ πος ὁποϊίαπα πιθγοιἱοοτγιίηι ἰϊπϑιίας : μάλιστα διὰ τὸν χαιρὸν πολλὰς ἡμῖν 

αἱρετικῶν ἐπεισάγοντα γλώσσας. 

Οεάϊπαιας. ΤΙ. ϑαίῖ5 ηἴου δου !οβ οοηγθηϊ Πα βη Πα ἀπ πὸ 909 ῬΥΘΘΌΥ ἐστι [11|556 οὐ παίτιη. ΒΑΓ ΟὨΪ 5 
5 Λ δ - - 5 - 5 

ἅηη0 984. ο( Ἠονηαπίϊι5 ὁχΣ δρίβίοϊα πιοΐο ἰαιιαία οοἢ Πἰσαπτ ον Ἰπαύτπη ἩΠΠπιπη ἔι1558. θούζθηι [Ὁ ἴθι} 076 

Να:. 
ἘΝῚ 

ν. 313. 

δ 

ἃς Οτορογίππη - οοπ] εὶς “ΤΊ Π]ΠΘμομτἴπι5 Πθαβ. παι, οὐαὶ (θοβάγθαιη νη ἰβϑοί τϑγοίδπίο Πίδπϊο, 10] 

π54π6 δα οἸθοιίϊοποιι 56 1} πχογαίταιη 6556, οἵ ἃ ᾿βοθῖο, ἴον πουίαία στ θθου}} Ῥαίυῖβ, γθίθη- 

{πη} οἵ οὐ παύπιμη 

ΤΙ ἀἸταΐθιι ἰπ]ϊοῖς Ποιηϊηιῃν «Οοὐ 5! μη ουιιτ διιοίοΥυα5, “ΠΟ ἸΠτι5. ἃ) οἷ5 ἀἰββδθητίαιη : 864 

ταμῖθὴ σορὸν ἀἰσβοπίῖνθ. Αἰχαο ΠΠπἃ χαϊάθηι οονίο βίαίιου νι ἀθηίαν, 56 1115 [θ4Β᾽ ΠΠππτὴ ΟΥ̓Δ] δύ 

[αϊ556. 4παπὶ Οτορουύίαμι. ΝΟη ταΐπτι8. ῬΘυβριουθαπι οἱ θα ρ]ογαύτμ δέ, θαπ ἤὨΘὴ ἃ Ια πο, πξ 

«α]άαμν νοϊπϑυιπέ, 564 4]} Επιβθῖο οὐ αἰ παύτιμι [115568. Νῖὴ Π᾿ ΠἾτ5 Ῥάτιοῖβ ΤηΘ 5115 ροβί ατο- 

ΒΟΥ ον ἀἸ πα Ἰομθι του ίτι5 δϑί, ΠΟ ΟἴαΠ 60 Ά51}1π5 Ὁ ἀππὸ 900, Ὠϊ5ὶ ἴῃ Θχίγθ 0 ΤΟΥ 0Ὸ σ01- 

παπαηϊσα νι. 564 πο οὐ ἀϊπαίιοηθιη δαὶ ἀππῖιηὶ 9502 τοίου απ, 14 ν θη. ν]πο} }}}}} Αἰ 4πᾶ ταίομο 

βυιηαϑθθηί. Ναιι Βαβι τι (ὑδοϑαυθίθ π5π δα δἰ θοιοπθι [ὐπι56}0}} ΠΡ ίτι πη 6586. ΘΟΠ] ΘΟ ΘΓ 
ὨΜΠΠ|ὰ Ῥυόονβϑαβ [α]τὰ ταϊῖομο, γ 6} ροίϊτι5. 4511} 50} 1ππ4 118. ἀμ ΟΥἹ, οἴ οὐπ᾽α ΠΙΟΠΑΒΓΘΙῚΙ ΓΘΡΘΠΩΙ τὸ- 

Ῥαρπαηθ; σα ρυβουίϊηι [αἰθαίαν ΤΠ] ΘΟ 5 τθηριι5 ὼς Παο οἰθοίίομθ αἸἰββθηβιοηϊθι5 δχίγα- 

οἴη) {π|556. 

564, αιοά τὴ τηαχὶμιθ ἀθίουνθί 40 πὰς διμρθοίθπα οριποπμθ, Ρ αν} 118 γα ἸΟππιτὴ ΠΟΙ ΘΠ 5 
αὐάαποον, αἱ Βαβι! απ ἀπ πὸ 564 5. Υ̓ αἰθηΐο ορθάδμι οὐ ἀϊηαίτιη [α1556. 19, Πρ5ὰ (στ ΡΌΓΙ νοῦθὰ θὰ- 

5 Πσ1 ΤΟ ΒΘ Π[15, τι 5101 οαγοαί ργιςογ τη οὐ ἐοπιριι5, τηιτεἰ {α5 ἔτι τι05, Ἰμ απ|, πιργοίτοογηι Θχοίίαπς 

ἱἱπισμας ; ας, ἰπάαδηι, νου να Ὗ ΑΙ Ε15 ̓πρθυῖο τ] ῆοθ οοπϑυπιηΐ, {18 }] γθγῸ πϑαπιδπιδι. 

Νδιι 580} Γπἰϊαπὸ ππ1}}αὰ ἃ] Βοθιϊοὶβ ρογῖςα!α, πιαχίηια ἃ Πηρογαίον ἀροϑβίαϊα δχϑείθυιπί. 58} 
αϊδπίο απίθηι Πιδο 6515 βίαι νΘΥΓἸΟΘ ΠῚ 55 }10, δὲ Ἰρ 15, πὶ βφονθηίθ {180} ρου βθΠ]0 06 

ΒαΡΡοβιία5 οἰπϑιὶ νἹ ἀοθαίαν, ἄθητιο δχαυϑιί. Νοία ργοίθοϊο γ68 δϑί δὲ ἃ} 080 1 ΠΠ]θμιοητο ποίδία, 

Πιθυθϊοο5 ᾿ρ505 5110 Τα] ]ὰ πὸ ἃ ἀμ θβ{1ς 15. αἸ55 ΘΠ: ΟΠ 0115 “πιο δ η} π]0 (10 ἃ(ἰ ΘΟ 1115. οατι588 (6- 
(Θηϑιοηθ ἀγοοδίοβ [πῖ556. ΝΟα οναΐ οὐσοὸ πος ἰθιηριι5. δα δουιαμ Θχοιπα88 ΠΠπρτιᾶ5 ἸΠΟΠΘι. 

90, ΒΑβ:} 15 ἴῃ Εριϑι. 210 αἰΐ᾿ 538 ἴῃ ῬΟΊΓΙ οἰ ττπι 116 ρζπι5 ἄτιτι05 ΘΟΙι ἑτιι105 ΘΟΥ ΠΟΥ 111} Ο556. 

Ατἴπ δὰ 4πδὴι γΘ δ! ΠἸτλτι5 ΟΡΊ ΒΟ π6 Ρ᾽ παγα5 φαϊάθηι γα αχτῦ ἀπ Πο5 ἴῃ ΡοΟηῖο, 56} "ΓΘ τ αρίο5. ἃς τη ]-- 

πἶπο οσοπίϊπιιοβ. ΠΠΙς Θμ Πἢ 56 σομτπ}10 ἀπ η0 958. ῬΡοβθγίοθι ἀηπὸ 902 ογθαία5, γα τ Ῥομίμπιη 

δῆμπο 363, ΙὈ14π6, τπιὶ οχ᾿ϑδίπαὶ ΤΠ] ΘΟ  ἴτ15, πι54π6 δα ἀππτιιη 906 γοβϑα!. 

80 Ῥιιὰ5 πα θθιτι5 ΒΆ5}}}} αὦ Τιδομίϊιη δριβίοϊαθ, 480, αἰ πο ν] 6 θ᾽ ηλ115, ποί!5 ἃππὶ 9604 
Ἔχϑαητ5 βιστιδία βαηΐ. Τα θη Ἰ1{10 5Δοου ΦΟΕΪ βουρία νἹἀθηίαν. ΑἸς δηῖμὴ: Δ ίοδὴς ἐτιῖπι ΟΥ̓ Οὔ 
ἐϊ|ι6 οσοιιραιίοτιθ5, ἡιιίδιις ταιισ εἰἐδεϊσιθπειι", Θαοιιδαίίοποηι {ον αἰ οτατι, οἱ {ι{οτὶς «ἰδδίπα5. 

49 Τ Ρτοϑβ ἴῃ Ἐτιπουίπιη βου ρίο5 6556 ὁδί ἀἰηητι5 ἀηη0 909. Ποπρ6 ααίθμν ῬΡΟ 1 πι5 απὸ Βὰ- 



ΥἹΤΑ ὃ. ΒΑΛΒΙΠῚΙ. ΠΧΧΧΕ 

βίαν αάϊητπις ἢ 5ο] {ππάϊηο γοβοι 550, {ππᾶ1ὴ 1Π50}1118 Βα ον 0611 ΟΟΟῸ Ρα ἸΟὨΊ] 15. ἀΠΠΟἸΠ]Πλἱ ρου 
ἸΔθογοιι δ 414 |556. 

Νοη νι δίτι ἀηΐδ τη Θη56 1} ϑθρίθι θσθια ἰχτθς ροιαοία ογἀϊπαίο. Νοιια δαΐι ἀπο πος ἐθῃγριιϑ τᾶν, 

γου ΙΘΘ 1} διιϑία! τ Προγοβὶ5. Οπδινάϊα ἴῃ Οὐίθηίο αϊς Ὗ ἀἰθπιϊϊαπιι5.,. Π1Π}} πιθίαθηάτπιιη ἔπ ἃ 
Βιρουθεοου απ Ροίΐδμίϊα. Ὑ α]θὴ5 ἀ16 28 ΜΙΑΡΕΙ Απρτιβίτι5 γθητιη ἰαίτι5, ΘἸα ρ50 οἰ ΟΙ (ΘΙ ΠΊΘΠ86 [γα ΓΘ 

ΘΙ Δ 1). ἸΙΒΙΠ6. ΠΟΙ ἰδ (τι5. Θϑ ; δὲ οι} ἴῃ ΠΟΏΠ1ΠΠ15. οἰ ν ΠΑ. 1} τι5. 1π θυ] 6 15. 58 115. εἴπι τη γα] 45». ὁ. 56, 
- . . . - . - ς. 

[αϑυϊηξ, νὶχ μοί Ὗ αἰθη5 ἀπ πη θη 56} ϑθρίθι λοι ομβίδ ΠΡΟ τ. Ἀθάθια τ οοςιν- 
τϑυαμί Π υδοΙθο ἰθραιὶ [αι ϑδοθηὶ ; 561 οὐαὶ 74} 1{{π|ηὴν ἴῃ 81ιἃ85 Ῥαγίο5 {λα χΊιββοῖ ὑπ οχῖι5. Ργο- 

σδριῖ ἰοραῖβ τί Επιοχὶο 5656 Δ} ππηρογθηΐ : τθητιθηΐθβ. ᾿γασαπἀ6. ἀΠπη1510 ἂὸ ΠΟ] βία Ῥουβθ αὶ 
οὐριυ. Πῶς ρυηὰ [π|0 Προ θυ Ἰοουαπι 511} Ὑ αἰθηίθ ποίανια το] 110. ο]} 115 ἴα πα ἸΔτῖ ᾿ῃ δ ρρας οοαμι 

Ρου]αία {Πποναΐ, οὐ Βαβι ϊσανι τθοθηβ οὐ παύπιπι τποπαὶϊς αὐδροῦῖαβ, φαδμίιν ἃ προ υοι οἷς ρουὶ- 

σα πιτὴ ᾿πηιη! πουδί. Βά51Π1 οὐ ἀϊῃ αἰ]οηθ ἰΟΠρ τ5 ἃ ΠΘη56 ϑοΡίθι ὈΓῚ ΓΟΠΙΟΥ Θ’Ὲ ΠῚ 5ἰμππηΐ {20 
ἃ. 60 ἀδι ποθρ8 τιϑέπὸ δαὶ Ὗ αἰθηι 5 δ νθηίτι ρεϑία ΠΑΡΓ Ὀ]Π}115. ; 

Π|. Τύνθοίιβ δα βασου οί. θαβ}}1πι5., Ἰοσπι., ποη ᾿ηϑ(πίπτ ττιίαν. Ομ ΠΟ τ} 

Θέ 6Χ βο  πόϊπθ προ πὶ οἰϊΐδβοθναί βία ἴο Πππναμ 1 ῬΥΌΧΊΏΙΙ ; 1 ἴῃ ἀ1}06 (Δ ππιᾶπ| ἴῃ 50} 1{τ|- 

ἡ. 

1)6 ρεῖπια 

{Πεπὰ5. οτγα- 

ιἰοπο οἱ ἀθ 

ἀϊηθ νθυβανὶ βοιθραΐ, ἰθϑία ΝΎββθηο,, πθὸ Ποιίητ το ππθηΐἰαὰ πθς πϑροίουιιπ. Πα] Ε1{π|-- {ὉΠ} ὰ5 ορὶ τ 
Ξ Ξ : Ε ΤῊΝ ΝΣ ᾿ Ὰ 81 

ἀἴη6 ἃ ΡΌὶο οἵ οδπαΐο νν 6 Π 61] ΟΘ ΠΟΙ ἀγοσαίτ5. δίασητ 586 ὈγΘϑΙ ἴππ Θχ βίαι ἘπΟ] δ (οϑαυ θη 5ὶ 7 Ὁ ᾿! 

015. 

Νγ55. ἐδ 

ἴῃ 6} 118 110 611 ΡΥ ΘΒ. ἰΘτῸ, 4π| ργεοῖθι ΘΙ ἀΘἢ ἐ]ᾶ τ, {πιὰ Β0Ρ ἰδ[α 5 ΟἸ 1165 {Π1π|8 ἴα 5 Ιοησ 6 βπρονα-- βασὶ, τορι. 

Ῥαΐ., Ῥ6Ὶ οοΐο ἅΠΠ08 8686 Θχϑιοτιδγαΐ [ἢ 58 0115 ΒΟ ρα} 15 ̓ οσ ἢ 415., ἴῃς τηθα!απάα ἃς ΡΓΟΡαρπαηα 
Ἐπ οἰ δϑιθ ἀοοίνηα., ἃς ἴῃ. ΟΠ 115 ΤἸπΠΟ Πα 5010] ᾿ηϑεπ||| σιν 115. Θχοο θη Ἰ5. Ῥυιηια 11Π1π|5 οταίϊο 

ν᾽ ἀθίαι θὰ Ἔχϑ 1556, {δὴ [τ 1 856Χ ΡΥ ο05 γϑύβιι Βγου θυ ον. [ἢ ΡΥ Ο 10 δηΐμη 46- 

οἰαναί 586 οὔθ "6 δοπῖρσπο ραϊΡὶ, σιιὶ ὩλΟΥ6 ρογ[οσιετι Ὁ ὁπαζοτιπη ἐπ ἰοοὶς εἰἰζγοΐεπι ααίίταν [ιαἴνθτι-- 

ἐἰδιι5. σιιαϑὶ σαἰιἶϊ αἰϊοιεγτι5 οτιτσιιπι οαροτγὶγὶ σοΐθηις., Ῥυονουθιουιιηι θυ] ποθι Ῥτοροϑιιογαΐ οχ- 

Ῥοποπάπηι. Τηΐθν Ά5}} ΠΟ} Π1ἃ5 [πος 5οΪα οσοιι εν ϊς , {πιὸ ΘΟΥ ΠῚ ΘΡΊβοΟρΡΟ ἰιαΐα ν]ἀθαίαι : 501 
Θηΐμ Ργβθῃςθ ΘΡΊΒοοΡῖμ ΠΟΠΟΡοο βαϊαίαξ. 

Οπίουτη πο ἴῃ 500 σνϑυ Ὁ] τι] ηἰδίθυϊο ἔὐπιβοθίτιιη Ππιναραί 6 5111π|5 : 56 θ]πιγὸ5 Ἐπ ο]οϑῖρ αα-- 
τϊ ηἰβίτα πἄδο ραγί65 δἰ οοιμηἶδ8α νἸ ἀθηΐαν. Νάπι ογοθνοο 1Π1 οσοιιραίίομθ5 ράχτμαι ΟΕ] το π4π6- 

Ῥαμπί, τι [056 ἐοϑίαίαν ἴῃ Εριϑί. 20, Ἡ α]τι5. ατιΐθιν οἵ νυ] βλ85 ΤΥ ἸΠγ85 ΒΟΥ ΠΟ: δὰ [|| Οςοδ 510. 

ὅὐτι 1 ,δομτῖτι5 ΒΟΡ ἰδία Βα βη τι ἀοοτιβαββοῖ, απο Τὰγο δὰ 86. βου} ογοί ; οὐ θη. ἴῃ ΤΠ ΘΟΙ {111} 

φοίου οί Βα51}}1π|ι5. ΘΠ 7116 60 Παρ 15 οαἱραπάπι ἀδμοηϑίναΐ, φαοά δἰ ῥ᾽ στὰ 5 ΒΟΥ ΠΘ Πα] οεοα- 

8ι0η65 Παοαΐ, οἵ, ταὶ ΞορηἸϑία, ἸΟ τι Ο 551}1115 510 : ΟἿ Δα [6 } 1086 ΤΥ 1115 ΟΠ ΡΒΟΥἸζ, Θχοιιβαΐ ΟΡ ΘΓ 5 

ΟΟοπραίοη65 {ῈΠ10 115 αἸβι π θέαν, οἵ σοη γασίδη ΟΧ στ]  }15. ΒΟΥ ΠΊΟΠ5 ΤΙ511 ΘΟ ΠῚ Π 6} (Δ ἄαπι., 

4185 5ΟΡ[ι5ἴα5 ΔΙ] αὶ ρυοΠ! Ποαΐ. ΒΘ βρομα τ 1 Θομῖτι5. οἱ {π]Ἰαπιιην ἀπο γάδμν ᾿ποιιϑανις, «μιοή 
5185 [θ451110 {1Π{{θνὰ8 ποη τϑ 414 |5560. Ἴιμι Πθα5}}1π|5. ρογασιῖο {π||Π|Δητιη σομραναί οατὴ 115, ἃ {]- 
15 ἴππὸ δηίτιὰ «6 Ρ1α Το ροβοθ θα μίτν : οἵ {αν ὁχ Τθομίῖο., Ὡτιπ οἱ ῥἰαςθαί οο] ΘΠ Υ ἸΠλτ1Π} 

σΠπι6| του Ρ τὴ, «πι0α της Ῥ]τι}15. [ΔΘ θαπί Ῥοοαηἶο ΡΠ] οο οΟἸ]οίον 5, {πᾶηὶ ῬγΠαροναῖ 
Τοιτδοίγη. 1115 ἸΘρουιθιι5 πιοίαθαὺ ΒΑΒ1}1π|5 οὐπι 6} Πςαΐϑην ῬΘίγΟΠΙ, ΒΟΟ θυ] Ὑ ΑΙ θη (15. {πὶ πα αἰ Δ πι- 
1] Δ Ώ1|5., αεἶ τιιιἀατιίίο5 5ἴτ16 εἰϊξ οἰ ἴοπο οπιποίος ἱπιπηὶ αταϊτ6 1 [Παρ Τατις., πιοσοτιίος ρατί [61 Οἱ ἱπδοηίοε 

Ροϑβὶ ὀαηιίδίία ἰοτηνοτεῖα πιιαείσιι 1 τιθα δι 5 οἱποῖοῦαϊ, ἀοὐτία Ἴαπι ἱπιθ α Τοιηρογῖδντις ῥὑγίτιο οἷς “1π|- ὃ 
τοἰϊατι ρου δογέα!5..,. δὲ ἱπιροτιίϊο τι οτ θη 5., δἱ φιιοπιιαπι αὖ οἰ νὶ εοῖ ἱπαάδπιπθηι. Τίς απίθι Ῥο- 
{ΡΟ οὐ 6115.) ΘΟ) ἰδβί6 ΑἸ ΠῸ 5, ΟἸΠη} ΟἸ Π 11) ΔῊ Π08 ἴῃ Ὗ ΑΙΘμΐθηι ΘΧτι οθυαββθξ, ΞΡΘηῚ 
1ῃ]θοῖε ῬΥΟΘΟΡΙΟ μοί αι] ἢ 6.11, 4ποά ἰὰπάθι ὁοοιρανὴ ἀπποὸ 90. {ναι πιθίθυρο δρίβίοϊαμι 

ΠΟῚ ᾿ἸΘΥ 0 τϑίουπτι5 αὐ ἀπηιτη 304 Θχοιιηίθηι ἁπί 96 ποι ηΐθηλ. ϑθυῖτι5. ΘΏΠ ΠΟΙ ]ΟςαΥ ΠΟῊ 
ἀεθεϑμί ; πα ΒΒ. Π|πι8 οἱνοα πος (διρῖι5 (οϑαῦθὰ (ἰἰἸβοθϑϑί. 

Οὐτμ 8ου 6 δῦ ΒΆ51110 ἀσθρουῖτ5 ΠΙΟΤῸ 5110 Θρ βίοι γοΥ15. ὈΡΟΥΘΩῚ 7 ΒΘ ΘΠ {115 ΘΟΡ Οβδμι; (α- 

θ6]]αντι5, ἀθβθηίθ ΒΆ51110. ΘΡ᾿ βίο] αι ΘΟΙ 1151 τι] 6Χχ ΒΆ51111 ἁτη]οἷ5 : 6χ {πὸ Ομ] οῖο δῖιηὶ (βασθο 
Ῥοίϊπι5 {παν τη Ῥομίο «ἰοι]ο ΠΠπαπν Πα] τι1556. Ναηι ἴῃ πποηαβίθυίο ἰγδάϊΐα ξπϊδβοὶ ορ βίοϊα οἱ, αα 
«θὰ οἴμτὰ 6] 5106} ΓΘ ῬΟΥΓΠμΘΡαΐ : πδο απξο θη αὶ ἴῃ. ππηο τιϑῖχηι [αἸϑβθηΐ ΒΑΒῚΠ] ἔτ] Ἰατο5. 

Ἀεβρομᾶσι ΒδβιΠτι5 ρου Ῥϑίσιιηι, {πθὴι ᾿ρϑίτιβ ἰναΐγθιι [αϊδϑο ΠΟ] μι ἀβϑον γᾶν, 4α]ΡΡ6 οὐπὴ δι 
ἦθ πον ΒΑΚ. 15 {Γαύγ6ιι 5ατι ποῃ ἀΡΡΟΙΪθι. 

Ὁ Θὰ, ὙΝΣ Ἂ 

5: ». η88. 

- 

ο. “ἑ. 
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ριώςῳ ΙΥ. Εο οατῖον Ἐπιβοθῖο ἀθθιυιίββοῖ 6556. Βαβι 5, 4π0Ὸ τηδϑ 5. οαπ ἴῃ [δγοπο οριβοοραίτιβ Ομ 6 - 

5 5θσθα τ ἴα γρ Πα γαθαΐῖ, 56 “αδτην 8 Οτορουῖτ5 ἀἸ5ΒΘ 51015 οἀτιϑα} σομβα]ῖο ἰασοαΐ ; νἀ ἀοίαν άβ1Πι [ἀτηὰ οἵ 

πύθονος Βα Πγ115 ἔπ σ 6 81} οἱ ἀεί 86 ΞΡ] 6 μον Θοα]ο5 Ἐπιβ 6 }} [ϑῖβ56. Εταΐ δηΐηι 1 τιβο ῖτι5 οοίονα {πα 46} 

ἌΝ ». (οὐδ δέ ριθίαΐο οομβρίσαιβ, πὶ ρουβθαιαίῖο ἀθοϊαγαν ; 564 τἀ ΠΊΘὴ ΓΘΟΘῺ8 ἴῃ οαιΠιοάνα ἙοΟἸ]οοδίιι5., 

πομάαηι Ομ η65 50} αἰίδοίτι5 ἀθροβαθναΐ,, ἂς πυπηδηὶ Πα] ρῬάβδβιιβ οϑί, δὲ Βαβι! απ ἃ}} Ἐοϊο- 

».335. 5[ᾳ Δαιηϊηἰδίταϊίομο πο 51π6 ἱρμομαῖα τοιηοΥ τ. ποθι βυσαπι 516 Ἰμ}αγία αἰίθοίτι οἱ το]θοίιμηι 

πομαο ὶ (οϑαυ θη865 ἔδυ ἤοὴ Ροϊπθυιιηΐ ; 504 βίαίίτη δυι Δ] [χοϊηονο ἃ ΘΡίβοορὶ σοι τ] 06 

τϑοθίοτο βίας, βθοα{π6 ραγίθιι ροθὶβ οἱ ποπογαίογιιη ποῖ ὀχίστιαμι ἃβεέναϊπιπί. γδΈ Ροὺ- 

(οι ]6 βοπίσθια οοπἤαστο, {ἰθιι5. 46. οατιϑῖβ. ΝΘμιΟ νεπου ΠΟ 60 εἰ ἐλοία Ἰμ] να, ἃς Ἰάοποιιβ 

δγαΐ φαΐ, 5ἷ νο αἰδοῖ, τοθαν οἱ Πἀπεῖαπι δἀάοθνοι ἔλοιοηὶ - Ἐαβεῖτι5. οἰ γ ται! βιιθρθοίτι5. ῬΡΟρίον 

οναϊπαίομθηι : αφονταμί ὁχ Οοοϊἀθηίο ορίβοορὶ, 4ὶ ομλη 65 οὐ ποάοχοϑ ἴῃ 51185 Ῥαγ 65 Ρου ἐμ ΠΕ θαπί. 

Αὐ Βαβι τι5 ποὴ 15 δγαϊ, 4] ἀπ 115 {π|ὸ5 Δ γ θυ βάν 05, ἃ 115 {1105 ὨἸμλἾτι}ν 58 βπἀἴοβοβ πα θα θαΐ, 

ΟὈΪ αοίανὶ νϑῖ]οῖ, απὶ Εςοϊ βίαια δια οατιδὰ ἀΠ]ασονανὶ ρῬαϊογθίιι, οατη θυ βθυ πα αἰ πα8 ορρυρμα- 

(ἅπι οἱ ἴῃ ρου σα! απ οποία γ᾽ άθγθί ο}0 πρθιϊοουιαι, 4π| τππηο νβ θαι, ἀομλ] Ὠαίτι. Οταγα 

ἙΟΠΒ Πυΐο τιίθηϑ δὲ μουταίονο ατορουῖο, Γπσὶς οασπὰ 10 τὰ Ῥοπίπμι, εἴ πποπαβίθρια, απι88 1ΠΠ1|ς ουδηΐ, 

δαθογηδί. Ἐρίβοοροϑ [Π|Π05 Θοοϊ ἀθμία!θ5 οχἰβεϊμμαπις θυ ιμ 11 σἱρὶ ἘπαΒΘ θα} 6556. Ὗ ΘΟ ]θηβθη ΟΌη 

« ἐΐν. 3. εν. 1115 ΠΟΠΩᾺ}|15, {αὶ π  Πῖ5 σοσ 1 ποὴ ϑιηΐ. θνονα παυγαηΐ ὃ ϑοογαίοβ οἱ " Ἀπ παῇίητιβ, 5, Ἐπιβοθιιμ, 

ὑπ. το ς, Ληθοοιια ἀἰβνθδδαμι, ΟΥἸθ 15 Προ 6βῖαϑ ροναρ γαθ56. [46 Θομο 41 ΤΠ Θμνομ ἶπ5 ἀἰδδιάαν πὰ 

30, δα δὔπαμὰ 303 τοίουθμάπιη. 564 5ὶ πῆς δα (αι 5. ᾿πιβο ῖτι5. Ὗ δ θ ]οβ5, ΠΘΘ 6588 οβί, ΟΠ ΊΟΙ 5 

ἘΕΨΟΙ οἱ ἴῃ Οὐΐδθηΐθ πλονὰβ αἰ] αθυθ, σαν βά5}}}} οὐἀταιῖο «ἃ ἀππτιτὰ 909. Γοἤουυὶ ΠΟ Ῥοϑϑιξ. 

Βοάισα. Ὑ-. ϑ8ὲὶ βθοθββϑῖίο θ451}}} ἀἴρμα [αἰξ αἀπιϊναϊίίοηθ, τυαΐτο αἰρπῖον γϑάϊίπι5. Ὄχϑίεις, δηλ οπαλὰ 

λοι θσι α Ππηροταίον Υ αἰθηβ, ἅτ} ἀμ ἢ ἰβϑίηητι5, τὶ αἷς Οτορουῖαβ, οἱ ΟΠ Ἰδεϊ ᾿πι τη οἰ βϑίπητιβ. ( ὃ φιλο- 

εἴαπι ψαίοπ- χρυσότατος χαὶ μισοχριστότατος ) (οϑαγοῖ ἐπε! πογῦθῖ πη σ0ὅ, ἀρηιθα ᾿πηρίαπι ἀρ θὴ5. Θρίβοος 

ἥ Ἡραμε ῬῸ5. Αὐίαμοϑ, ογιιο!ο5. ᾿ποο βία σαμ) (οἰ γαυομαϑ.; (Οϑα ΊΘΠ1518 Το θα ἴῃ παχιὰ. ΡΘΡΊΟι- 

ἃ Ναὰς ον. τη ψαποναΐῖ, Νάηι βίγθητιῖβ 14 Φαϊάθη νὶρῖβ ἀρα πάσαις, 564 ρυοραρμαίονε ἀρϑταία οναΐ 

320.».358. ἃς ἀοίδηβογα βου μιοηὶβ οἱ ϑριγίτιιθ. Ῥυθϑι 4115. ἰπβίσιιοίο : πθο Αὐϊαπὶ, 4αὶ Ἰατη αἰϊὰ5. Εοο]ο5105 

γἱοονδηΐ, ἃ]1ὰ9. ὀρραρπαθαμέ, αἰϊας. νἱοίιιτο5. 58 βρουαβαης, αἰ1ὰ τὸ αἰϊα τηδρὶβ δι ρεραηίαγ 

δὰ βρθν δνοσίθη (ϑαγδθθ, «αάᾶιῃ θ451}1}1 βθοθβϑι οἵ ἀπιοῖβ Πρ υ[18. 

ϑ6 4 δουιτα {τρὶς σΟΠ5111ὰ στορόν 5 ΝαζιαηΖθητι5, {{π| αὐτὰ Βαβι παχὴ (ὔβᾶγθα, ῥά οῖ8. Θοο[θβια- 
βίϊοδο οατισα, ἀάιιχιβϑοί, τἄθμιν 1{Πππ|8 τϑάϊίπι απ ἘροΙοβίθο ἀοίθηβιοηδι ματι ρει ἀθηεια οομ δοῦσα. 

Ὑ οοαίιι5 ρου Βοπου ἢ ἐδ αἴ 56 010 (ὑξοϑαυίθηβὲ ἃ αἰ αθιὴ βριυ τα]θιν σοην ϑηίπμ, 1 εδῖ, δα δ 1- 

᾿ ον». ἀπειῖὴ ἀϊθιι ἔθβιηι ; δ ἴθι Δ Πλ111}}, τι ῬὰΣ ον αΐ, βισηϊ βοάν; 566 ΠΟ ΟΠ δι ΘΟσ ΒΟ. ἢ} 6 τα 

20. σΟΠ πο Π4], φορά τ} αὐϊδηῖ [θα 5}}10 [δοἰδϑθί Ἐπιβοθῖτ5 οὐ δάϊπις ἰαοογθῦ. Ἰθύιὴὴ δΐτη 5101 ΠΟΠ ΤΕ Ι 

Πιαθεῖ, οἐοῃίθιηΐο Βαβη}Π|ο ; Ἰἄθη δαμ ἴλοθνθ, δὸ δὶ {{ι|5 τι μἶτι5 Ὑ γ] σαρια αἰίονα τηδπῖι ἀΘπλαοθδξ, 

Αἰΐθνα τα ϊδῃι [ουϊαΐ ἢ δαΐ θίϊαιλ σΟΏγ 5185. ἀοηλτ5. {ππαιηθη 5. ραγιθίθβ ριηραΐ,, αἴπιιθ οχ-- 

ἴδ Ὡᾶ8 Ῥᾶγίθϑ θχουπαί. Ῥο ]οθίτι ϑιατηπηδπ ἴοτα ἴῃ θαι θΆ51}1 ΟὈΒου νη ]α}., 51 ἡ τιτι5 ἴπ 
Ἰθαβι πα 6558 ψΕῈ]}1 : 88 ΦΠΟΊ 16 βία Ἴη 56 {πππιπαστιτη, “πιΘιη ἀπηοάτιην ἀτὴ Ὀγτδ ΘΟ ΡΟνὰ 56 ππι  π0, 
(ᾶτην !5 Δ Π] ΟΠ ΠΟΘ} Θχὶπλ}}5 ἰατι 5 ἐθιηρογεῖ, δἰπηαιο 5δοουἀοΐθι ἀΡρο Ἰοὺ. οι ηΐτμη, 

4105 πον ϑυζ, οἱ υἱΐα δ βθγῃ οι 6. ῬΥεϑία ἢ Εἰβϑ τὴ ; {ΠΠπι8 ἰαπθ ΠΠ ον [αΐθη 510] 1π} αυἹοβάτῃ γ]- 
Ἔν ἐν. ἀθτὶ δι σα ἤσαν ΒΒΕΡ αι. Τασι αἀτνορογῖτϑ ἀθοϊαγαῦ 56. ΠΟ ΘΟΠ 16 ]1056 , 566] δοροιημηοάαία δά 

ΤῈ 1θρ65 ϑΡ1 {118 ΒΟΥ Ρ51586 : δ 11} ΘΠΪΠῚ 6556. τι 510] ΕΙΒΘΌ1πι5, {δ η}ν}5 συλ πὶ 5 ρ του 51ζ, Ππιβδίατι 

ΠΠρου αΐθη οομρράδι, (βοίθγιιμι 51 88 Ἰῃηϑίδι' ἔην} 6586 ψ }τ, φαϊαθ π6 ΟΡ που αϊάθηι ἀοθοαΐ ; 

“0. 1.70. ῬΑΒΒνΙΙ 88 ᾿ᾶης ἸΏ] ΠΓΊΔ ; 564 14 Ρἰδιαΐα Ἐτι56 01} Ῥγόοῦβιιβ ᾿παΙρητη. 6586. Βιρῃϊβοαΐ ἴῃ α]ϊα 
δρ ϑίο!α, μα] ]δ πη 58 Οὐ θ᾽ "ΘΙ. ΔΉ ΪΠ1Ο 5.506 Ρ 586 ; 564 Θ[ἸΔπη5ὶ βιιβοθρίββοῖ, ΠΡθηΐθι πος ἰδ ρΟΓα 
ἀδροπιταγιιμη, οιηὶ νἹ θαΐ [δ γὰ5 ἴῃ ἘοοἸ δοίανη ᾿γυτιθηοβ, οὐ σΘΠΘΡΌ86 Γοβιϑίθηίθηι Ἐπιβαθπαπ. [{ὰ- 

4116 ν θη τα 11} 88 ῬΙΌΙΑΙ ΓΙ, 51 1 νι ἀθαίαν Ει56 010, ταῦ στα {{ΠΠπ|8 Ῥ ΘΟ 15 διιὰ8 οομἠτιηραΐ, οἵ 51- 

Ὡ}] Ῥαρηθέ, θαι Ζι186, ταῦ Ῥγοοϑία ἢ ΕἸ551 τη} ΔΕΒ] οί ῬΌΘΓΙ Ποιϊαΐογοβ, Βα ϊατηα πο ποῖοι, 

“0. τ. Νόοη ἱμρναία ἔπιε Επιβαθῖο ὀρθὰ (ἀγθρουῖ!, βία πη ιια δα δάπ 56 οοητα! 0 γορονῖαβ, ΘΠ 116 

θη ρον, ταῦ ἔδυ τ τιιη ἰ5᾽:π6, ΤΟ] Πξιι) 6556 Δ τα ἀγουεῖῖ, οἵ δα το ἀθη δι ἰθαβι!ο ΒΘ γΟ]θη 1 

ΟἸγηἶη0 ῬΡΟΡΘμον6, (λαἸη δεϊλ 5' σα ἤοαν 6 56 δα Βαβι Πα ρ] σα θα] οἱ ἀἀνοσαμα! οατιδα βου ῖρία- 

Ξ ΕΥ̓ ὃ 



ΥΙΤᾺ 8. ΒΆΒΙΠ1Ι. ΧΧΧΙῚῚ 

αἰπη, Ἰάηιιθ πυαὶεὶ, 4αὶ Ἐτι56 11 σΟμ51}}15 Ἰητμι} δναηΐ, ΘΟ μΠνανιιηΐ, ϑιδίιιν οὐρὸ Οὐθρουῖτ5 Βὰ- 
δι παι (οι 5 τοὶ ςθυ τοῦθ ἔδοϊς, δυσηάπια πουίαίαν, αὖ ΘΡΊβοορτι οοσιροῖ δαΐ δἀγθηϊθπάο δοΐ 

ΒΟ. θα π40, γε] ροίίτι5 βου θ6μο ἂς ἀοῖπάθ νϑηῃϊθπμο. ΝΟΩ Θμλι ΒΟΠΟΥῚ {πύπιντιμιν ξα5}}10. 51 ῬΥΙΟΥ 
ΘΡίβοοριιβ οϑϑβϑίϑδθ υἱἀογθίαν. Ῥυίθνθα (θηγριιβ ροβία!αγθ, π΄ (π108 Παοίθητι5 Βα ον 65 ἃ0 ΠΟ 68 
5 ιϑ(Πππ, ποααδίμπιαηι 1105 (Θπη ρου 5 ριιποίο οἰ αἵ, 566 μοιίτι5 Διιχ!}Πο δοσανγαΐ Προ β1θ Πῦγο- 
{ἰοουῖιηι οοποῦγϑι γοχαΐθο, Ζπονίι. Δ} Ἰάιῃ δι ἰθυδηΐ εὐ {νὰ 5 οἰο θα πΐ, 4111 οχ δγαμΐ δα παι]. 
Ῥκνοιμα 1 56. σομηΐοπι {{1π6νῖ5 ΠΡΘηίον Γασασιιη, 51 πος ορθιθ ργθίϊπιι θχἰϑειμηθὶ θα β1}1π|8. 

Νοῦ μλα}ε15. οραι5. μαῖα] βθυ μη ἢ] 115 δθηθυοϑα [θα 511 δηίμια,, 586 βίας ἂς ἀτθρουίαιη σά 
Ἰοσαί! ππιητι5 Οθοα μέθην, ο ἢ 60 Οοοαν Εἰ (οβαγθαιη,, ἃς Π1}}}15 ῬΡΟΥΒΊΙ5. 5: 1}{8{15. ΓΘ Ι611115. ἴπ 
ΔΏΪηΟ τοβι ἀθητθιι5. τοί 856 δα ἀοίθηβιομθιη ᾿ς ο] 65186 τ) 015 ππρϑπάϊς. Οπιπία σιῖρρθ δἰπατεῖ 
ΡΓιδϑίαϊ, τα Οτθρουῖτ, ἐπιϊπυϊοϊἐῖας ἀδροτιῖξ, σοτιδιαἱ, αοἰθῆι ἱτιδίτιἶ,, φοαπάαϊία οὲ ΟΠ οταϊ- 

71ςἰοηῖ οσ'. 

20. }. 308. 

ομἶα, σιιιδ᾽ ἰμ τπϑθάϊα ἐγαπί, βιιϑηιονεῖ, οἰπιοϊαφιιθ θα, φιιονιῖη {ποία ἐἰ{1ὶ τος ὑοϊο ἰαοοςϑθπείος 

Ρωϊανογατι, Αἰος5 αι, αἰϊος τοιϊπιοῖ, αἴΐοα ργορμίςαξ : αἰϊὶ5 τπτίσιι5 Πγπιτις θὲ ναϊέιμηη οἰ οίξατ; 
αἰϊὶς 5δοτισὶς ρείτάμι δοϊπάθτιδ, ατιὶ ἰοτιὶς ἔτι δριτιῖς, μὲ αϊνίτια δοτίρίιτσα ἰοφιιάτι", 5ατηιθτϊἴο5. Πο-- 

τιῖν165, δὲ ἐπ εἰϊνιτι  αἕοτηι σοτείτιπιοἴΐοσος,, Καοὶίθ αὐϑιίτπθτς. θεαταὶ ὐθϑουῦῖαβ, 81 πα! Ῥαυ πα θὰ5 

Ῥαι]ο ἀδοθυίδητι παναν (516 6 πῖτ οἱ 88 οἵ Βαβι αι ἀδϑισηαῦ), τὰ Ῥαῖΐο {υἸπιδμτι 6556, 4πὶ 
Θατ ΘΟΕ ΔΉ 15 βοοπιην Δ θα. Ἀ δάϊοτα ἜγρῸ τ Ἰξθοία Πέρυθίϊοῖ, ὑπο ρα ῬΟΥΘ βιπι51 
οἱ νἱοῖ!, πϑο αἰϊπά φυϊάπιιδιὴ εχ ἰδμ.18 σΟηϑΕθιι5. Ῥδυσορουιιηΐ, Π181 αὐ Ἰπντοίαμ ἴῃ (6- 

[οπάθπάα “ΤΥΙ 115 Π6 Οαρραάοθοιιμι δηϊηλαμ ῬΟΥΒΡΙ σου ηΐ. 
ΥἹΙ. ϑεοθβϑϑίοπθηιν ἃς ὑϑάϊταιη ΒΔ51}11 αἰτίου ἂς ΤῊ ΠΘ πη μι τ|5 δῦ 8111 οὐ 1ο1 ἀἸβιυ ΐηλι5. Νὰ ὀ έφοβεῖο 

.- Ξ Ξ τς Ξ Εν: : Β 3 ΟἸΘἢ ἃ ατι- 
56 Θβ 5.556 {πη ἀηη0 30, το 1556 ἀππο 906, οχιδιπαί ΤΠ ομτῖα5. Πθάϊταμ δα ἀπτη 567 τ ΤΣ 

οπτη Βατοηΐο το]ϊοϊαΐ σομΕἰπτιδίογεβ ΒΟ ] πα; Ῥαρῖτβ αὐ ἀθπι 570. ΡΠ ανθτι5 τα οθτι τι πλο- θ16 δὺς 
᾿ποὰαηῖα 

16 η {15 δά πιοον, τ θα Δηη0 964 δχοιηΐο ατιί ᾿ηθιιηίθ 96 ΟχΊβί 6} ΘΟ ββίθ86, ΔΠΠῸ ΔΙΘΠῚ 365, 

905 γϑά11586. [}6 ββεθϑϑῖι 181 Ὠ]δΡΤἃ 6Χ ραγία ρου θεία τῸ5. 6χ [15 ατιδ αἐχτμγτι5 ἐ6. 1ΠΠπ|5 ογἀἸηὰ- 

τἴοπ6. Νἄι 51 ρυ θυ θυ οὐθαίμ5 δϑί Δηη0 904, 81 ἁῆ πὸ δοάθῃν δχθαηΐθ, δι} 5646 Π|1 Ἰπθιιηςθ 

δάϊθιο (οβᾶνθρ βασοι οἷο ρου [ἀπροθαίαν, αὖ νιάπτι85 ὁχ ΕΠ ΡΙβι0}1530 εἱ 21, ἤθη ροΐπι δῃΐθ ῃοο 
ΤΘὨΣΡῖ15 ᾿Πη]Ϊ ὩΘὨΐ65 (γα 5 ρει άθ τὶ βθοθϑϑῖι ἀθοϊπᾶνθ. Αἴσαο 14 αφαϊάθι τῆς 6. απδείναί οἴμηι 
1050 451}}} (ϑβ: πο η]ο, 48] βθοιιηάδηῃ 1181} ΒΘ ϑϑΊ ΟΠ 6} Π6 ΒΘ Ρ αὐ {π] 6}, 566 56 ῥέπει 65 ἀτιτιος ἐΡ. 510. 

δοπέϊτιιος τι ῬΟΏΓΙ βο τα 16 γα ιιχῖββα ἰθϑίαί παν. Αἀθὸ Ὀτγονὶβ {π|ῖ ϑθοιπ ἦα 1} Θθοθβϑῖο. ϑοά 
Π1Π1] 5: σα  Ποαπϊτπι5 αὐ δρουὶ (Θβ πο πο, 4π|| ΘΟ ΠΟΘ Ρ 5 γ θυ }}}5 (οβίατιιν τη σηαπι Ὠεουθεοουτι ΡῸ- 
(οϑίαίθη [{|556, οἴ ΒΑ 5}}1π|5 ἀἸβεθϑβϑὶί : 4ποά «αϊάθηι ἀ6 {]}18}} ᾿πυρουῖο ἀεὶ ποὴ Ροίοβὲ, πλα]00Ὸ 

τ] Ππ5 ἀὁ Δονίαη!. 815 δαΐθῃ Ἰοαϊι: ἀὐθϑουῖβ: οὐδὲ πρὸς αὐτοῦ τὸ μάχεσθαι ἢ διασπᾶν τὸ σῶμα ». 337. 
τῆς Ἐχχλησίας, καὶ ἄλλως πολεμουμένης, καὶ σφαλερῶς διαχειμένης, δπὸ τὴς τότε τῶν αἱρετιχῶν δυναστείας. 

ἽΝ ο ε{{{π|5 ὁγαἱ αἀἰϊπηϊσατθ,, ατι ΤΠ οοἰοοῖθ σονριι5 ἰαοθγαγθ, {ι οἰϊαπι αἰϊοψιὶ αὖ πιγοίϊοὶς., ψιιὶ 

ἔμτα, μοΐθτίατα αἰφιια ἱπιροτγίπιτη, οὐ εἰπε ατιί,, ορρισπαῦ αἴ", ὁ ροΓίοτίοςο αἰἤεοία ὁγαΐ. 

ὙΠ]. Ουοά Ξρϑείαί δα τοι, ᾿τμη θυ το ἴῃ ἀπηπη 906 δαὶ 907 ἀνίαν. Δα] το ἀρϑαιν ϊτι5 το-.͵.͵ Βοδιτας 
Ἰϊσθυθύαι δὶ ἀηπππι 370, προθϑβανΐο οο]οοδηάτι5 δὰ ἀππππι 56ὅ. Νάμι 15 ἴᾶπι ἸομρΑπὶ ἀρβθηζίδμι ἴηο 965, 

ΠΟ Ῥαίϊτιν γϑυιι ἃ ΒΆ51}10 ῬΥΘΒΥΓΘΓΟ Ῥ βία υ 11} 56} 165, Πα δὴ ἰη γα (Θχϑιητι5. [ρ56 (ορ Υ 5 τχιχ. 
Π 81} Ὧπ ΡΥ Ι μον 115 5 σΘυ 01}} πᾶτναΐ ρυϑοίου βιμγαϊταΐθην οατῃ [πιβθθῖο. Τα ἢ πα σηάγιμ τ6- 

τη ἃ ΓΘ πὶ βιαμ}ῖ, ΠΖ04] ἀγσατηθηίο δϑί πϑὸ ἐπι ἀ αἶββα Βαβι τι, πθο πλα]ῖο ροβὲ ου μιαῖϊο- 

16 ΠῚ 566 65515588. 39 (6 1551 }}}111}} ΑΚ ΟΠ] ΘΠ 1} ΞΡ ας Ὑ ΑΙ θη 15 ἴῃ τ οι (βαύθδιι Δ ν θη 115 
ἃπη0 900. Εταΐ πῃ Πὰς πιθὲ ΠΥ Νοη. {π|. εοάδῃι ἃηπο ; τὶ ρουβριοἰϊαν ἐχ ἰθρα φαϊηία 48 ὅτπ|5ο6- 
Ῥίουιθιιβ ἀἀΐα (οϑβᾶτοο, 04. ΤἼδοά. τομ. 4, Ρ. ὅ99. [χὰ δαάθην τινα ππιπίϊαιη δοσδριῖ ἀοἰδοι!ο ἢ 8 
Ῥιόοορὶ!. Ζαϊΐοπίοπι α οάγσοα Οἀρραάοοιμ, Ἰααϊς ΑἸημηλϊδπτιβ, τὲ ϑαρογαϊς ὠϑέϊδτις Οὐ οἷα Τὦ 26.6.7. 

Ἴαπὶ ἰοπῖεῖς αὐ «Ὑπιϊοοϊιῖεθ ροΓ οι ΤΟ δἰ σθθς, ϑορμγοηπῖις ἀνοτεῖξ Οαἰαιίαιι, ἀοἴθοιοη 15 ῬΡΟΟΟΡΙΙ 

πτιτπι πὶ ἃογθηβ. Οτ}5 εὐρὸ ἀπθιίεὶ αὦ ἤτιης ἀππιμ τεΐθευθ υϑαϊζι θ.51}}1, π|ι Ὠδο65- 

ΒΆΓΙΟ ΠΟΙ Ποἴτ15. οϑί οἰ δάγθηίι Ὗ δἰθηί 5 ἢ 
Ταίείαν ΤῊΪοι πη οπτι5 γαϊθηΐθην γϑιΐβϑο οβασθατη Δη πὸ 900 ; ποήτι6 δηϊηι 1 ΠΘΡΑΤῚ ροββιῖ. 

56 γϑηϊγ8 ᾿ἰθυῖαπν ῬΟίτιϊ5586. σοπίθπαϊς ἀπο 960. Ῥοίτις βᾶμ8 γθῃ1γ6, 566] δι γΘΏΪ586. πα}1Ὸ 

ῬΓΟΥΒΙΙ5 ΔΘ ΠΠΠΘΠἰΟ 5115}10 11 ῬΟΒΒΙΠ1115. ΠΟ ΠῚ ὙΘΠΪ556, 88 ἴ6 οἴππὴ {γα πδπτ8 1110 ΘρΊβοο- 

ἙΕ 



ΥΧΧΧΙΡΝ ΥΙΤΑ 5. ΒΑΒΙΠ11- 

Ῥοσγίμιι Βογο Ιοουιππι οομἰζαίαι, ρογϑρθοίιμι οἱ θα ρ]ογαίσπν Πα θηλιι5. Νὰ. νἱοῖο Ῥυορο Νρο] απ 

ἴῃ ῬΠνγρία οὐ οοοῖδο Ῥιόοορίο 416 27 Μαῖῖ ἀπηὸ ὅ00, ροϑβίθα ποροίΠ5, πιὸ νἱοίογίαμν ἰὼ ὈΟΙ]Ὸ 

ΕἾΤ 1 5 θ5ε αὶ βοϊθηΐ, οοσιραίτι5 [αἰ0, ἃς ΠΟ ἢ Ῥανι μὴ [ΘΠ ΡΟΥῚ5 ἴῃ ΘΟΠ50115 ῬΘΡ ΙΓ ΘΠ (15 1 ΠΒι 1851. 

Ῥοπίαιιδτ δαΐθμι 1η15 οὐγὶβ Θχρθάἰτπ5. σομ γον ες 56 ἃ ογουίοπαβ ᾿προ θβίαϑ ; τὰ μὰ γ6ΓῸ γμταϊτῶ οἱ 

νἱιαίο5 ρουαρναμαα: [αϑγαηΐ, πλ} {1 ΘΡΊβοορὶ Αὐϊαμὶβ 5] 1οἸΘπἸ., αἀπίθααδη (βαγθαμι γϑηϊροί, 

Φ]ς δηΐα ἴῃ Βαπς πύθϑιι δἀνθηϊ, αὖ Ἰαπυάιιά αι Πα]]}τιπὶ ἁἰπα 6 Ππππὶ Πμαθτιῖσϑδα νι ἀθαΐαν, ρνθ- 

"ἴον 4αοα {Ππ|4 Εις 65115 ἱπβθυ θα. “7 {6 [00 ει θην {116 ἀπῖπιο, τ ἀσθρουῖι5. δἔ οτώτι ἰαο ἐπι" 

Ρίθίαιο αἰνοιδίιτη, τιο5 θα ρθαϊϊοποῖι σιιδοῖριι.... Πηρθίτιην χιο΄ιιθ τιτια Οτιτη 60 [αοὶξ Θιογοῖίπ5 ἴρ50 

ἄϊρσηιις, ἐπιρτοϑὶ Π σοϊοκϊανιίπι σιϑοτγπιαίογος, δι νὶ {ἰ{Πι5 ἡππ ρον ἐοίγατσοίι. Οκεὶ στίπι 6 Ε' οοἰοεοὶϊς αἰΐας 

Ἴαην ἰοπογοπὶ, αἴας ορριισπατθηῖ, αἴας οὐ Πηροτα Οὐ ἷ5. Ορθτην ἀο πιατιετι, {τι Ρατγίϊπ αὐἰλίϑοῦα- 

{ιτ, ραΓιῖπι ἰθτιε πα αι, ἐπι ροϊθεί αἴ θην ὐθηίι 5 ΘρΡΟΓΩΓΕΤΙ., ἤπια χιοητιθ, τι πιοϑίσαπι ἔπι εἶϊ{10» 

σιοτη. διιάτηι τ οαϊσοτοπι., ϑεποΊιχ. ΝΘυΟ δ 88π6, 4] Πἰ5 Ἰθρθηα 5 ΠΟῚ απϊπιδἀνονίαι, γαϊοπίοιι 

Ἰαπ υνάτιν 10 4}115. οὐατῖ5. ΠΠΡΘυ απ οἵ βο᾽ αΐταμ, οὐ 510. δ ρϑυβεχιθηάσμι ᾿ὐοο] βίη αἰθτιβιιμι 

[αἷ586 ; ἃς Ῥγοϊμθ ποθὴ 5818 βαρ ου [ἶ556 (θη ρου 8 ταῦ οβαγθαμ νϑηϊγοῖ ἀμηο 966. 

ἨΙ5 αἀά6 γαϊδηπίθιη. Ῥγοοορίο ἴῃ ΡΠ γγϑῖα βαροναΐο, ᾿ΠτΘΥ ΠΑΥΊΠ 116. (Ἰ55ΘΏΒΙΟΠΤΙΠ τηαίθυα 

Ἑομβορίία, ταὖ αἷς ΑἸπϊδητιϑ5., οὐϊοβιιι ΠΟῺ ἔτι1556. δ͵ 1511 σμτιν Ὗ ἸσξΟΥ Θ. Πὰς; ἸΒΕΓΠ11 οααιαιη δά 

(οίος, τὶ ὁχ οἷβ βοϊβοϊταυοῖαν, ιιαιηο γον θεό οΡὶο δυιχΊ παι ἀδαἰδβθηῖ. ἤθγουθο ΥἹοίογο, 

7αἴοιηις ραννὶ ἀμοθπς Θτοιιαίίοποπι ταπὶςδπιαμπι, ᾿θ αι Αὐημΐαπιιβ ΠΠ). 27, ο. ὃ, ἐσι 605 εἶβηα 

οοπιπιονῖέ, πιοίτις αανοιαηῖς ἤαπὶ ρΓ5οῖος : οἱ ρει) θϑοοτι Ὁ6 76 ἡιιθοῖ0 ἔτι τετειετηι ὀτογοῖξπ, ΡΓῸΡ6 

Ῥαρμιθηι τιοηιῖη δ τειεγυϊτηιὁτεΐτη 65: σαςίγα πιοίαίτι5. (σατο Ὑ ἀἸθητ5 116 Οὐβανθαμι δάγθηίιι, {αὶ 

ταπίσπη μαραϊδ ἀρρατγαύαιῃ δα ἀπππιι 80 τοίονοπάτιβ. Τιιπς. δυΐμι ἴῃ ϑγνίαμι ἐθη θη. ᾿θμῖτι5 

ΡΙΟρυθαἸοθαύαν., πἰ ΟἸΠΙοῖο οαἴογος ουϊίαγοί, (οϑίθ ΑἸ ΠΟ. 

830, ἘΠ Παιηβὶ ἀατοίαν ΤῊ]οι πο, Κ᾽ αἰθμίθι ἀθπηὸ 3006 ᾿ἰουιτη γ θη Ἶ5586 (οβαγθαμπι, ΠΟ ἰοῖτοῸ 

οδιιβαηι οθἰηονοῖ. ΜΙοο δαΐμι οομπϑβίοί, τιῦ ργοίθοίο οοηῃϑβίαί, Υ αἰθῃίθιη ἴῃ μᾶπο τιρθθιη ἃπη0 56 Ὁ 

ψϑηΐ586, Τί πα τι5 ουὶῦ δα δα πηάθην ἀπ τπηῖ το {τι5 [θ.51}}11, {πιΘὴὴ ᾿πμτη Π 6 η5 ἃ ῬΘΥΒΘ απο ΡῈ μ6- 

τἰσαϊατη ἴῃ ΞΟ  Πππἀϊπὸ τοϑι θυ πΟῊ δἰ γ ββοῖ. ΝΟ δηΐμι [6 πἷς Ταϊάαμ Ἰηἰτο οἵ πιοάθναίτιβ. [α1Ὲ 

γαϊδηβ, αἱ οχϊβίϊμιαί ΤΊ ΠΘιπομ 5, 564 οα θη} Ῥ ΟΥ̓β115 1{ΠΠ|1|8 ΠΡΟ ΥῚΪ ἃς ΘΟ ΒΘ Ια ΠΟ ]5. ῬΡΙΠλον- 

ἀἴα Γαουαμς. δία οἵ θχρ!οναία γῈ5 δῦ δχ ἰθϑυϊ]οη ]5 ασορουνῖ Ναχιαηζθηὶ. Ῥογεπλθβοθη δὲ οναηΐ 

Νακ. 6ρ.ττ. ὨροΡ ΘΕ Ἰσοσιιτη Πποτιθο, σαν ΒΑΚ. 15 ΡΥ βίον ον Ἰπαΐι8. δϑί. ὅτι Ῥᾷο15. οατιδὰ γϑ 1 1η 50 Π{π|6}}-- 

ἕάοπι ον. 30. Ὡ6Π1, ορριιοπαθαίι Ἐσοϊοοῖα δὲ ροτγιοιιΐοσο α[[οοία ὁγαὶ οὗ Πιγοιϊοογιίηι εἰοπιϊπαξιιτη. θα} }1πι5 οἱ 
Ῥ» 297. 

ΑἸ Θρίβοορὶ, {πὶ ἴῃ Οςοϊἀδηίθην ἀππὸ 970 βου ρβθυαηΐ, Ἰᾶτ {γι θοῖπι ἃ ΠῸΒ ῬΘΥ ΒΘ Ια ΙΟΠἾ5. Πτι-- 

μου θαπΐ, αὐ Ῥαΐοι εχ [15 νυ 15 ΤΠ ριβέοϊς 2492, τ. 2 : τρισχαιδέχατον γὰρ ἔτος ἐστὶν, ἀφ’ οὗ ὃ αἵρετι- 

χὺς ἡμῖν πόλεμος ἐπανέστη. 7) ΘΟοἰηητι5 Θτιΐτι (ΘΓ {πι5 ἀπ 5 65ΐ, Θὰ τι Πωτγθιίϊοτιτη τοῦς ὑοϊζτ δαοτ-- 

ἔτι 651. 

ΤΊΠοΙοπἴῖο, 4 Ῥδυβθ ποθ αΠΠουο τιβαιθ αὐ δηπῖηι 9066, ἤποιὴ ἴδοις δπιοίου ὰ5 
ΤΠ οοάοτοί!. 15 οηϊηὶ πανγαΐ Ὗ αἰθηΐθηι Πἰ{10 σα ΠΟ] 166 5616 ηΈ6 1}. ΤΙ ΧΟΙῚ5 Π)οΙἸ πῖοδ δὲ Επάοχὶϊ 

ΔΡΕΙι5 ὑππινν ἀἰθηλτιλ ΘΟΥΤΊΠΠΡῚ ΟΡ 556, οῖπη 50 ΒΔΡ 5111 Ῥ ΘϑΙ 410 δά θ πιπὴ (ὦ οὐ ϊούαι τη ι]γ6 
γοΐαϊς. Τιπας δαῖτ Ὁ Επάοχῖο, ἃ 4110 ἐπ: |α]λαῖπιν, ΟΠ δι γἸοἴτιι ᾿π 6} νᾶ 0. {π||5586,. ΠΤ δ τη 
86 ἃ Ατίαπα Πιϑγοϑὶ ὑδοθβϑ 1, δ σοΟπίγανϊδ 46] σα Πογ 65. Ομ ἢ Ἶθι15 ἰοοἷβ ΘΧρ αι βασαηι. ΠΘηρῈ 
Ροίίον ᾿ὰς ἴῃ τὲ ἀτορουῖαβ Τ᾿ προάοτγείο : πεο ἀπ ὶίο αϊῃ “ΕΠ ΘΠ ΟΠ 115... 51 Δ ῬΥΙΠΗΙ ἰδβί ΠΟ ὨΪἃ 
δηϊμλτιη ἁἀνου ἰδβεῖ, ραυιτη {Ἰθαϊϑβοῖ Τ᾿ πθοάουγοίο, οὐ] 115 6χ παυταίοπα π {ΠΠππ4 φα!ά δι ΘΠΠοὶ - 

πι, 4ποα εοπίομαϊι ΤΠ Θμοπεῖτι5, Ῥδυβθαιποπθηι δ ἀπππιμι 906 νοίουοπ αι 6586, 566] ροίτιϑ 
δα δηπι 907. 



ΥΙΤᾺ 85. ΒΆΒΙΠΙΠΙ. ΙΧΧΧΥ 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

Ι, ΒΑΘ δνουϊβϑίπια σομ] αποῖῖο οἵπὶ Ἐλιβο θῖο ορίβοορο (ὑαβανιοηϑὶ, Π, Ὑιάθίιν ἴθ πιομπαβίουίο υἰχίθβο, οἵ 

ἀπὰπὶ ῬΓοΐριιο Θοο βία τη. τοσοπατῃ ἀσοορῖβθο. ΠΙ. ἐἰὐδου: ἁποίον τὰ5. 58} Ειβο 1 ᾽π ΘΟΟΪ 5] 501015 ποσοὸ- 

{15 4 (ἰμβαγθασα, τῷ ἸηΘ ΤΌΡο]ἤπα, ΒΡΘοί  ίθιι5. . Οὐαπαμπι Θχϑθτουι πὶ Θοο]οβιαϑίοα. 11 ποροῖα. 

γ, Οὐ ά51Π1 ράγ[οβ5 ἴπ 115 {πῷ ὐθι ΒΥ ΠΟ τιΠ τλμυῦϑὲ Βαβία βιιπΐῖ, ΥἹ, Ῥχοθαίιν πᾶπο 5Υποάτμχῃ, 

ἅππο ὃ04 Παριΐαπι {ι1556, 

Ἰ. Πεορουιίαία ὁχ μδυοϑὶ υἱοίουϊα Βαβι! αι στ ΠΤ τι 010 ἴδηι ἀγοΐα ΘΟ] απ χὶΐ, τιῦ Π6ο ΘΡίβοορο Βα511} αν- 

το]οϑίι) θϑϑοῖ ἃ δο, {π6πὶ αἰρηϊαία βρογαθαί, βοϊθπίια οἱ δἰοχιιθηία οἱ ΘΟ 51}10 οἱ γινίαία Ἐν μδη  ει 

ΒΌΡΕΓΑΙΙ; πο θΔ51}11π|5 ᾿ἄθο ΘΡ ϑοοριμ Πλ] 115 οοἰονοί οἵ οὔρβουναγαῖ, 4αοά 60 τοί 65886ΐ ρδυίθιι5 ἘΈΒΡΡΕΣΤΟΝ 
δἰπμοτίεμν οἱ πε τοιίοες Ῥυο αν ϑβίνηταηι {ΠΠπιλ}ὶ ΘΟ ΠΟΘῊ ἔππιιὶ 810 «68 ον} 11 ἔτ ἸΝασζί πσθμτιβ - ομοῖος 
τῷ δέ τι ὁ τέρορον ἔβυρν χαὶ σπούδασμα α γίνεται θεραπεύειν τὸν πρόεδρον, λύειν τὴν ὑποψίαν; πείθειν πάντας ἐστση ὩΣ 

ἀνθρώπους, ὡς ἃ μὲν λελύπητο, τ τις ἦν τοῦ τρβαροῦ χαὶ πάλη ταῖς εἰς τὸ χαλὸν δικονοίαις βασχαίνοντος " 

αὐτὸς γὰρ ἤδει νόμους εὐπειθείας καὶ πνευματιχὴς τάξεως. Διὰ τοῦτο παρῆν, ἐσόφιζεν, ὗ ὑπήχουεν, ἐνουθέτει" 

πάντα ἦν αὐτῷ, σύμόουλος ἀγαθὸς, παραστάτης δεξιὸς, τῶν θείων ἐξηγητὴς, τῶν πραχτέων καθηγητὴς, γή- 

ρῶς βαχτηρία, πίστεως ἔρεισυα , τῶν ἔνδον ὃ πιστότατος, τῶν ἐχτὸς ὃ πραχτικώτατος " ἑνὶ λόγῳ τοσοῦτος εἰς 

ΧΥς 

΄ 5γν Ὸο οῸὦ ῸὉὖῬοή Ἢ Ἀ 7, οτὋὖὝϑὄ - 

εὔνοιαν, ὅσος εἰς ἔχθραν τὸ πρὶν ἐνομίζετο. ᾿Ιντεῦθεν αὐτῷ περιῆν καὶ τὸ κράτος τῆς ᾿Εχχλησίας, εἰ καὶ τῆς 

χαθέδοας εἶχε τὰ δεύτερα. ᾿Γὴν γὰρ εὔνοιαν εἰσφέρων, τὴν ἐξουσίαν ἀντελάμόανε- χαὶ ἦν θαυμαστή τις ἣ 

συμφωνία καὶ ἣ πλοχὴ τοῦ δύνασθαι ὃ μὲν τὸν λαὸν ἦγεν, ὃ δὲ τὸν ἄγοντα - χαὶ οἷον λεοντοχόμος τις ἦν, 

τέχνῃ τιθασσεύων τὸν δυναστεύοντα. Καὶ γὰρ ἐδεῖτο, νεωστὶ μὲν ἐπὶ τὴν χαθέδραν τεθεὶς, ἔτι δὲ τῆς χοσμι- 

χῆἧς ὕλης τι πνέων, οὔπω δὲ χατηρτισμένος ἐν τοῖς τοῦ Πνεύματος, πολλοῦ δὲ τοῦ κλύδωνος περιζέοντος, χαὶ 

τῶν ἐπιχειμένων τῆς ᾿χχλησίας ἐχθρῶν, τοῦ χειραγωγοῦντος καὶ ὑπερείδοντος. Διὰ τοῦτο καὶ τὴν συμμαχίαν 

ἠγάπα, καὶ χρατοῦντος ἐχείνου, κρατεῖν αὐτὸς ὑπελάμβανε. Ῥγοαϊπιηι ατιΐοπι Μ᾽ αδἰἰἶο πιϑϑοίζιηη ἀο εἴτι-- 

ἄπιηι ἤοο {μὶς, ατιἰςεξοπι οοἴθιθ αἰ οὐξθτν τα, σιιορίοίοτιθηι δα οίϊπ σι} 6, πιογξαϊίδιις οπιτιϊθιις 

Ρεγδιιαά τ, πιοἰϑίΐατη Θατπ, ἡτίαηι ἀοσοροταί, ἰοπζαἰζοτιόπι ἡ απιάαπι οἰ ἱποίαπι ρτανὶ {{{{πι5 {πἰ556, 

μοπιοϑίς αο ἰαπα αν οοποογαἑω ἱπινιἀδηιἰς : Θιθιογιετι τιοτι ἱο πα 1} 56 6556, σιιαί οὐφαϊοτιί ογαϊ-- 

τιϊδφτι6 τἰιαῖὶς. ἰ6665 μοκί[αγϑηΐ. «165 ρῥγοιϊιθ ἀἰΐθ6556, ἄοοογα, ἀϊοίο ατιάϊθπίθηιν 56 ργῶῦογο, πιο- 

τι 616. ηιϊν᾽5 «ἰοτιίσιιο {{{ἰ 6556., πιοτιῖίοῦ ργοῦτι5.. ορίείαίοτ σοηιπιοάπι5, εαἰἰυϊπογιίηι ον οι Ιοτ τίνι 

ΘΙΠΑΥΤ ΩΖΟ1"7 16 ει αϑϑτιωγιιηη ρτ Βηϊοτι δι α01), δ πθοίτ{ἰ5 διε 5ἰαίϊιτη,, {εἰ6ὲ «αἰηυϊτιϊοιείμηι: «ἰοηιδει:- 

οογηι {ἰοἾ 55 ,ηιιι5, Θατοντιογιίπι ἡ τὸς τοσοπα5 ἀρ ἰδδίπιι5 : μἰ τἰτιὸ ὐϑτῦο ἀϊοαπι, ἑαπίμις αὐ 

ὑεπενοϊοπίζαηι, χιιαπίτι8 ρΓΐι5 αὐ ἐπιπηυϊοϊτἰαπὶ 6556 ριίαὐαίι. Ἐὰ᾿ φο ἢος δοποοηιοιαίπ,, τε 

δἰϊαπιδὲ οαἰϊοάνα ἐπ ογ 1 6551, Εδοϊοεί ἕαπιθη ἱπιρογίμπι οὔποτ, ΚΕ θηΐην ρτῸ ὀθπονοίοτπίϊα,, 

γιιαπν αογ ον αἱ, ατιοιογϊαΐθηιν τοοὶρίοῦαΐ : αο πιΐτιι5 φαΐθηι ογαΐ σοποθτυίτι5 πιθατιδ 6 ροϊ ὁ5ἰαιὶς. 

7||6 ρίονεοηι ἀμοοναὶ, μὶσ ἀπεοίοτθηὶ : ἀοὸ υϑἶμί φεΐάωπι ἰδοτιέπι Ομ αΓΟΥ᾽ ΘΓαΐ, δέπι, ψιῖ ρτϊπιοίραξι 

ἑεποῦαΐ, ατί6 «ἰθπιίοοτς. (Λμῖρρ6, τεΐ τιμ}) 61" ἴτι σαι θάγα οοἰϊοσαῖίιι5, ἀο τητιπιάαπι πιαίογίι αἰϊχιιά 

αάϊιιο σρίτατι5, τιοτιεπιηιιιο ἐπὶ ἰιῖ5., “τι ϑρινζιι5 ὁτατιῖ, ἐπιδίτιιοἴτι5, 46 ργιΘίΘΓΘώ ἱπιϑαπίϊ ἐοτιροϑίαίο 

τιτιϊτι6 ἐρϑἰπιατιί6, αἰφτι6 ἐπι πθπιίντις Ε οοἰ οοῖ ἰιοσιϑιι5,, οριις παθοῦαὶ ᾿οπιΐτιθ, α το εἶμ 

Ῥογγδοία τῆαται «ἰπιοογθίιιτ" οἱ ἐμϊοϊτ οι". “45 ρῥγορίογθα ἔρϑίμι5 ορέπι αἰψιιθ απ ϊζετη, απιρίδοιοἰναζιι", 

δο΄τι6 εἰοπιϊπατιί6 ἐνόν «οπιϊπατὶ ἡμάϊοαναξ. 
γιάείαν ἴα 

Π. ΠΙβ νϑυθῖβ, διὰ τοῦτο παρῆν, ἑάοίοο «ἀοναϊ, ᾿πἸοατὶ νἱἀθίαν οἤποϊοβα αι 81 56 {π||1{85 πιοπαβιθιῖο 
.7. 8 ἐ 

Βα51111:, ἀοιλτιμν Θρίβοορὶ 51 ἀϑϑίάτια νθπιϊταπτῖβ, ποπ τατηθη ἴῃ πᾶς ἄομηο 5ἰ μη} οἴ Θρίβοορο ἢἰλῖδδθν ὁ 
11 ἃ Ὦ} Ρτ- 

ἀεσοηί5. Ἀθγογτα ΒΆ5}}1π86 υἱάθίιν ἴῃ ἸΠπΟηαβίθυϊο ΡΥ βΟΥΓΟυ νἰχῖββθ. [ἃ ρουβριοἰτιαν οχ Π Θριι]15 οἴραθ ἐροῖο- 
518 - 

ΠΟΙ Δ5[1015, 4αάγῖι ἁιιοίου ΘΟ} 58 οογἀοΥ10 τποπαβίϊοιι 1Π5{1{π||11Π} ΠΟΙ] Πρ θαΐ. αἴ 481- ἔτῶι ἸΠΕῸΣ 

ἄδι ἴῃ 60 ἴοθο, πθὶ1 ἀθρόαι 5.115, τηομαϑίϊοατη νἰΐαπι δια ρἰθοι! γϑ]]θῖ, ππϑ] ας διιηι ΒΔ 51}1π15, Ρἶθθ. 



ΙΧΧΧΥῚ ὙΙΤΑ 5. ΒΑΘΒΙΠΠΙ. 

πιαλα ἀπίστου τα ΤῊ ΟΠ Δ5ΓΘΥΠΠ]1}, φιοά ἴῃ Ῥοῃίο ἱπϑποναΐ. Εογίθ ἴῃ 60 ἴοςο, πῚ]᾽] ἀθροθαΐ ΒΒ. 5 ᾿ 

ἐν. 533... οὴ γῇροθαϊ οΩμοὈἰτίοα ἀἸ5οΙ ΡΠ} 1πα, 564 ΒΙὨΪ τι [ΘΓ ΏΣ νινθρθαπί αβοθίθ. Αἴσθ μΒὰπο σΟΠ] 1οῖο οχ- 

ϑΕ{{|556 οατιϑᾶτα, αν πο Βοιαϊπθπὶ τ] 16 ἴω Ῥοπτϊοιιπι τπομαϑίθυϊτιιι τη [6 τ. Ῥοβίθα ᾿πβίρῃηο 

ποθέν (βαγθῶ δχϑίσχιι Βαβι πι8 ἀη πο 572. 586 νἱχ ἀπθίπιμ, τ δηΐα δρ᾿βοοραΐπτη ομο τ 

ΒΠζεαια νἱΐζαια ἴθ παπᾶς πρθθμι Ἰμἰτοάπχουῖ!. Νονα ἴῃ Ἐριβίοϊα 81 ᾿πβισ 15. 6Χ πγ} 18 ΡΥ  ϑ το ΓΊῸ 

βαςονάος ἴῃ δϑοδίϊοα οἵ οοπεϊπθηῖὶ για μαοΐομτιβ ν χί556, οἵ Θχ ἰαΠΟΥ6 πη Πιππμη 5101 ΘῈ {ται τι5 

5] ἀορομιθιι5 νἱοίαμι ἀἸοῖταν σοι ράνανο. ὙἸάοίαν [νπῆῖς πιοπαβίουϊο γί τιϊ586. βάΆβ}}πι5. ΠΊης 

1Πππ5 δἰπάϊανι ὀχοϊριθπάονιαν Πποβρίτιι Ἰαιάαι ασθρουῖιβ; {πὸ φαϊάθιη οἤϊοῖο ἴῃ Ῥυῖγαι ϑ δ ]- 

Ῥὲ15 δὲ βιιθπηθα τούτη οὐ πῖπιιη ἱπορία, δα {ατῃ 56 ΠΡ ἢ5 γϑθροναῖ, νἱχ ρου [αδῚ Ῥοϊα]ϑδθί. 

Ἐχ (σαν ιθηβῖθας. Θοο οβὶϊβ ππαμπὶ Ὀγθοῖραιο ΒΆ51110 δα τορθπ την σοι ἰββάᾶτη ἔπ|586 Ῥουϑρ οἰ- 

πλπ5 6Χ που Πα ἴπ Ῥϑαϊπαιιι 114. Νάμν οατὰ ἴῃ 4ποάδιη τπαυτγγιαπι [ΘΠῚΡ 10 ΟΡ 5 ἃ μηθ Ἰὰ 

μοοΐδ ἀ54π δα πιουϊάϊθηι Βαβι τι Θχβρθοίληβ ρου πγᾶϑβθί ; αὶ αὐἀνθηὶ Βαβι 5, ἤδς τιϑι15 οϑὲ 

δχοιϑαίίομο,, οἴπ 5610 νΘηϊϑϑθῖ, {πο ἀἸίαιη δοο]οβία πὶ ΠΟη ΟΣ Ῥᾶγθιη Δ ἰδέ γ Δ Π5., ἀἸοὶ ἐθηρτιβ 

ἴμ Πεανρία 1 οἰ οθγαπα ᾿πϑιιμηβιϑϑοί, ΠΠΔ5 γουνα Ῥδυβρι οα [ἀ{15 οατιϑὰ νοίονδμι. πο σὲ δἰ πεὶβεὶ 

ἱροὶ, ἰπααῖς, γθήάοηάα ταϊῖο οἰμ᾽ ΠιΟΤαἴπι5 5ἵτη, Θὲ ρον άδμ α υοὐὶς αὐ [ιεοτίπι ; ἰά σατιδ αἰίεγαην, 

φιιοί οἴμην αἴϊαπι τις οπιοτ ρανθηι θοοϊοδίαμπι 1)6ὶ ααἀπιτϊϑίτσοιπ., ποτὶ ραάγνοὸ « σοῦὶς εἰϊδ)ειτιοίατα 

ἐηζονναῖίο, ἤος εϊοὶ τοιηρτις ἐπιϑιιπισθγίηι. (Λλοπίαια ἐσέ" θεῖ! πιονὶς 1) οηιίπτις οἱ {{{πι σίαηι ἐἰ 15 

αἰἰρίογθ, τιθο υϑϑίτιρ ἐἴ66556 οατταιτ ; σγαίϊας πεθοιεην ἀρὶτ6 ἰαγ 5, (ογὶ ὑοποίοο, φιιὶ απο χιιαηε 

7. 199. 

υἱάοιὶς σΟΥροτὶϑ5 τιοϑι τὶ ἀον Πταΐθηι ἱτενι 11] στα ροίονίία ἐἰδάμιῖ!. ἸΡΊβοορτι5. ἴπ αἰϊάπια αἸοροαβϑἰ5 

510. δοοϊοϑία οοποίοποιη Πα Πθὴ5., Ποαδαπδηι ρτοίθοϊο ἀἸχουὶ, δ] αν ἃ 58 ΠΌΠπΟῦΘ βᾶγθι Δ μϊ-- 

πἰβίσανὶ οςοϊοβίαιη. δος 50}} οοπρυπιης Ῥγοβ γίοτο. ὑτππι ΘΓΡῸ ΔΕ χτιβ Θβϑοῖ τε] Θοο]θϑῖθ δάιηϊ- 

εἰδίσα πα - θαβ. 18, Πϊ ΠἸἢ16. ΠῚΪ 1}, 81 1. 6715. ΒΟΙΜ}}118.. ῬΥΘΟΙΟυ ἜΠι, {1188 ΟἸ Πἰπτὴ Ῥγ]ηγᾶ ἢ 

ῬΥΙΠοΙρ πα Ῥτονθιθίοσγιιν ρΡγοπιιτἸαΐα δῖ, Π1Π1} ῬΓΟΥΒι15 ΟΟΟΌΓΓΙ , ΘΧ {110 ΘΡΙΒΟΟΡΊΙ δα[αϊθθὸ 

ὁορηοβοδβ. ΠΙηῸ Ῥίθθθην 5101 σΟμ  Ἰ5ϑ 1 510 αἰϊοχαϊξαν ᾿ῃ. Ἠ οι τα εἰ ἴα οἵ βἰοοϊίαιθ, πστη. 1. 

Ραρ. 62 : Εἰ γπεῖ, φιιο5 ρθῖ' Ἐναηβθίϊιτη, απ. Ητμο ὀείαν 118 οἰαπιδαία Ποι!. 2 ᾿θ. οχαθμ. : 

{7| οεἰμιοοαιὶς ἐπι ἐρ οτιάονο σαπιοίογιπι υοἰὶ σοἱ, αὐ πεθάηι ἰρδίιις5 θαϑιϊαϊοποηι ἐπ αἷς Οἰγιβεὶ, οἱεὶ 

σἰογία οἱ ἐπιρογίτιπι ἐπι διδοιεῖα σιροιεονιηι. “[πιοτι. Ὗ Ἰἀθαταν Θπῖτη βΆ5 1}: Πουλ1 165, ῬοΡραποΙ5 6χ- 

οαρί5, δηΐο δρὶβοοραίιπη ρυοπιιητϊαίδ. ϑθα ἐδ [υἰ8 ΑἸ 1πι5 ουὶς ἀϊοθμα! ἰοοιι8. 
ΒΞ} απ- ΤΠ (οπηηῖβθβα Βαβι ο ἁποίουϊταϑ ΠΟῚ τὰ ϊτ15 ΘΟΟ 6518. Π6Ὸ τι ἴτι5 Εν τἰατ15 115 σοὨ πο θαΐατν : 

ἐξύρ ον ἜΝ 564 οἴπππὶ (τ ϑαυ θη 515 ΕΟ οϑία χάρο ϊοιιτ [πι5 ἢ θἱπτθ5. ργονιηοῖαβ παθογοῖ, τί Ἰηἴτα νἀ 61 1115, 

φρο] θβἰαδιῖ-- γῃηηΐτθ ἀπ θαυ δϑὲ σαϊῃ Βαβι πι5., 4] ἰδὲ ἐαἐμοάγα ἐπ ογῖον, Ἐδοϊοσίς ἱπιρογίιεηι οὔτποῦαί, 

ἢ τἄθας Ῥἰ αὐ] πηὰ5 Ῥᾶν [65 55. 6.1 ΘΑνα ἢν ΤΟΥ, 4τιῦ τὰ πο ἴῃ 11Π15 τθριοηῖθτι5 δὶ Β61 ἀθἰθηβίοπθμι δὲ 

τόατα., ας ἘΟΟ  οβίαστιμν ῬΔΟΙ βο ΠΟ Πθιὴ σαϑίθ Γπουαηζ. [( ατιΐθιν οΟἰ ΠρΊλτ5. ΠΟ 501 1}} 6χ σοσον (65{1- 
ρυειε όσα, τηοθῃ]ο, 48ὶ ἰαπίαμηι ΒΆ51110 ἀτιοου Ἰἰαΐθιν ἃ ἔππι56 Ὁ10 σο πο ββᾶπῃ {π||588 παν γαΐ, 564 δία οχ ρἷπι- 
"5, τἰθι5 Βα5}Π1 ΕΡΊ5(0115, 4185 Ῥ ΟΥ̓ τον" βου ιρϑιε. θθιβοιμτι5 εχ ριβί. 38, ἢ. 5, ΝΜ πιβδοπιατὴ δρίβοο- 

Ῥιηι ΝΘΟΟ ΒΑ ΊΘΏ5ΘΠῚ Οἵα) [ῬΆ51}10 δ Ῥασθη πςο  Θβιδρια ΘΟΠΟΙΙΓΓΘΡΘ. ῬΙΟΡΙΟΙ απιϑέίδτη ἀπι1ο]-- 
Ῥαΐαϑ ΟΡ᾿ ΠΙΟΏ 65 ΠΟἾ 1556, 5664 ἰδτηθῃ αβι αι 146} 86ΙΏΡ 61" Οἴτῃ 1050 5θῃς6ηάϊ, 1ΠΠππ|5486 δε 

ΟΡΡιρμαμο5 Περγοίῖοοβ αἀ σοσαῃαϊ πα} πα} ἴθι Ρτ15 ἸΠ θυ 51556. Ὑ Ἰἀοῖαν ΑἸΠα Ππαβι 5. ΑΠΟΥΓΔΠτι5 
σααπὶ θΆ51:110 σΟὨ]  ΠΟΙΙΟΥ ἔ|556 1 πος ΠΟ 51}10 Ῥαοϊβοαπάαιιιη ΕοοἸδβιαστιη. ΝΑ τ στη 15 ΘΟ οι 

πεν. τοι ρΡοΥα ἂὸ Ν αβοη 5 τηογίθιη ΟΠ ἰββθῖ ; 5ῖς ἀθβϑι ἀθυ πτ ΒΘ 1 5 σ Ποας θα5}}1π|ι5, Οπμίπαπι εἰοῖτι- 

ἐ».29.- δορς Ἐσοϊοοίατιτι, οπσατι εἰθ [ογθπιτις ἢ Οἴίοπι εἰ τετιβ παῖς τποϊ ὁείἴατγιπι δοοίτεην " Οτιοπι [εἰ ρατ- 

τἸἰοίροηι ὃ Ῥορίοτγαῦ ᾿ῃ Ἐριβίοϊα 980 αὐ Ἐπϑβεθίια ϑαιηοβαίθηβθπι ἐν ἰϑίθμχ ἔπ ο] Θβια απ βἰδίμπμῃ. 
λιροὶ ἴῃ Ἐριβῖ. 84 δά δαμνάθιη ἀοἰαρβαμι ἴῃ ΠΕ ΘΠ] σουττη τηδητι5 Ἴ αὐ βθηβθιη προ] θα, απ 
ΡΊβοορὶ πιουδῃΐαν δὸ ἀ6ἢ ον πΐ, 56 4116 τηπιίτιο τορι οαηΐ. ᾿ 

Ουκπαα ΕΥ̓. Ομδπδη1 ἀπΐθιη 111ὰ Θχϑιτουϊηΐ δος] δοιαβίϊοα πδροίῖα, ἴπ {πἰθτι5 σου π 15 βία Ἢ ἃς 5011 π|- 
αὶ προ εν ὑπ 1π|5 ΒΆ5}}}1 Ομ ἃ Ῥᾶγ5 δοσαββιί, ραιοῖὶα οχροποπάπηι. 7δμι ἀἰχίπητι5 Ρ] ασΊηϊο5 ἴῃ Οὐἰθπία οὐ- 

κα “Πα πὸ- {ΠΟΘΌΧΟΒ ΘΡΊΞΟΟΡΟΒ 5 ΠῚ υἱάονιπε. Αὐϊδηοβ ἴθ ἀρθγίδην ᾿μιρ᾽δίίθι θυ Ὶ ΠῚ ΘΓ, ΔΒ Θουτιηι Ὁοη}- 
Ἔύα. ΠΏ ΪΟΏ6, πᾶ Παοίθητι8. Ὁ ἢ 515. θυ τ ἀἸβϑι πυ]ατοπιθ τη ΠῸὴ {πρϑγαπξ, ῬΘΏΙ 115 ΓΘ Θ551580. 

Ηἰ ἀρὰ 5. ᾿ριρμαμίπιηι νοοαπέϊιν ϑϑηιϊανϊαπὶ, ἀρ ϑοοναίθηι οἱ ϑοζοιμθηπι Δα Θομ ἰδ, 
ἸΏ {π|15 ῬΥΟ 8115. ΠΟΙΏΙΠἾ 115. ΒΟ αν Αυϊαῃ 5 ἀσουν ΠΏ Π ΠῚ ἱπάἸχθριῃΐ ἅμμ0 308, ἃ τὰ η0 διαιία 



ΥΙΤΑ 5. ΒΆΒΙΠΙ. ὯΧΧΧΨΥῚΙ 

οἱ διιο(ου!ίαίο ἀριιὰ (ομδίαμίίαμα Ποιτιιθυαῃί. 56 Αὐϊαηὶ ἀπποὸ 8600, τοίταοίο αὐ 586 Τρ ναί οΥ ἢ5 
ΔΏΪΠ]Ο, ῬΟΡΩΔ5 Δ} εἶβ ὑθρείίθυαηΐ ἀθδηιβα γουϊϊαι]β, ἂς Ῥ]ατίπιοβ ἀθροβιθιθ. Π θά ϊοτὸ Ρουθ 58} 
Φαϊίαπο, οὐ πιαρατιίη Πά οἱ βυαἀϊπιη ἀοοϊαγαντιηῖ. (μι ΘΠ αϑΠ10 611 ΘΡΊΘΟ ΟΡ 5 σΟμ απο] ἐγαπς ῥτῶ- 
δι ΠΕ ἰβ51π}} 1} ΜΙ ο]οιῖπι5, ἘΠ αβεθὶιι5 ϑαμιοβαίθηβὶβ, Βαβι τι οἵ ῥ᾽ αὐ ϊτΐ αἰ ἀοοίτῖπα οἱ βαποιαίο 
6] 6] νυ Ἰμη]. 

(ϑυιατη νῖβ ἀπίῃ τπᾶσπο Ἐροϊθϑίο σοῃιμηοο δυθμθυῖξ, τὶ Δ Αὐἰαπὶβ οὐ Πποδοχὶ βϑοθήεδγοηΐ, ΠΟ 
1άεἴροο δι ἢ Ῥὰχ τοϑείζιία, 566 εἰ Ἰ55θ μβι Ομ 115. οἵ ραγειτιιι βίπι115 τοίουία ομηΐα {πουιιηΐ, ἴΐὰ τοῦ 
Π1π5 ΔΠ105 ΘΟ Π Π] Οα ΟΥ 5 μαθογοί, ἃ ἃ 51ιἃ ΘΟ ΟΠ 6. γοογογοί. (μη ηϊοαθ αι Βα51}1πι5 
οαπλ ΑἸ] Παβῖο : 564 ποαπασίδιι ΑἸ Πα παβῖτιβ ἐππὶ ΝοἸοιίο οὐ Ἐπιβεθὶο Βα Οϑαΐθ 81, Π{1118 
ΒΑΒ1ΠῚ ἀνηϊοῖβ. ΕἸαρταμαι Ἐπιβία τι 50 15511}}18. ΑΥ ΙΔ ΗΒ} 5ΕΒΡΙΟΙ ΟΠ τι5 : Βα 5}}π|5, αὶ 11ΠΠπ|5 
ΔΛ] ΘΧ 5110 βρθοίαθαΐ, τ α]τα 1ΠΠ|π|85. οαπιδα Β611α 5τιβίϊμτιῖς. Πα ΠΕ 4Π Ποῖα ἀοίομεθαπὲ πο 
ἸΏΒΙΠΟΘΙῸ, τι Επιϑίαί Πῖτι5, ἀμ πη ; 564 ἰδ πθἢ Ῥ᾽σνθτι5. Βαβρθοίὶ οναπΐ. ΠΙης 1ΠΠπὸ οΟρ᾿ πἰοπο5 811-- 
οἱ Ραΐδ, ααῖθιι5. 5886. ΜΙ πβομΐτι5 Νεοοιβαυιθηβὶβ ἀθεϊποῦὶ ἰδ δ θαίαν, 4αοτηΐητι5 ββ:]Ππππν ἴῃ ρδοϊῇ-- 
ΘΔ Π 415 Γ ο]69115 Ἰπνανοί. Ῥουιηδρηὶ ἜΥρῸ ᾿πίογοναΐ οἱ δά Πάδθμη οἱ δὰ πιηἰαίθηιν Ἐπ οο]θβίθ, τὶ οὐ 
1Ποάοχὶ ομπος γοιηοίϊς 55ΡΙΟΙΟΏ 15 ἃς πᾶ ΓΟ 5115. 508 Ὀ1}1{ἃ ΠΟΙ Ώ]ΟΏΘ ὙἼΓῈ5 51185 ἴῃ ΟΡΡι- 
ΘΔ ΠΕ15 Προγο εὶς σΟΠ] πηϑουθηΐ. [ἢ ἰὸς ρου βοϊθμο Οραγὸ θα β}}1πι5 Π6ο ῬΥΘΒὈγίου ἤΘο ΘΡΊΒΟΟΡτΙΒ 
Εἰ θονῆνθ ἀθϑίιεῖῖ. 564 οἴ δᾶ ΟΡίαίοβ. θχ ίτιβ Ἔχ πϊπιτὴ ΠΟς ΘΟΠΒΙΠπππὶ ῬΟΥ ΠΟΘ 6 ΤΟΥ 8. ῬΓΌΒΙ-- 
με. Αἱ ΟΡΘΥῚ σογΟὨἸ ἄθιη ἱπηροβυ βΥ Ποάπι5 σοι ῃοα βθοιιηκα, ᾿ῃ {ἃ ΒΔ51}11 ΔΤΏΪΟΙ Ῥ] αν Ἰπλτπ 
Ροίπθυιηΐ, 10Ὶ δηϊ οοῃϑίϊπία 5πιηΐ απεοάδτη σνοἶτῖ! ἐθη ἃ ΘΟΤΗΠΠΠΙ ΠΙΟΠἾ5,) ἃ0 ΒΡΘΟίΔ 5 1} 
4] ατι6 1 5 Πρ Ὶ}15 Ῥγον πο 5 οἰδεῖ! βαηΐ ΘΡΊΒΟΟΡΙ, φαϊθυιβοῖιιη «ΠΟΙ 7116 ΘΟ ΠΟΥ Θηΐ, ο05 
ῬΙῸ σαί] 1ο15 ΠΡ υὶ ΒΥ ΠΟᾺτι5 ψοἰ]ΐ ; 56 6115, 51 ΠΟΥ ΠῚ} ΟΔΙΘΓΟΠΐ ΘΟΠΊ ΠΟ Π6. ΘΥΠΟΑ] ἀδογδίμμ 
ποίου 6 διὰ σοπἢνιαν! ΤΠ Θοαοβίτιβ, τὶ ραΐοι ὁχ Ἑοἰ θθουυί πα {ΠΠ1ππ|5]οσὸ 110. 16 Οοά. ΤΠοοά., 
6. 1. ΔΙαρητι5. βᾶπὸ ἄοον θχϑες θά51110, φιοα Ἰαθουττ ϑιοσιπε ἔτιιοίπι τη. ἤθπ ν] θυ] : 5ο 
1ΠΠ1|π|5 ποιη ηὶ ΤΕ Ρτιβάτι6 ροϑίβ τηϑϑθτμι τ }}1} ντἀθίπιν ἄθοτιβ ΔἸ 1586 5υποάτι8 Οομβίαπεϊηορο}}- 
ἰδηᾶ, ἄτη ἔ 6715 ν ϑϑι ρα Ῥυθμῖῦ, οὐ ᾿πο]Ποαίαπι Δ 60 τ6ἴατη ρουίοχιί. 

Υ. Τηϊδτπη ΠλαρΠγτΏς ΤΌ ΘΧΒΓΓ πο τι5. Πιδμιρβᾶσομα, οτ|ι5 ΘοΠγοοδ πο Πςοπϊα πὶ 
ὅ φοποοβϑιί Ὑ ἰθπτπΐαητιβ, ἄτπιπη δά ππις πῃ Οςοϊἀθηίθ πιο θαίαν. [π᾿ πος σοπο Ῥει ἦτιο5 μ361- 

θυ Πα- 

5111 ραγίεϑ 

ἴπ 115 ( 
568 ἀ6]ΠΠπογίτιη δβδὲ ἂς ἀθογείπμν, τὖ ᾿νγ]Πὰ δβϑθηΐ {π|86 ΟΟπβίαπίϊπορ0}} Ἐπί οχὴ οἵ Ασδοῖ τι3α- ροεὶ ὁγπο- 

- ΠΥ ΌΣ ἢ - ἘΠ δ ἀκ ᾿ ΡΣ ΟΠ] δ ΟΠ ἾΠτις ϑεβία Πιουδηΐ, δίχιιδ τἰὖ (οηβία π πορο] απα 61 ΤΟγπλπ]αὰ το ]σϑυθέτ;, ΕΠ] 15 “ἀπὲ Πϑμι 

Ῥαῖνὶ βἰπ 5. δϑοππ πη. 51 βία π 18} ῬιΘαἸοδυθίαν, θα 1 ΟΠ τι5 [ὕςο} 6 5115 ἢ 65 ν]ρεγεί, 

488 ᾿ϑε]ειιοῖθ σα! ἄδην σοῃΠναία, Απτ οἶα γοιὸ ἴῃ ἀδαϊοιλίίομα. πᾶ] οὐ ἷ5. Θοο θβῖο ἜΧΡΟβί! 

Ρϑᾶσεῃδπι 

σοβία 58}. 

α ϑόδξο)π, 

ἃ δ. 16. τ: 
ἔπεναῖ. ΝΟ δαπαῖς Πιαμρβαςὶ ΒΑΘ. Π1π|5, 5864. οὐαππὰ Ἐπιβίδι ἶτι5. οὐτὴ ΘΠ ]τ15 1115. ΟΡ ΒΟΟΡΙ 5 Τμδ1)- 6ρ. 253» 

Ῥϑδοῖ ῬΙΟΠΟΙβοθη8, ἴπ ἰοοτη Ετιϑίηος ἀϊοίπι) δα νοσανξ, ΒΊ4τι6 ΒΑΒ11π8 οτππηι ΘΡΊ5ΟΟ015 (6 
Πάδ πα] εἰ5βουιῖῦ. ΝΠ πη 6. τΐντι ἢ οϑί ἀμ έτι πη ΠΟΠΟΥ5 ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ [μα τεῖδβα Πουμηὶ ποη δ] ϊα 
4ύδη Προ ον β ἀἸρηϊίαῖθ οὐ παίο. Ναμι 5806 4115 Β΄ 5115, αὐ ΟΟπβίδ ΕἸ ΠΟΡΟ]] ἀπ μηο 89, τ ]]|δὴὶ 

ΘΡΊΒΟΟΡΙΒ Οροῦϑ 1} πᾶγανογαΐ, ἃς ΠΠΡΟΡ 6 οατιϑαπι ΕΠ Ο] οβῖδ ανθυβιιδ ΕἸ ΠΟΙ] ῬΡ βία 15-- 
81Π}18 5011 {15 Φοίδη ἀουδί. 

Οοπο απ [μη ρβασθηιιπι 51 Ὀδοατιτία οϑὲ ρουβθαιμαῖο, ἴῃ {πᾶ αι θη [αι ν] ἀϊηλτι5 Τα 46 

ἘροΙθϑῖα Βαβ.Π1πι5. τπϑυπουῖ ἀπηο 90, εἴπῃ Ὑ ἰδ 5, 411 ῥ᾽ νιθτι απ} γαϑίδεβ 1. 165115, (δο5α-- 

ΤἼΘΏ56ΠῚ 506 εἴ ἁγναί ἀθνοναθαΐ, ὙἸῖο5 ᾿π[δοίοβ4π6 οοηδίτϑ τ 141{. Ῥυθίον ἤδης ν]οΐου αι, 

4 ἔπδοίοβ Δ] Π105 ΘΧϑβοϊίαυο 4 θτΐ, Θχουίσμ ον τ} 6 ΒΘ] Πυ" πὶ ΘΡΊΘΟΟΡῚ8. σομίαπι ἐ6α10 (6 γεἴητι5 

ΘΟΟ]65᾽Α5[1015 “π (0 Υ 58 46} να πα]. ΝΟπ δηΐπα ρου ποία δά οχίζαῃιν [πθγαμΐ ἀθογθία Πα ρβαοθη δ 

ΒΥ ΠΟ] : Θα ἀπ βοιηροι δὐαΐ σου απ Ῥου αν Δ 110 : ΘρΡΊβοορὶ απ] 8ἃ}0 Αὐϊαπὶβ. γδοθϑβογαηΐ, Β6]]Πππτὴ 
1ΠΟΧΡΙΔΒΙ]6 Παρ θαμΐ οὐιτὰ Απομπιο δ, πος ἔαμιθ ΟοοΙ ἀομ15 οἱ ΠΕρυ ρα σομγμπ πη δη ΠΆΠΠΕ Ραηΐ, 
δτιΐ 58 16 }} ΠΟῚ ῬΟΙ 56 ἴρῃ51, 50 Ρ6} πιθύϊοβ {ποβάδμ ΘΟ τι] ΟΤ 68 Πα ΡΟ θαπὲ : ρυθίθυθα. μλτι]-- 

ΤΟΥ) ἰάΡ5118. ἴῃ Ρδιβθαιαίοη6 πονίὴ γαΐητιβ ἰοοοναῖ. Πλ416 γαυὰ ΘΟΠΟΙ]Π1ὰ ΒΘΙΩΥΤΙ86, οἵ ἴῃ δοοσαί φ. 

ῬΑ ΡΠ] α, Ιβαιινα ἂς Τγοῖα ςοἸοὈγαία δαμΐ, Ζπουτμ ποι ηΠ6. {165 ἰορϑίὶ ᾿π ΟοοΙ ἀδηΐθμ οἴμηὶ 
Ἰπ 0618 Π11551, Επιβίδ ϊτι5 ϑα θαβίθπιιβ, 5: ναπιι5 ΤΠ ΆΥβ6 Π515 οἵ ἹΠΘοΡἾ τι5 (ὐαβία ρα] δ ητι5. 5 ἀα- 

ὑππι [ἢ τᾶ 815, ταὖ οὶ ΝΊοξοΠδο Βα βου Ροσοηΐ, οὐ Π [ουὰ5. ΣΟΙ ΤΙ ΠΙΟΠ8. ἃ ΓΙ Ρουῖο ρ6- 

(ναγοηῖ, Ῥυθίου σομμ μὰ ποροιία οαναη ας ουαπὶ Ἐπιβίαι Πἶο το8. ΡΙΌΡυΙα;. Ποροβὶίτι5. δηΐμ 

ή. 6. 12. 



ὁΡ, 211. π. 
΄- 

δοπσυνε. ἐν. 

Ὁ ΟΣ ΤΌΣ 

ἐν. 218, 

εν. 293. π 

ἐΡ. (ἰῇ, πι 

ΠΧΧΧΨΠΪ ΝΙΤΑ 5. ΒΑΘ. 

ἀππὸ 360 ἃ" Ἀποπιαῖΐβ, ἂς ροβίθα ἴῃ Ὑ ἀἰθμ 15 ρουβθααπίομο ἰαρϑι18, παρ 15. Ῥ δσβ {115 οροθαΐ, τι 

ἃ (ΔΕ πο οἷς τθοϊρονοίαν., πθο ΟρΡΡΥπθυθίτ" ἃ} ΠϑουΘ 1ο]5, Νοῖ ΘΠ με αἰϊαὰ ἰθιηριι5 τοίου 

ἄεθει, «υοά αἷξ Βαβι πι5, Επιϑιαιῖπιηλ, οαξῃ ἴοι] 0 ἃ) Ἐπιάοχὶὶϊ [Δοομ6 οοἰροβιίο ομβθηβὶβ- 

δῖ, ἴῃ ςοποίομο ἔγαάίθηι 510] (ἀοίατν ἀδρ]ογΆβ56. 

ΑΠΙΦαΙά Βα51Π1πι5 ΘΟΠ51}10 580 δα ᾿αμς Ἰοσαι!οηδη ν᾽ ἀθίιι Ομ 1556, Εναπὶ Θηΐπι {85 ᾿θραιὶ 

χ μετ ΐ5. {ΠΠππ|5 διηἰοὶβ : φαοα φαϊάθι. ἐδ ὍΜΩΣ ἘΝ σογίμμ 811ἃ Βροηΐα οἵ ὀχρίου αἴθ δϑί ς- εἶθ 

ΤΠΘορΙΗ]ο δὐιΐθιι σοη51}}} ροίοϑι Ερ ϑίοία 21 δὰ δύ βουὶρία. Δίφιαθ πᾶσι 5610 δ ΘΙ για 

. ουμαΐαιηι ΡΓ αν στα [Θοου τ, ἀιθὰ. δὲ τπουγίταμ. ᾿ϑαΐτν ἀρ ΡΟ ας, δ νἰνιαμι δῖ. οο] τε, ταὶ 1{Π1π|5 
᾿αΙΒΘΩ 41 ἀοϑιθυῖο βο πιά ϊπθιι σαι αἰ παπο τ αϑυῖς., οοπλίθι 886. Επιβίαίϊο νὐρεδουδδοη 

Ποῖ 46 γοιὸ ῥ᾽ αυϊπιθιη ἰηϊοροναῖ [θα5}}}}, αὐ Ιάρϑιι5. Επιβία τὶ} τθραγαγθίαν : σ χα ἀα]ίτιι, 
. 4αἴῃ βιαάθηζα δι δα] τθη ΡΙΌθα μος Βά51110, πατς ᾿παβία ἴπ|8 οργα τὶ Ῥαγραμαϊὶ νίδμι ᾿μ γ δου, τιῖ 

Βομιαιη ργοίδοίβ, ἱπάθ ἤάοιη ραίγιπιη δοοϊρθυθ ; ἴα αὶ αοα Εἰ ο 65:15 ἀθίγιμιθητὶ ἱπιπ!οναΐ 
μιαο ἀρριόθαπάο, 14 ππθ!ονα ᾿πίγοάποθη 40 διπθηάανθι. θθηῖχιιθ Βαβιλιτι5 ἀηπο 571 516 ἀρὶς ὁτιὴ 

βαποίο ΑἰΠαμαβῖο 46 ἰθραι5. μια πι τ! (6 15, τα πο ὕπο Ρυ πη τ πὰης οορὶζατΙοΠθηι βιιβοο- 
Ρἶ586 ν᾽ ἀθαίιν", 564 ᾿δμνά πιάτα 1{{ππ|5 π{ΠΠταΐθιη ΡουβΡοΧ 8856. λιιάμπι τιονὶ οἰ ἴρ56, ἰψαϊί, ῥΓῸ ηῖ6- 

ἀϊοοτγὶ πιθα τϑγιμΐη τιοιτ{αν τπιαπὶ 6556 Ἐοοἰδεὶϊς πορίγις ατιατἰϊϊ υἱαπι, δὶ ποὺ ϊδοιιπι οοπερίτοπί Οο- 

οἰάοηίαϊες ορισεορὶ. 

ὙΙάδηίαν {165 Ἰοραιὶ 5} Θχίγθηγα διαταπη ] ἔθ ΡΟΓα ἅπηο ϑ0ῦ ῬγΟίδοαΕ 6556. Νδιὴ οἵμν [1806- 
χἶτι5 οθ θεῖς ἀῆπὸ 300, σατο ἰοραῖ πο 5οτμ Δ} 60, 584 οἰϊδπ ἃ}0 Θρίβοορὶβ Πα ]1, Αἰνρίοω, 

(ἀα]Π1ὰ οἱ διοι  Πτογαβ. αἰτα!]ουῦῖπς ᾿μ]τ10 νου 5 ἀμ] 907, ΠΟ 8115. ΠᾺΡ ]σθθηΐ 5ΡΔΓΙ δά ἰοΐ δὸ 
(αηΐα5. τῈ8. οοπἢοϊθη ἦα, δὶ 56 υ1πι5. ῬΡΟἴδοι! [αἰβθβθηῖ. θυΌ ρα }]}6 δηϊμν οϑῖ 1Π105 μιὰ58 γϑ βίο θϑ, τί 
ὀχ βίαι ΤῊ] Θομτῖι5, απί βἰμνα] ρου αρ 556. απ βα 6} ἰ]λο θιὴ ἢν ἴθ ν᾽ 56 ῬαΡΕΟῸ5 6558. 

ΤΙΧῚ Ἰοραίοβ γα 1856. γ θυ ΠῸ [ΘΙ ΡΟΥ 8 ἀμ μὶ 907, 4αϊα τϑάθιιηζοβ 6.1} ἢ ογὰβ οομο ]ο Τγα- 

πϑηϑὶ οὈτα θεαί, οὶ αἰϊι ἰθιηριιθ. ἀϑδισ αν ποῖ Ροίαβί, [ἢ [νας Θηἶμ ΒΥ πο βίααςαμη, τιΐ 
ΘΡίβοορὶ ἀπίθ δαϊίιηι Ὁϑνῖς, Ἰὰ οβῖ, ἀῃίθ ἀβία 8 ΘΔ] ον 68 αγβιιι (Ποῖ σον οπῖγοπί. Ηος διιξθη 

ΔΏΠῸ 3067 οοπίϊρίβ56 ραίθί, “αϊα ΡΙΌΒΑ1]8 ποῖ εϑὺ ἰθραίοβ. ροϑύ ομϊταιη. ΤΡ Θ.Ὶ, 4πὶ ΠΊΘη56 
Θορίθιθεὶ δῆ πὸ 900 τηουίτιι5 δϑί, ἴδ απ ΠΟ ἃ[Ο5. 6586. τιῖ ΠΝ γϑάινθης ὨΪδϑὶ ἀπηο 908, 

Ῥρροίαις ᾿παϊς σομοῖ ο Ἐπ πιβ 6 ῖτ5. (ὑϑαυ θη 515, πο ἀα] δ παι δϑί 4αϊῃ οι 5Θατιτι5. 511 Βαβι] πις, 
απ 56] θη, αὖ ἴῃ 4115 τ θτι5, τα ἴῃ οο σορ θη 0 ΘΌΠΟΙΠ1Ο 51115. ΘΙῚ ΠῚ ΘΟΏ51{115 αν ουτ. ΘΚ ΠΟ60 Ἰπΐἴρι- 
[αουηΐ Α(ιαπαϑῖ5 Αμογγθθο, ῬοΪαρ 5 ̓μαοάϊοθοθ, Ζθπο Τ γε, Ραμ 5 Εποϑο, Οἴροι8 Δα εἴπ, 
Οτορονῖτι5 Ναχίαηζὶ οἵ 4}1}1 σου ρ τιν 65, {111 510 Τονία πο ΘΟΏ Βα Πδίδη τα] 6 τοι! θάπιπη ἴῃ ΘΟ ΠΟΙΠ1Ὸ 

Απίοοΐθμο ἀθογονογαπί. ὅσα ἰθοίο [πιϑϑθὴΐ ἔθ ΡῚ δὲ ΔΙῚ ου τι τὴ ΘΡΙϑοορογιη [ἰ{{6Γ86, 510 

ΟΠ Π05 βαπ1ο Θχϑαϊταγιιηΐ, ἀὸ ἸΟΕΠΠ88 διιδὸ ἰϑοο 6β]ὰ5 ΟΊ θη {15 σου Ιου 65 ἴδοι, ᾿πάϊοίο ἴῃ πνοιὴ 

Ταυβθηβθι ἀηΐθ δχι πη} Ὑ6 1158. ΠΟΠΟΙΠΟ, τι Ρὰχ Ομ απ ΘΟΠΒΘΏ51:ι Πυπηαγδίιν". 5864 πᾶης 5γπη0- 

ἄϊμιι πα ΕῚ νοΐ! Υ αἰθηβ, ἂοὸ Ῥγϑίθυθα οἴ} [τη] πὶ σΟΠοτθραπάα οϑϑοΐ, {τἰριηΐα σαδίιον Αϑὶθ 
δρίβοορι ἴῃ αγῖα σοπρτθσαί! σοΠβι 5 μ 1816 το] θοθυαμΐ, ἂο [ον λα] 1, {11:5 τ τΞ οἱ 5εῖδι- 

εἰ ργομιαϊραία ἔποναΐ,, ταΐδι 6558 σοϊππθυπιηΐ. Π{05 ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ἃ} ἁιῃρ  θοίθῃ 0 Θοπϑι βία 1α}] 
ΠΟῊ ΒΟ ρυ} 5 φαϊάδηι ἀδίθυυι, 564 βθίθηἊι. ᾿γαντίαβ, αι ἰαηΐα Γαι 1π Π15. τϑριομῖθιι5, τί 

ταϊτοῖαν Βαβ.} 15 ἀηπῸ 9370 Θχθαηΐο, δὲ φιὶ οπιτιῖτιο ἐπ “5ἴαπο ἱγαοίτι θα γα ἰαῦθηι πιρτιἱοογιίηι 

οἰκί. Οὐαπίι5 6511} ἀοἷον. δχϑε θεῖ ΟΡ 15. ΘΟ 51}118. οχϊξα. οδ πεῖ θιι5, [Δ 01}158 οοπ] οίτιχᾶ 6ϑί. 
Ουἱά ἀδίποορ5 5416 δα δρ᾿βοοραίτι δ: ΡαοϊΠοαίϊϊοποιη ΠΟ] βασι παν ανουῦ, Ῥ͵αΠ6 ΠΘΒΟΙ 1115. 

Αἴ δῦπα 46 5115 [θοῦ 1158. α1 1} Γ ΘΙ 51556, ΤΟΥ ΒΡΙΟΙ 115 6Χ ἰ5 42 σαρτὰ 4}} {0 αἸοία του] ηλτι5, 

οαπ ΑἰΠαΠΑ511 ὦ ΠΟ ΔΙ ΠΟΥ Θ ΤΠ ΠΤ ΠῚ Ῥ ΘΒ] 1111} ἈΠ 5,586. 

Οιοά αἷς θά5}}1ι5, ὑπιβίαι απ  ομα αἰ 1586. ἢ γὰ5, απ σα! ἴῃ Θριβοορδίπμη γοϑίϊπ- 
Ραῃΐ, 14 ἀδ Ἰτογ15 Πα 6.1} ἀϊοίαπι ντἀθίαν,, ᾿ὼ {αι} 115 ΠΡ νυ π5 πιβίαί ἢ] οἱ ἀποθιι5 {115 ἰοραιὶς 
Πιοπόγοι παβθεῖ, ταὶ ΘΟ ]6 615 5115 ἂς ἰδρῚ 115. ΘΡΙΒΟΟΡΙΒ : ΠΟ ΠΟρΟ586 Θϑί οαπ θαγοο ἃ [185 Ππτ6-- 
Γᾶ5 Ομ. ἢ ΠΪ561. 8516. δηῖη. θα 51}1ιι8. Πἰ{{6γ15 Πλαιμα51 δριβοοραίπια ἀτός θη ΕΟ θϑια Ῥαα]ηο 
αὐταὶ ἀἰοῖς, φαϊα αὐ Ραμ! ηιιη 1)αμηᾶϑιιβ, τὶ ἃ ἸδρῚΓΠχτα1 ΘΡΙΒΟΟΡ μ,, βου Ρθαί. {{π46 δἰἴαηι 

οράοιι Πότ γοσαπίιι ομγμδάαπι ρὲ ἐπιοίραίι5 (655 6Γα. (Λα ϊηοια τὴ οἴη “ϑαποίο Αἰ Πα μᾶ510 ἀρθη5 

ἐἰο τοϑυ θη 15. 5. Δ οΙοίῖο οὐἱθιβ., {85 ῬΑ] ατι5 αρδίναχοναί,, ᾿ἄθμι αἰ ρ]αοιι556 Οςοϊάἀθπία-- 



ΥΙΤᾺ 5. ΒΑΒΡΙ11)1. ΙΧΧΧΙΧ 

1Π0 5, εὐ ἐἐείοτιθ ρ6ι" δόαίιπ, διἐνάπαιι αἰζαίι (5 ανίιι". ΝΙΘΙ οι ἀπαίθιι ΤΙ] γῖτιβ πο ἰιίον νἱάθ- ἐν. στ8. 
ταν δρβοοραίαπι σον πϊᾶ556, 4αδμι ΠΠπππὶ Ἰητοι: 1105 ΘΡΊΒΟΟΡΟΚ βαϊ πα πο. 564 51 πος ἀν εἴτι “Ρ᾿ 
ςοπἤθοίανα, ριῸ Επιθίο, {πὶ ἸΠ ΘΙ ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ῬΥΙμΝπ5 ἃ ΤΠ νῖο ποιηῖπαίτν, ἰθΘρθηάτ οὐ 77616-- 
ἐἶο, τὸς Ογυλ! 5, 411 βθοι 40 ἰθ00 βαΠαΐαύιν, ἀἰ1π|8. ουῖς ααᾷηι ΠΙΕΡΟΒΟΙ γτἸ Δ 118, {111 οἴαμ ὅ3, 
Μεἰβιῖο ςομ)υμηο ἰ5ϑίπλι5 ἕαϊς. ΠΙια τἀτηθη ὁσοτν"1 Ἰποοιημ 041}, φαοα ἜρΡΊβοορὶ, 4105 ΔΙ ψαϊίαν 
ΠΡ υῖπ5, βυ θβου ρβαγαηΐ ἔογητ] οηδβίαπιϊηορο] απ. δ γε ιϊ5, παῖ, ἐπὶ γραιμίθην ἱπιάπιοιἱ κα. 3. 
σιιὑϑογίρεϊςιὶς. ἴπ46 δἰίαι τθάϊταμι 115. δά βαμίονθηιν τηθηΐθι σγαί]αΐατ. ῬουῸ πες 5. ΔΙ 6]6- 
τἰὰ5 ν᾽ ἀδίπι ππηχιιδμι απο οα]ρατ ΟΠ] Θ  τ1586. πρὸ 5, Ογυῖ 5. 564 πῶς αἰ ΠῚ αΠτὰ5. ἴα. 116 501- 
νἱζαν. Νοα δαΐμι ραίζαπάτιηι δϑΐ ᾿πίθι ΘΡίβοοροβ. ὅ9, 405 τϑοθηβοῖ {1} υ1π5., πα] ]πππὶ {π||5558 0 
ἰος πῶννο ἰηίθρτιιμι. Ρίθυϊαιιθ πος ΘΟ. Ἰβουδηΐ : {πο βα15 [α1Ὸ αὖ 605 ΠΟ ἢπι5 5ῖ. Δ] οαπι6- 
γνϑίαν, ΑΠΙΟΖ11 π6 τπιπτι5. σα! ἄδην ἴῃ τοΐο Ονθηΐθ θχοῖρὶ ροϑββοί, οὐ 1] 6011 Θριβίο!α τι }γ 6 }818 

Ουϊθηι5 Ἔρ᾿βοορὶβ οὐ πο χὶβ ᾿πβουὶρία 51. 
Ταιῖοεῖβ 11 6.1} ἀἀ] ποία οναΐ Π465 οὶ βαι ββουῖρϑιῦ Επαιβίδι ἶπι5. [ἃ ᾿ρ58 5 ΤΊ υῖτι5 εἴ Θ᾽ αν Ί] 115. ἃ ἡ, τ. 

Ἰοοῖβ θαβι}ῖιι5 (οβίαπίαν. Οτιοά δπΐθηι ἢ ΒΔ5}11πι5, 86 ροίϊ5 ΟὐἸθπ 65 βὶς 46 Ἐπιβίαι πο ᾿οαπη -- "». ἐρ. 24Ύ7. 
Ὡ ἊΣ 

τ΄. ἰς ξ ἴ ν ἘΣ: ἐρ- 2303: π' 
διξ, 1ΘΊΟΤ ΩἸυ115., Πιδι γχιοά ὀρίδιοίαιπ αἰ{τι 4ιι(δ θιιτι το δε ποραΐ, φαφι6 οδἰ θη δα οοποίίο ΤΎ ατιοτιϑδὶ 3. 

ἔτι διιιηι ἰοοιέη τ οί ιι5 65: - ἰπ 46 οΟΠ οἱ ποη ἀοθδὲ θαβι αι Ἰρπόναββα 4 φαοα θ] αν} 8. ἰΟΟ15 ἐρ. 514. κ". 

ἜΧΡΙΌΡ ναί Ἐπιβίδί ϊο, δαμὶ  οπιο Π 6] ΝΊΘαπδο 511 Ὀ5ου Πρ51558 : πᾶτὴ ΠΟς 050 ἴῃ Ισοο αἷΐ διππὶ ἀ6- - ΣΕΘΣ ΝΣ 

Ρορυ]ανὶ Πάοιμ, ο} {τὰ βιιβοθρίτβ δϑῦ. 564 οὐππὰ πλα]τὰ ἅ}1ὰ Ἰηἴθι ΤΑ ουιπτὴ οἱ Ἰθραΐοβ ᾿πίο οθ5- 3.60 
5ββθηΐ (605 δῃΐμ ποἢ ἴδοι] δ ἀμ 151 [θυ πι5, ἰοβίθ Βοουαίθ), πο ῬΌΥΥΙ Ἰητορογαὶ  ἰ οοἰοοιῖ5 οἰδηῖς ἰἱν. ἡ. ς. 

Ποαιὶ φειϊϑτισπαιν οοτιεϊιϊονιίντι5 οιιδοορίιι5 6556: Επιδίαι]ῖιι5. ΟΟὨ] ΔΙ Ἔν αἸτπ5 βάτον ΓΘ Ρ ΓΙ". ὅτ 

Ῥομί. ἤοι., Βαβι πηι, οὐ ἘΡ᾿ βίο! απ 269 βου] θογοῖ, σοβδία ϑυτ 6] Τ᾽ ΔΘ 5185. 6. ᾿ποουῖο ἰδ - 

ὕμτη τπΟΓῈ σορηϊία Πα υ11556, {πὸ Ῥοβίθα δοοιιταῖιπι5. οοσῃοΥ, ΕΡΙβίοϊατη 2344 βου! θθη5. ἴππ- 
{115 Ῥγουβιι5 ἤδος σοῃ]δοίανα, οαπὰ ΕΡρΙϑίοϊα 209. ροβίθυϊον δἰ ἢ αὐ οἠμηἰ (δὶ γΘΥ ΙΒ: 1}. 111} 6586; 

αβη παμι οὐ ΘΡΊβοορΟ 510 δα βυποάπιη Ὑ γαμθηβθῖη γ 6} 1558. 

ΥἹΙ, Μίαρμδηι βᾶπθ Βαβι]Π1ο ἰατιάθι ἀδίτα εἰς ορίαῖο ΤΊ Π θη Ὠ 11, {π| ἀπιπι δαιμ 1Π 50 {Π{π||1}15 πχκτι. 
Ἰαιθθνὰ5. δα1 ἃ ἀππὸ 502 πδαπα δὰ 900, πα} ]8ηῃ οἱ ρανίθην [15 1ῃ τ θτι5 το πα π{. 56 ααϊα ΠΡ ΆΡΘΙΗ 
(ἀοοςββίμτι5 βου! ρίου, εἰπ ΒΑΆ1Π| νθάϊταπι Ἰοπρῖτι5 ἀἴογαῖ, πος ΡΟ Ιβϑι γπτὴ ΙΓ αν ἈΥΡΊΠ ΘΟ, ἀυπὶ αἰνπὸ 

᾿ἀποα σγποάαδ ᾿απηρϑασθηα ἀηπὸ 80 ΠαΡϊΐα {πον 1, ῬΘυβθιιαΈ10 ἀππΐθιι δὰ δηλπιη ΒΘ πΙΘΠίθηι β6ή Βοδ 

Ρογἰηθαΐ ; ἐχαιμ πα ηάτπιιη ΠΟ 15 δϑί, Φποηατη ἀπ 8η0 Πᾶς βυμποάτι5 οΟἸ]οοαπάα 511. Το».6. 
Τιατηρβαςθηδιη βυποάθιη Ὁ ἀππὸ 304 ἀἶνο}}} πο βἰπαιηΐ οἰνοιμηβίδῃτοο, Γ]οθῃτῖα σορ ΘΠ] τῇ ττρῆι 

σΟΏΟΙ ποῦ ἃ Ὑ αἰοπία ροίιίπν, 56 ἃ Ὗ αἰθῃι απο, {πὶ το οΐα ΟοπβίδΠ 000 0}1, Ἀ ΟἸηδ: 60Π-- απος. 

τη ἄθηβ, ᾿ΐον ρον ΤἬγαοίαμ ἰδοϊθ θαι. Ἐοβροπβίο πη ρθγαΐουῖς τὶ π18 γθάοἱθί ᾿πρϑηϊη Ὑ ΑΘ 15. ορτώην ὦ. 

51. δηΐμη γοβρομα! : ΤΠ φιϊάθην ἐπι ἰαϊοοτιηι οταίτιθ οοτιδίϊπιίο [α5 τιοπὶ 65: διτιτιδτη οὐδ τιοϑοίέω ὅ. ὁ. 7. 

Ομ οσἷτι5 5οΥΓμἰαγὶ : 5αοοΥἰοἴ65 ὉΦΓῸ, τίθει ἰΩ οτεγι ἐδ, Ξθογδίπε τι οι ιι6 ϑοἰμοτῖτιξ οοτινοτιίαπῖ. 

Τ1μαραῖ! ἃ σοθΟἾΠ10 τ 581 Ὗ αἰδηΐθι αἀὐδιηΐ Ἠθυδοϊειθ, α ΤΠ γδοῖα πὶ τονθυθηΐθμπι. ΕΑΓ η. ΘΠ Τὴ 
ΘΙ ΠΛ 1} π57116 σοτἰταςτ5 [ποταῖ. Ηφς ργοίθοϊο οὐπὰ ἀπηο 904 οπηηῖηο οΟΠμδνοπί. Ῥ᾿α8 {ἸΠπΘὴ-- 

ἄπ [5 οἰγοιιβία μ {115 {πι8 Παυγα πη" ἃ ϑοζομῖθπο, {πᾶτη ΠΟΙΪΒ ΘΟΠΒ1Π]ΑΓΊ}115, 418 Θοογαί65 
ΠΟῸῚ 6Χχ Λοίῖβ. σοῃ 1} Πα ρϑδοθηὶ ουτί, 5641, ταὶ 5:0}06 ἅ[1ὰ5.) 6Χ ῬΓΟΡΙῚ5. σομ] οι. 15. Πος ᾿ρ80 

Θηΐμῃ ἴῃ ἰοοο Π6]Παμν αἄγθυβιιβ Ρυοσορί απ ΔΠΠῸ 54 πθητι, γταίίαπο οἱ Βαραϊαῖρ!ιο σομβι 0 τι5.. τά 

αϑί, ἀπποὸ 900, σευῖ σορ 556 παυγαῖ. ἴῃ Ζπὸ φαϊάθηι ποθίβοσμι [Δοἰτ, ἂο ΤΠ] ΟΠ] βθητθπίϊα ηὴ 
δγουε, ἄπιτα ΒΕ] ]Παπὰ εἰν ]6 ἀπ πὸ ροβί 5υποάπηι [μα ρβασθ δ} ΘΧΟΥ τ 6588 Παρ ταΐ. τι} ΔΈΓΘΙΝ. 
Ἰάθμι Β6! !Πυπὶ Οὐαίίαπο οἱ θαρα!αῖρμο σομβα] θιι5, (ἃ οϑί, ἀπ ηὸ 900, ΘΘΡῚ οΟΘΡΙ588 αἰοϊῸ ; ἰοία οτγαΐ 

γἱα, ἢδο αι οἷ, ἄπιη βυποάππη [απ ρϑαοθμαὴι ἀπο τι5 ΑἸαρστιβι15 ῬΥΪΠ.Π1Π σΟΠ Βα 015 Πα ΙΔ} 

τοίου, ἰαπία αἰ] οπα οϑί ποίου ία5, φαδηίδηι αἰίυ!αῖ “ΠῚ Π ΘΟ {1π|8. 
ΑἸμιὰ ποΙθῖβ ἀγραμηθηίτι βιρροάϊται ρεγβοχιτιῖο, 488 οσπὶ ἀηπὸ 900 δταϑβαία 511, αὖ βιιθ γα 

ἀοιποπδίναίαμ, δ σοποι Ἰπιπὶ 1 ἀμ ρβασθη αι 515θ υππιία 5115) τὰ οἰ Π65. ἔα θα 1, ΘΟΡ Ι5ΒΊ10 ἂν - 

δαμηθηΐο δϑύ πδης 5υῃοά τι) Δηπο 904 Παθϊίαιη {{|556. 
ἴρβ8α ἀθῃῖζιιο 56 1165 οἵ ἡππποίτιγα δαυ μη ΤΟΙ. ΠῚ, (μι ἃ ΒΥ πΠο00 ΠιδΙη ΒΔ ΘΟ Πᾶ Π56116 αα Τ γαποη- 

561 ἸΏ ΓΘ Οββθυ τ, τ ἔς «πδάναί ἴῃ δὰ “παμι 56 αϊηλαν βοπίθπίϊα ; ἃΐ ἸΏ ΟΡΙΠΙΟΠΘ ΤΊΠ6- 

ἴὰν : Ομώπαηι ατιέοπν εἰ ργοροσίία γμοτὶπι α ϑοαϊιπς πο ορίσοορο ἰϑογῖο, οἱ ψιίδιισπατα α556τιδῖι5 
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ΧΟ ΥΙΤΑᾺ 8. ΒΑΘΒ1Π|ΕΠ. 

τ Ὁ} ρϑηϊίιι5 ἀἰδοοη νηί. Πιϑραίονιιμι. ἴῃ (οοΙἀΘηΐθηι. μλἰ (οι ἀουτιν πϑοθϑϑι(αΐθηι δία}: ροι- 
βϑαα το 5 Ὑἱο]οπίϊα : ἀηζθααδιι ἰθραι] πο υθπίτιν, Ῥ] αν θτι5. ἰοοῖβ Βα θ᾽ τὰ διιπὲ οοηο Πα, τ 
Θιηγ ΡΠ ἴῃ Αϑα, αι οἰϊαῃι ἴῃ ΒΙΒ ἴα, ϑαπνῖα, ῬΑ ΡΠ }1α οἱ Ἰυγοῖα. Ηἰβ. απιίθιη τοθιι5 Ροι- 

σοι ΠΟ πππὴ (θμριι5. [α1, ΒΟ αι ῬγοοΟρΙϊ, ατιοα [0 βία ἀπηὶ 90 πιβάπιο δα τηθηβϑι δ αἴτι 

8 πηὶ 300 Υ αἰδηίθαι ἀδίϊππ. Αἴ 4] ϑυποάπιηη [μα ρϑαοθηδη δα ἀπ πῖι 90 τϑίουτιηί, γαυα 111 

σΟμΟἾ ἴα δὲ Ἰοραῦ οι θην ἅΠη0 Β64αθηίὶ 900. οοΠ]]οσανα οοστιηίαι : 40. (οι ροῦο γαϊθηΐθηι μο]]ο εἰἷ- 

ψ1Π ἀοἰιιποίτιμι. Ἰαΐονο «1 }Π}Πλτιτὴ οναΐ. Οὐ! θα αι ᾿ἴα 5656. ἴῃ ἀγοίθιν σΟΠ] ο αηΐ, αὖ ρθάθιη γὸ- 

[δγγο πο ροβϑίῃς. Ναι εἰιπὶ ῬΓΟΘΟΡ τΙ5 γἹοίτ5. Ποῖ {που  ὨἸδὶ Πθηβ6 δαϊο ἀπηὶ 800, σα Ζιιθ 

ΤΑ] ον 5. Ῥαρα πηθη86. ϑθρίθ θυῚ 6] 8616} ἃ ΠΗ ΟὈΙ θεὶς : φαομιοίο ἱπίνα {ΠΠπ|η͵|.-τϑηριι5, σαοά ἃ 
τ6η86 δίαϊο δὰ δϑρίοιθγοιι οἰ παχις, τοῦ ἂς ἰαῃΐεο τ65 οοποΐϊ ροϑϑιηξ, ποροιϊουιιμη, ἡτιᾶ Βα ροΥ- 

6588 5οίθπι ροβὲ θϑ παι εἴν! !ο,, δἀμη! Ἰβίνατιο., ἀθιπ6 Ῥουβοαιίιο ἴῃ γαν 5 ῬγΟν ΠΟ Ἶ 5, 4185 Ῥ6Ὶ- 
ἀργανῖ Ὑ αἰθηβ., Θρ᾿βοορουαιη γψαγίδ Ἰηΐ6ι 56 (6 Θυ το 65 ἃς γᾶνϊα οοποΙ ἰα,, ἰδσαίονιιμι ἀδηϊατι8 

ἀοἸθοίιι5, θοῦ 46 ἴῃ ἀρ θθιὴ Πλοιηδιη Δα γθηίιι5. 5 ΠῚ ὐπὸ ΤΠ υὶο 46 τθΡα5 Ον θη 15. δρουπηΐ, 
ΕἰΖαα ἀδάθεπῃς Π{τογὰ8 οἵ ἃ 60 δοοδροιιηῖ ἢ 

΄ 

ΘΑΡΌΤ ΧΙ. 

ΤΙ. Οτοπηοῦο ῥγοβθυ ουὶ πλπποῖο ἴπ ἴρδα πσθῈ Ῥογ[πποῖτι5 ῬαβῚ]Ππ5, Π, Τὴ. 1115 ΕΡί5ι0115. 22 οἱ 23, ΤΠ. (- 
Αἰ ΓᾺ5 ΒΆ51}1 ἔχ πηὸ σγαβδαπίο. ΓΝν Το δὰ ἄθτο [ο5υἸπηοπὶα τοσοῦ ΝΝ γβ56 πὶ ἐχρ]σαπίιν, Ὑ΄, Ἐαπιο5 τοῖο: 

ἅπποὸ 508 ρΡογάπγανῖ. 

Ι. 564 ππιηο τϑἀοιι μάτιν ΠΟΠΪ5 θοῦ ϑαγθαιη, οἵ φαϊα 10] ρυθβθγίοι' σθϑϑουῦὶς Βα. Π1π|5, παρυηἴο' 
Οτεροτῖο, διἀϊθηάαμη. ὅ1ο ᾿ρισαν ρουριῦ ΤΠ ΘΟΙοραβ : τῆς δὲ περὶ τὴν ᾿Εχχλησίαν τοῦ ἀνδρὸς χηδε- 
μονίας καὶ προστασίας πολλὰ μὲν χαὶ ἄλλα γνωρίσματα, παῤῥησία πρὸς ἄρχοντας τούς τε ἄλλους καὶ τοὺς 

δυνατωτάτους τῆς πόλεως, διαφορῶν λύσεις οὐχ ἀπιστούμεναι, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἐκείνου φωνῆς τυπούμεναι, νόμῳ͵ 

τῷ τρόπῳ χρώμεναι, προστασίαι τῶν δεομένων, αἵ μὲν πλείους πνευματικαὶ, οὐχ ὀλίγαι δὲ χαὶ σωματικαί “ 
χαὶ γὰρ χαὶ τοῦτο πολλάκις εἰς ψυχὴν φέρει δι᾽ εὐνοίας δουλούμενον " πτωχοτροφίαι, ξενοδοχίαι, παρθενο-- 
χομίαι, νομοθεσίαι μοναστῶν ἔγγραφοί τε καὶ ἄγραφοι " εὐχῶν διατάξεις, εὐχοσμίαι τοῦ βήματος, τὰ ἄλλα 

οἷς ἂν ὃ ἀληθῶς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, χαὶ μετὰ Θεοῦ τεταγμένος, λαὸν ὠφελήσειεν. «7}ωπιυ 67Ὸ ἱρ5ῖτι5 ΘΓρί 

σοίοείατι ον αὸ ρμτιβοίἀϊϊ πιιαπιφιίαπι πεείία φμοητι6 αἴλα ἱπάϊοϊα σι, {ἰΡογίας «ὦ ργαεὶάσς, 

οτεπν αἰϊο5, ἔπει ροξοηι ἰ 55ἴπιος φιοϑαιι6 οἱνίταιϊς, σΟτΑΤῸν ΘΥ' οἰ αΤτεηη, εἰϊτπιίζοτιος τιοηταφιίαπι 51ι56-- 

οἰα, 5 αὖ ἐ7ιι5 006 ον πιαίι αο σοπϑεϊ πε, πιοάοψιιθ ἐαπιφιίαπι ἴθ56 τιοπίθ5, Θροπίζιτ ραίτο- 

οτπιΐα, ρέμα χιίάοπι οριν καἰ, 56( απο φοροτ δα πιοπ Ραῖτιοα (παπι ἰὦ φιοῴιιθ 5. ρθη] 6 7Ὸ «εἶ 

απίηιαμι οτιδίἑ, Ρ6} δδηιθνοϊοηίίαι σενίσοης, αὸ υϑῖμξ ἔτι ςογνί{είοπι, {7 α}6115}; ρμαιιρογάπι αἶδη- 
ἐἄονιτη,, ἰιοδρίξηι Θαοὶρίοπάοτιηι, οἱτοίπιιπι ομτ απ ατιίηι οἰπαϊπεπι, πποπια ἰϊοαγιη ἰόρτιπι ἱτιδιϊέιι-- 
ἐϊοπδς ραγίϊηι βογὶρίο, Ραγίΐην Ὅ066 {τ ία», ρτθοιιτη, ἐδ οΥἰρίϊοτιθ5, σα γατϊ σοποϊπτίαἴ 65, δα «δμῖ- 
ιι6 οπιγῖα, ψιιθτι5 φιιϊορίατμι Ὁ Ὁγ 6 1) οἱ ἤοπιο, ας [260 ααγιτιοίτι5, ρἱο᾽ὶ ργοίί6556 γιιοαΐ. 

θθ.ο Ἰπαϊοδηίαν μος Ιοοο Τθα5}}11 ᾿πδιραΐα ορογα, Βδρι]α πποπαβίϊοδθ ἃς ἔπιανρῖα. Ἀθραΐο ῥτο- 
Ἡχιονο5. Δμΐθ Οὐ ΠΑ ΙΟπθῖ βουϊρία νι οπίαν : Ὠ1 {1} οηΐμι μα θο πὶ οχ «πιὸ Βαβι! αι. πῆς ΡΓο- 
5 ΓΘ Ιλ} {{|556 [ππ1665 ; αἰΐ ἰἀπττιμ 510] ἤθοο556 6586 Ππ5{Ποαίοη 65. Ποὶ Δπ μι μ αΤῸ : «οἀ φαὶ- 
ἄθιι ἀϑοθίδ ἀἰἰβοῖριι!ο5. ἰμβεϊαθατὶ οοην θα, ΝΌΠ ΘΥΡῸ αἰ ορα5 ἱπάϊοαι Οὐτθρουῖαβ, ολμὶ βουῖς- 
Ῥίαϑ5 ἃ 88 δ ἃ βΆ51}10 τηοῃάβίϊοὶ Ἰμϑεϊα11 [6ρ 65 οομημπροιπογαΐῖ. Αἴ ἴῃ ργοαιηΐο Βδραϊανα Βγονίος- 
ΡΠ τη Δ} 6ϑΐ8 ᾿η(ΠἸοαίτιν σδοθι οί πη}, οἴμμὶ αἱΐ :- Πἴροθ556 δεΐ πος φιϊέοτν., σιιθιι οΥΘαἰϊξιιγ) 65 
Τηυτέτειι5 εἰοοοπεῖϊϊ, ραταίος 6556 οηϊτὶ [ΘΠ 076 οἱ ργοηιῖος αὐ ἰτιδίτιοτας μεν Πεϊοπήαςηιιο απίπιαδ, οἱ 
πιοαῖο ριιϊϊο6 οογάπι ἰοία Ἐοοϊοσία συπίοοίαγὶ, ποιὸ ῥγὶναΐη ρον" {6 16 ττ]οτεῖψτι6 ΘΟ πὶ, ηιὶ 
«αἱ πος φοοθ55ογἷπέ, μιΐ 50 αὐ δι" αἴ πος δι: 6 1} ΘΓ ρμοϑεἰπὶ, οἰς, θο Τἰζαγρία ΠῚ ἀρϑηητι5. 

᾿ 
' 
᾿ 
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ΤᾺ ΘΟ ΒΑΘΙΓΙΙ. ΧΟΙ 

Π. Νομάαι  δρι]αϑ βου ρβοναὶ Βα πι5,, 56 βορ θη 4] Δ η} σΟΠβι πιτ σθρογαΐ, οἰπηὶ ΕρΙδίο- ἀχτιν. 
Ἰδι ὙἹΡ ΒΔ ΘΟ Π 481} Θχαγαν ῦ, {πι8 δϑί ἴ}6 μον [εοίίοτο αἱΐ πιοπ ἀϑίϊοιθ. τὰ γρ80 Θῃΐμη δχου- τῶν ΝΣ 

ἄϊο ἐοϑίαζιν, οπὰ τα] βἰπί, 4186 ἃ ϑουρίπνα ρυθοὶριπηταν, 5886. 46 Π15 ᾿πίθυϊμι, 46 φα 5 οοιη- δι 
χοΐα Ππ|05110 [πϑναΐ, Ῥγθνθὴ Δα ΟΠ ΟΠ ΘΠ. ΒΒ] δοίπισιαμι, ΠΟΗ ΔΡΡΟΒΙ (5 τϑαφαομ [ο5Ε ΠΟ 118, 

566 ἰδοίουϊ δά ἀρ ποβοθηάτατη το Ἰοῖ5. ΝϑιηΟ θϑὲ β8η6 4], 51 Θ᾽ αϑιηοα! ὁχονάϊμπαπι ἰϑραΐ αἰτθη 15, ΠΟῚ 
ἴδο!]6 Ῥουβριοῖαῦ δ βι τι, οὔσηι πηαρητιν Αἰ πποι (6 Ἰ50{{π||15 ὨΟὨ 5116 15. ΟΡΤΙΒ τππρ λας δίπιι, ἴῃ 
4πὸ ἀρροποηάα δγαπί ϑουϊρίανε (Θϑ(Π 0 18, μεθ Ἰη θυ Ὀγονὶίου ρυοορία {τ 1 41556. {πᾶς 
δῆς δρ βίο πη ποὴ πλα]ίο ροϑί [θ451}}1 σά ται οοἰ οοδη ἄδιη οχ ϑίϊηο. 

αὐτοα 1ἀθηὶ [ΘΙ 115 οἱ ἀπίθ βου ηρθἴα5 Ἀδριαβ5, νοὶ οθυΐθ, οὐπμ (ὑδοϑα θὲ ῬΙΓΘΘΟγίθυὶ ΠΛ ΠΘΙ {}}-- Τὸ ερίσι. 

δογθέαν Βαβι ΠΠπι5., οο]οοα πα Ἐγίβίο!α νἱροβίμνα του τα, {τιδο τ] ητι5 ἀροιταίθ ἱπου  ἱττιν., Οὐηιηιοτι- 2: 
εἰαιἰὰ αεἰ πτοπαοίμεπι, οαὐτὴ Ῥοῦ α5 ΤΟΥ] τηοπαβίθυϊο εἰ θ τ556 0 ἸΏ 50.101. Ασοδϑϑιί φαϊάδμι δα Β881-- 
Ἰππιπ 58 ο1}}} γαπταΐθιη σοπίθιη 8, 80 γίδτη δα ΠομλΪηὶ Πηϑ ὨϑΙΟηθ ἀθἀπποθηΐθι ᾿Πρυ αὶ σρΊ 658. 
Αἴααθ 15 ψυϊήδθηι ἴῃ 050 ἰοοο, πὶ ἔπης οὐαί Βαβι} }1π|5, ΠΟ ϑ.]ο8 πηι γἸΐδη} ΠΡ] ΘΟ νο]εραΐ : 564 
οἴ ΒΑ51}1πι5 αἰ νυ θαΐ, ἴθ Βοπίϊσατη τηοπαβίθυ παν ἀθάππσο δ τη }6Π5, δἰ 4π|6 1}Π1Ὸ ᾿γαρΊβίσιμη 4}1-- 
«ποῖ ῬΙοίδιβ, 4ᾳ6ῃ 1088 οἰδριββοί, ΡῬυΘἤσοια. Αὐ ΒΑβ| 15 ΠΘΡΌΓΙ5 ἀρ δριπιὸ αἴαμ 1ἢ ΠΩ ΡΙῸ- 

ἤοῖβοὶ ἤοη Ῥοβϑεῦ, τηἶϑῖ ΠΟμΪ π6 ἢ οἴη {6 15, ἃ6 ΠΟ ΏΔΟΠΪβ ργθοοριῖ, αἰ δαμι γἱΐο οἱ Ἰθρι 16 
ῬΙΟΡανοηΐ, εἴ {ποα 1Ρ056 οἴη οἷβ ἴδοθι γοϊπθγαί, ἰά 51Π6 88 ρου ῇοογθηί. 

Ἐχ Π5 δρ βίο νϑυθὶβ, Εἰ οηιθπεῖς ἱπιϑτιαίτ σϑοισιάτεηι θα ψα ὦ Ῥαϊνῖθιι5 ξατιοίίς δἰαίτία δὲ 

ϑογὶρις τπιαπάήαία δι, οΟἸΠρῖς ΤΉ Θηχοπίϊιι5 πομάπαμι ἔπη 51185 ᾿ρϑατη Βαβη πιπὴ ΤᾺ ρα 45 βουὶ- 
Ῥ515586. Τ)οο 5511} ΥἹὉἹ σΟὨ] δοἴπιτατη ΠῸΠ ἰὨΥἸΐι15 56 πᾶν. 56 1} ῬΡΟΒθαΡῚ ΠΟη Ροίαβί, φιιοά 

δια δα ϑίϊαΐ, Βαβι απν., οστ τη παβίθυϊο ΡομτοΟ αἰροϑβοί δα ἐθηλριι8, Πδθο ΒΟΥ Ρ51586; ΘΙ ΠΊΠΙΙΘ 

4π6η}. ᾿ῃ Πδο δρ βίοϊα οοιητηθπήαξ, ρΡθ Ἶ556 40 60, ταὶ 51π6 ποτὰ ΤηοΠπαϑίϊοτιν Πὰ Πτπὰτὴ 5101 οοποο- 

ἀογϑῦ ἴῃ 60 ἴοοο, πΠὶ ας ρεγθρυϊ πα θαίαν Βαβι} 1ι5. ΜΙ οπαϑίϊοιαμι δαΐιη Πα τιπὶ ἀΘϑισ πανὶ ΤῊ- 
ἰθῃτοη 5 Ραίαΐ ΠῚ5 σευ θ5 - 50 Θπῖηι ἐἰΐπεηι ἤἴο αἸποτὶς ὀτρα ἴθι δοΤΟτιαηι, ἀοοίρ 676 δἰμεθτιίθηι 
αἰεί. 

Ὑ δυσμὴ Δ ΟΥ 5 θύρα Πδαμη ςΟΥΟ Πα, ΠΟ δϑ[ πο παϑίϊοιιβ ΠΑ τ|5, 564 Τηθγ0 65 ἃ 60 βαποίθ υἱγθη- 
τἰθτι5 Ῥυομἶθβδα. Νϑηιο ᾿πἀπϑθαίαν τπομαϑβίϊοα γϑϑίθ, ἀπιῦ ἴῃ ἸΠ ΤΟΥ ΟΓ 65 Τπ δ 806 }}} 0465 Δ ΠΝ 16-- 

᾿θαΐαι ἀπίθ Ῥγο  Θββι οη θη, πὶ ραίϊεὶ ἐχ Τπίθυγορ. Χ Ἰοπρίουιιην Ἀθρ. ἴρ8ἃ δἰϊαμι Ρ ΓΟ δ5510 [ἢ 60 δι1ἃ 
εὐδΐ, τιί πον ἐἴτι5, Ῥγο θα 15 Ἰδρττο ἰθιρογὸ ρου ΟΠ ατβιαο που θῖι5, Γραΐγτιτη ὩΠΠΘΡῸ δβουθο- 
γϑίαν. Οποπιοίο οὐρὸ ἃ Βαβι ΠΟ ἐγαμβοαηία ἰ4 ροϑεϊζαμη ἔιϊϑϑδὶ, φαοα ἴῃ ἰρ80 πιοπαβίουϊο ἰδ ῃμίδηι 
οαπ Ἰοῃ μι οἱ ἀ 6  Πθονα!οπθον μοϑίμ θαι} [5 οσρο, Ζαθιὴ σοιμημηθπάαί ΒαΒ.}1πι8., γο]θρας 5658 ἴῃ 
ΤΟ δϑίθυῖο (ἐς οβα θη 51 ΡῸῚ τοίδι γἰΐατη 360 σοηβθογανο, [116 Δι ΠΟΥ 5 δρρ ἃ ΠΘιιΠλ ΘΟΥΟΠΔ1 80- 

εἰρθια. Νϑαᾷπθ {Ππ4 δίϊαιι ἀΠΠο1}6 ρουβρι οἴει: Βαβ. τι ηι, δἰϑὶ σασαπη τη μ ϑ[θυ, σφαοά τῃ Ῥοηΐο 
ἔππἀανθγαΐ, ἢ ΟΠ ΠῸ ΔΒ] Θοἰββαῖ; (πὸ ἑαιηθὴ ΠΟῊ ΔΙ αϊθ56. δα [ΘΠριι5, 564 ῬΙΌΓΒΙΙ5. Δ 5[11- 

εἴπιηη {π||556 Ῥυοϑ ον τθυῖο ΕΟ! οϑῖδο Πα βάν 6 815. Βίαςπθναί θαϊην ἴθ Ππ4 πιοπδβίου αὶ ῬΥΟΠΟἾβοΙ,, 
ΘῈ τι [088 πονιτσπη {Πππτὰ τορονεῖ, 564 ταί εἰ ἀπιοίονθιη 68 τηδο βίαι Ῥ᾽ δία 15 ρυἤσονοί. ι]- 

Θδἴϊαμ οἴπ} 856 ΟΟΟΙ ρα Ομ θ115 51115 ΘΡΊΡ 6 ΠΟῊ ΡΟἰββθῖ, ΠΘ 4116 ΟΡ ΡΘΓΘ ῬΟ5868 Βρευᾶγοί ΡῈ. τοίτπατ 

Πα τορι, φαοά ἴῃ Ῥυοθαηο πογιϊο ᾿Ἰηϑυπιδηάπιηιν ογαῦ; ρυθοΙρι αὐ 88 ΠΟ Θχϑρθοίαίο ρΓῸ- 

Ῥδίτ οἱ {ταύσιαι οὐάτηὶ δϑουι θαίαν. 
ΤΠ... Τηΐον δχϊμνα ΒΆΒ1ΠῚ ρι βου θὺὶ ρυθθοίαγο [μοία., ραϊπιάτι ἀαἱ (ἀτερουῖι8 ΝΑ ΖΔ Ζθητι5. οατΊ- ἀδοτιι 

τα, δὴν ἃ ἴῃς ἔλμιε ομμηΐπτ ροϑί μοι Ἰητη ππθῃουίδηι αἰγοοϊββίια ἀθδιρπαᾶνιξ. δ] μι ΓΔ {15 ΡΣ ἐμετὸ 

οδιιβαι ἔτϑίτα ΓΘ Ρροί " ΒΑΓΟΏΙ 5 ΟΧ σΥΔ 1 Π6 1ηπ|51{α085 τᾶ! π4 115 :. 401 1η ἴδ᾽ Ἰαρι τι 6. 

Θοοναίαβ σθο 1556 πᾶυταΐ ΟΟηβί τ ΠΟΡΟΪ ἀπὸ 367 βοχίο  ΈΨΗΝ Ψα1π|. Τάθιλ. τλα}{15 ἰοοΙ5. δοοὶ- ἵν ἐπι τς 

(1558 (οβίαϊμν ΒΟΖΟΒΊΘΠ18 : 564 [ἀταθηι ᾿πΠ 46 οομβοχηαίαιν πϑαίου 1π 4 Ἰοαν τ, ΠΟηΡ6 ῬΙΟΡ ΑΙ ΠΟΥ Ὶ Ἵ νβ8 ὕ" 

οαθιβᾶτηι ΠΟΡῚ5 ἀρουὶς Β.51{1π|5, αὶ ἴῃ Ἠοιμ]1α ἴῃ ἰατηθηι οἵ βἰοοϊςαίθηι βἰς Ἰοααϊίαν;, α. 2, Ρ. 09 : ἘΟΣΡΟΣ 
Πϊθηις 5οἰτἔτιγν Ἠτιπιοτ θη σἱοοίίαιὶ αὐπιίατιιηι τιοτι Ϊναϑιι, 5ϑεῖ ἐμπεπιοτθην οπιτεθηι δἰ αοῖθ ἀμ υεεις 36. 

εὖ. ἤΞ Ὁ: 

ἐαςιοοανιξσιιο, ε οπιπῖπο τινί τε ἔπι ὈΓΤτιΤη 7τι6 ΘαΡΘΥ5 Ρετιπατίξ. Το Τιιτϑτι5 αἰίογαπι φιίάθηι Ρ͵γο-: 

ΡΤ οί αίτιην, 5τεάτιεπι ραγίθπι οϑίθηεϊξ, σαϊοτοηι εἴτ, [ιπιτη ΟΥἿ 5 ατεΐθηι ραγίϊορ5 τιοη {εὶι. Ζ 5.5 ϑθγὸ εἰς 6. ε- 

Θὲ [ἰσιι5 ἱπιδοίἑιο τοῦ ἐοΤΊηἶτιο 5. ΟΤ᾽ δ ρδδηρες {γα 5 ΡΥ 6554, οἴ ἱπισοηιηιοεῖο κα ρμοντιοίετη, τιοϑ Τ᾽ 17, ΘΟΤ- 

Ξρίγαπιῖα, α υἱοίμ Θὲ α υἱίω πιογίαἴο5 αὐϊρτιιῖ. ϑύυυρνὰ 51. ἀΘϑου 1 ἸΡ58}} οἱοοϊ(αΐοιῃ οἱ [ἀπ 6 1 6Χ οἃ 



ΧΙ ΥΙΤΑ 5. ΒΛΘΒΙΠῚΙΙ. 

ςοηβοηαπίαμι : Οὐἴμηι., μάτι, υἱάοηιι5, ζγαίν65., εἰπέσίιηι,, τιιιεἶμεηι, 5ἔπι πέντ, γί ϑῖδηι ἐκαῖιο 

ϑογοπίξαίοπι ΟΥ̓ ώτ5, 5σιαψι6 ριΓίίαῖ6 αὔῆίροπς τιο5 : χιώπι ἰώηιθτι ατθα ναϊάθ οἰριοϑατηῖι5., οτεηι 

ἀϊι παιϑέθιις οναποίιπι ἱπάμοετοι τιονῖς ἰοποῦτας., οἱ δοῖς μγίναΓεῖ. ΤΌΓΤΩ ἀτείθτη ρου τίαπι αὐ εα., 

ἐπ) μοτιτιία 651 ἀϑρθοίιι, σοί οἰογιἰὶς οἱ ἱπ[εοιιπάα, ςοἰ55α [ιἰαεϊδιις οἱ εἰἰδγιιρία, οἱ ἐπ ἁγυὶς διεὶ ρατ ἰδ κι5 

{μϊροπίος ςοἷϊς ταΐϊος ὁποίρίθτι5. Επίθ5 οἰ οορίοσὶ οἱ ρθιθηιγι65 ἰδ δοοτιισιῖ τος, ἱπϑθιζιηι {πἰπιῖ-- 

σιιῃ αὐ ϑιιηιία στιτιὶ Πιιοτία, Ρμοτγὶ πεϊτιπιὶ θα μϑεϊίϑιις ρογπιθάπε, αἰφιιθ Οτιδἔι τηιτι {16 765 {γα} ῖ- 

οἰμτιῖ. 1) [εξ οεΐάατη Ρίογίσψιιο ποϑίτιιι ροΐιι5, (Ὁ ἐπὶ ρθτιια ΤΟ ΓΙ} αὐ υἱΐαηι πιοοοςϑαγίαγιπι Ὁ 6} 56-- 

γαῖ". [ογαοΙο πονὶ τιον, ογϑοπι οἱ υἱγϑαηι ηυϊοα δ ἐϊιιην οἰ οίτίοθπὶ οοπφτίσιτι,, αὶ μοί 

γτ 5115 ρΟΓΟτι55 τιθοο55 αὶ ἀο ρΘπιγῖ( οἰ το 5 Ροριεϊὶ πιο φατε", οἱ ἱπιδοϊοτιῖος σι απι ταιθ5., 

γογὶς ἦτ ΠΟΥ 615 ἱποιεοίτεπι αἰϊηιθτιίτγι τηασιτια [ιοτϊτι τι 5 ἀθη {ατιῖ. ἢ ΘΓ αι τι6 Πατηῖτι5 ροδίοτὶ5 

πιονισι ζαπεὶς οἱ πιιιϊοία θαοπιρίμηι. 7 Δ ἀ5705., οἱ ἰαονγ υΐ5 πιτεεἰς δἰ ΥῚ {ἱξα! ὁπὶ ΘΟΤΊΙΤΗ, ἀεενὶ, 

σπιι6 ἰαπιοτιξαίις, φιιοα πιἧ{πι5 ἐπι τος ἱπιῦθὴ Θ[}πιδιι5 651. δοταίτια χιιατίατι ΘΟΤΤΗτι6 γιθοαζιεηη 

δπιΐδ50. αΓΊΘΓ6, ἰαϊία ρογηιατιθηίία ἱνέοι" οσἴοῦας., ψιαῖία ἀταίτιιι οὐΐοχαογαΐὶ : αἰΐα ραιπεζιζιιηι ῥτο- 

πιϊπιοτια., ροςὶ σου πυϊιαἰτοτιθτη, πιὶδ αὐ {67 ἐρϑίτι οἱ ἀτάοτ αὐἤαοία 5ιιγιξ, 510 τι ρο5511 παῖς αἴϊ- 

ΔΙατ. 9. τις σοπινοπί πίοι ἤατο Ἐναπροϊίϊ ϑοσοηι ἱπνθνίογο, ἀο εἴϊοον : Οροναυὶϊ ααϊάθιν τη] : 564 

Β΄ 16 55158 86 Ῥατιοὰ Ζαϊάοιη. “σγίοοῖα απίθηι ἐπὶ ἀρτὶ5 ἀθοί ἀθηίος,, δὲ τηατιδτιδ Θθτία οοιη ρ᾽θαὶ (ητεὶ 

5απὸ ἰιιροτυίπηι να ζιι5 651}, ὑπατιθ5 505 ἰαθ οτος ἀορίογαιξ, τοϑρίοϊοπίο5 ἀεὶ ἐπι [αγεῖο5 Ρι(6ΓῸ5.,) αὉ 

ἰαπιοπίαπίος,, οἱ οοιὶς ἵπὶ πχογος ἱπίουιεις ΠΘτιι65., οοτεεϊπσθηίος δἱοοας ἤηιίβιεπι ἰονας Θὲ σοη 7 τ’ 

οἰαγῖος, θθτῖος ππασπος οἰαίι5. ροτίπιεο αἰσιι6 ρμαῖν65 {{{5 διεὶς ἴτι «οἰαιῖς Πότ οΥϑαιὶ. 

Ια μι ἱπρταν θβοθθαί ᾿ρ50 Οαρραάοοία 5ϊτπ, 485 οἴχιην τοηοία 510 ἃ την], πθο θὰ ααΐθιι5. Δ}- 

πηᾶαΐ ἐχρουΐατθ, πθο {ας ἀδϑαμξ [ο1}6 ᾿πγθιονο ροϊοϑβί ; 5661 Ἀ1Π1] ἴῃ 1115 μ18}15 οὐππ 6[1π|5, Φαδιὰ 
ἀϊνίζαμι ἀγαυνὶτϊα, {81 γϑ αὶ πππρῖιος φαϊαπι ἰὰ ραίτῖοο αἴσονα Θ586 βοϊθηΐ, δ6 Τοπιρουιμι αἰ Πιοα]- 
ἰαῖθ5 οὔβθιγαγθ, αὖ 6χ ρα] οἷ νι ηἿ8 ΟΡῸ5 5185 ἀπροαμΐ, ΑἹ ΠΑ 5118, οὕαπ Οὐ 1016 5118 οί οο- 

Νας ον. Ἰνουταίϊομθ δουτμ ΔρΡΟυτϊββοί Πουγθᾶ, 510 Ῥαπρου 115, (οδί6 ἀγορθουῖο 5, Βα νη : (πηι 605, ἥτι05 
30. ». 3ήι. 

υχχΥ. 

Παπιὸς υτιϊπολανογαῖ, ἵπι τεπτίπι οοοαἰ556:, ποτιεῖ 105. Εἰΐανν ὁρίγί πηι (6Γ6 {Γαἰιθπίθ5, Οἷτο5, Γοπιΐτιει5, 

ΡμΈΓΟΣ., 5615, τιϊδολ αὐτί θην οτπτίθηι (αἴθοπι, οπεεία οἱ Ῥοτιί, ΘΘπ ΘΓ, σιιῖδτι5 Καπιο5 εἰθρο ἰ δοἷοξ, 

ΘΟΥΤΟσάτι5, αἰηιιο οἰἶας ᾿εριιυϊγίη,, σα κι τιοδίναξἰς οὐ δοτεῖϊ οἱ «αὐ ἴον απιάαπι μαϊπρθτιηι άπιοπι 

«οοοπιπιοάαι ρίεπας ρΡοροτιοπς, αὸ εἰοὶπ (τ ϊσιὶ,, φιιὶ ἰζιῖθο ῥγιθεϊτπιοίιι5. εἰϊδοϊριίονιση, ρθα 65 

α ὑϊμογ τιϊτιΐηιθ σ᾽ άρο αιισοῦ αἴ, τιίτιϊ 5 6 ἵιιτην. ἱπιίξατιδ, δἰ πυτεῖ ψτιθ ρτ 67 ΟΥ̓ 1), δῖ 6 ΘΟΊ 567 ΟΤΊ(Ηι 51ι0-- 

τμηι., ἀς δαπι Τϑῖ ΟρΡΘΡΩ τι πι5, ρα ρογιπι ΟΡΡΟΤΦ οἱ απιΐηιας οὐγαδαί,, ΘΠ ΟΥ̓ Θ ἢν ΠΤ 6 }}}0}6 Θά] 116-- 

σοο5αγίο αἴϊηιθτιο οοτιτιθοίθπς, αἰ ἱρδοτιίπν οαϊαηιϊαίθην πἰτίηιφιι6 ἰθηῖθτι5. ἨΠ15 Δ 6] γαΐ πλ8}115 

Ῥυδπ οί, δ [0505 δἰϊαι Δ ἢ 1108 Θς 6515 ἀοοίν  ηδο Ῥάθτ]ο τι το θα, 
Ῥαοα ἸΙΥ͂. Πας σςομβιυϊηδηίαν ἃ ἀσδρουῦῖο ΝΎδββθμο, 48] τὼ ἅ ΠΡνῸ 1 ἴῃ Ἐπιπομλίτι ἰαβίαίιιν Βα β1}1πιπ 

ὅῈ τὸ πᾷ Ῥαϊεϊπηοη παι οἱ αῃΐα βασι οίμαμ ἢ ΠΟ Ρ ΠΟ υ 1ῃ Ῥατιροι 65 οὐ 1558 : οἵ ῬυΈθΟΙριΙ8 1ἢ ΔΠΠΟῺ δ" ΟΔΤῚ- 
τ1ηοηπιᾶ τὸ- 

φο τὶ Νγοθο- [αΓ6., οἵπ1 ὈΓάραβ8οι ΕΟ οδιθ, δά πὸ ἴῃ ΡΥ ΒὈγογουαι ΟΥ̓ Π6 τ] ΠΙΒί γα 5 : ΠΘῸ Ῥοϑίθα ΘΟ ; 

τὐπφλσος 48 το] πα ἐγαηΐ., ρατοιμ [1856 : "τὴν πατρῴαν οὐσίαν χαὶ πρὸ τῆς ἱερωσύνης ἀφειδῶς ἀναλώσας 

ἃ ἴον. 2. τοῖς πένησι, χαὶ μάλιστα ἐν τῷ τῆς σιτοδείας χαιρῷ, καθ᾽ ὃν ἐπεστάτει τῆς ᾿χχλησίας, ἔτι ἐν τῷ χλήρῳ 
Ρ. 307. : 
ἡοπὶ ὃ. » , ᾿ , ἿΣ ͵ “ . - ΩΝ τ τ ͵ τ Ν 

ἠ91. Βα51}. εἰς Ἰοψάϊταν : λιμοῦ γάρ ποτε χαλεποῦ χαταπονοῦντος αὐτήν τε τὴν πόλιν, ἐν ἣ διαιτώμενος ἐτύγ- 

- Ἷ ε 37 ν Α ΩΝ ἊΝ - « ἱ , ΤΥ 5 . 

τῶν πρεσουτερὼν τεράτευῶν, χαι μετὰ ταυτα, μιὴοξς τῶν ὑπολειφθέντων φεισάμενος. Ιάδθιι 1η Οται. 1 

χανε, χαὶ πᾶσαν τὴν ὑποτελοῦσαν τῇ πόλει χώραν, τὰς ἑαυτοῦ χτήσεις ἀποδόμενος, χαὶ εἰς τροφὰς δια- 

μείψας τὰ χρήματα, ὅτε σπάνιον ἦν καὶ τοὺς σφόδρα παρεσχευασμένους τράπεζαν ἑαυτοῖς παραστήσασθαι, 

διήρχεσεν ἐχεῖνος ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ τοῦ λιμοῦ τρέφων τούς τε πανταχόθεν συῤῥέοντας, καὶ τὴν νεολαίαν 

παντὸς τοῦ δήμου τῆς πόλεως, ὡς καὶ τοῖς τῶν Ἰουδαίων παισὶν ἐχ τοῦ ἴσου προτιθέναι τῆς φιλανθρωπίας 

ταύτης τὴν μετουσίαν. (μη [ἀπι65 αἰϊχιαπάο οτανὶς αἰ σον οὲ οτίι ἔρδαπι οἱνίταίοπι τὶ πα ἀθϑοθαϊ, 

{μιν σι  ] ὁοίος οἱνί[αἰἱ ἀρ 1Ὸ5 ΟἸιτι65 ; ΡΓΟρΓία5 ροβϑθδδίοηθς ϑϑπάθη5, δὲ αἰϊηιοπίϊς ρϑοιεπίαπι οοπι-- 

πιιίατι5., ἔπιηι οἰέπὶ ΤαΤεπι 655θΐ, τὶ πτῖθιι5 Τ65 ὕθπ ἰαπία ΘΓ αΐ , πιθπδαπι εἰ ὲ ἀρροτιοτοτεῖ 7 τπιοτὶ εἶ6-- 

δἰ {16 τοἱο [απιὶς ἰεππρ 78 αἴθγο οἱ 605 σιιῖ τιτιψτι6 σοτ ον ατιΐ, δὲ Τοε{πι5 Ροριιἰὶ οἱνίται5 ἡενοπ- 

ἐμίοηι, ἰώ μἰ οἱ σπαιρογιαη κἰϊος ὄψι ματι ἐπι 5. ̓ πεπι απ αἰ5 ἐπι ρον) 61. 

Τὰ πόσας Ν ββθηὶ ᾿α θυρυοίδ πο ἰϑϑι μη μ]ο ποη Δοοι ἃ 15511}16 ναυβαίαν Τ᾽ ]Θηοη 15. Ῥαίαΐ 
ομΐπὴ θα βλἘπτπλι., οὕ} Δ (10 Βθοοϑδι15 ΟΠ Ώ }1ἃ 510] 6χ Ῥαίου 5. ΡΥ δ {115 τ βοῦν αϑ88ΐ, Θὰ ἴῃ ῬΔΊΡΘΓῸ5 



ΥΙΤΑ 5. .3ΒΒΑΒΙΠῚΠ. ΧΟΙΙ 

1} να] οι: οὐ 1556 ἴπ δι μηα ἃΠΏΟμδΣ οαγαίθ. Δι ἃ ποι ἀἸοῖς ΝΎββθητιβ, Βαβι πιτη γ βου γαία8 
510] ἷν ἱπὶτῖο βθοθβϑιιθ ῬΟϑβοββίομθ5. γΘμ 1 1586. ϑιυργὰ Ο βου αυ Ἰλτι5. ΠΪ ΠῚ] ούασὶ 5101 σϑΠ πιπιι 
ῬΓΟΥΒτι5 [οοἶ586, 564 πιαίν 15 Του θ 5 αιίδ ἴῃ ᾿ρ88 ἀπ πο σαν] αΐα σοΟμ ΙρΙς, πΟΏΠπ}]ὰ αὐ διὰ θοπὰ 

τ 11556., 485 τππο ῬοΓ οι Ο6 ἴῃ τι8115 ῬαΌ θυ απ οοββουιηΐ. πη ἀπΐθηι τπιϑι1 δυϑηϊαΐ, τι Π18-- 
ὅπ ΠΒδιδα!α5 ποπ βίατιμι ἰοΐα ροτοϊρίαίαν, ᾿π46 [ἀοΐπτη 6βῦ 7 πα ροβῦ ἰρβᾶμπῃ [τη θηὶ ΟΠ }1ὰ θὰ- 

5110 βρογοϑβθῃΐ, ἴπ 4αΊ] 115 ἐτόορα 15, ἰοδία ΝΎββθηο, σαν ταῖθ ΠῚ ϑιιατῃ ἀθοαγαγθῦ. 
ΑἸ οϑῦ ἴῃ πὸ ΤῊ] ΘΠ 10 ἀΒ5ΘὨΥῚ ΠΟ Ῥοβϑιιῃι. Τ)ιια5. ἴαιηθϑ ἀἰβίϊπρτς,, ΠΠἸΔΠΥ 8 τ111ἃ 

ῬΙΟΥϑιι5 Δ πίτόσιιθ αὐθρουῖο ἀθβουι θαΐαν. ΓΤ οΙ 1 οἱ Ππθὸς ΟΡΊΏΪΟ 6Χχ [15 γ 6} 15 ΝΥ γ βάξιν οτετι [αἀπι6 5 

αἰϊγιιαπεῖο σγανὶς ἈΠ ΠΙΣ τες οἴαμ ἴρδάηι οἱντξαΐθηι ἐπὶ χα ἀθοοῦαί, {πεην οι) οΐο5 οἰντταἰὶ ΠΡ ΤῸ 5 

ὉΠιη165 5 οἴο. Ϊη468 οΟἸΠρτς Ν  ββοππιηι, 46 (ὑδοβαυθε8 Ἡααδυλνααι Ῥυϊας ,. ποὴ ἰαης οἰνιταΐθη [15 

γοΥ}}15. 566 ΔΙ ’Δπ ῬγΌυβιι5 ἀΘβιρΉα5858 ; ἂὸ ρυοῖμ 6 ἀπρ] θη (ἰδ! πρτιθπ αι 6586 [ΔΠη 61, {ΠᾺΡΊΜΠ 
ΑἸίονα ΓΈΡΩΝ ΕΧ Νουύτον ἀπο αἰΐδγα ἴῃ αἰϊα εἰν ἰαίθ, ἰοσία Ἰθουθηϑὶ τ Ῥομπίο, Ῥυδοίατο [λοις 

5111: πιαϊθυϊατη θά]. 
Βα Ἰοηρα 8α{{π|5 οδί οοποϊι ον οχ [15 γ οι} 15. Ν Ύββθηὶ,, οἱνιίἐαΐοπι ἷπ στα ἀθϑοῦαί., ἴνᾶντιο ονᾶ- 

«ἰοπθιι (ϑοβαυθρο Βα] ἴα ΠΟ ἔτι1556, ατιτ τΘ πὰ ΤΠ δ Π]ΓΘβίθηι οἵ Θχρ]οναίδιιν ἴῃ ἀαθίτιηι τονοοᾶνο, 
{Τὴ δ ΐμ Ομ πη ἴα πιο5 ἃ πίτοααο ατορουῖο πιθηιογαΐν", {Πτουάτιο Πὰν, ταῦ ἰΙοΠ 868 ἃὐγΟΟἸ551 18} 

ἀδβουῖθῖε. Νίσαιαν ΤΠ] Θμχοη τἶτ5 [218 γ θυ} 15 : σοσραὶ ροριείμηι 270γ565 ὦ ἵγγάππο ἰἰδονραξιηι. άτία 

ἐδ ποςίτο ἰθρί ςἴαίοτο (θείαι Ἰεῖο ρορτείιις, σιίοηι ροτ' σαοογἀοἔϊηι «παῖς αὐ [οὶ ργοπιὶς οἰοτιθηι. δοιὰ 

ΖαοοιπηΖαα ἴῃ ἴοοο πους Ν γϑϑθηῖιβ., ροίαϊς,, ρορῖΐο τποπῃϑίγαπᾷο, ΡΙο οι ἃ 1).51110 δα] οι παΐδηι 
ἀδβίρπαγθ. Οποιηδάτηοάτπιι ᾿᾽ ἄθιι ἄτπην αἷς Βαβη Ἰπιιν. τιγϑαπος ἐπιηιίίιι5. οἱ πιαίογίαίθς ἰιο5 {πι- 

τιτεἴπ|5 {πὰρ 1556. Πθοθβ86 ΠΟ δϑί τι βαγθα ἔπους. Ῥουγὸ ἴῃ πὰς ογαίίομα 1] αἰππαα οοσανς, ΟΧ 

πο 1Π|1τ οβαυθεο Πα αν 55 ΡΊΟΘΥῚΒ., ΤΥ 15 τυ} Θ᾽ πβη] 01 ΟΟΟΠ ΘΙ 6 ἀοθϊββοηΐ, δὶ ὑθϑα- 

τἰθη865 ΔΙ]Ποαυααίτι5 []55οῖ Ν Ύββθηιβ. Οὐἰπδίϊαιη οὐχ αἰΐ 568 Ῥαίνιατ Βα 5}}}1 ΘΟ μἸΘΙ ΟΡ ΆΡ 6 ΠΟ]]6, 

ποη νἱ ἀδίαν ἴῃ ἢδς 1088 ραίτϊὰ ἰοααὶ. Ὑ 146 ᾿ηἴνα οἀρ. 25. ἢ. 0. 
ΘαΙ ΠηΔ 1 Δ ΠΠΠΔἀγϑυ τι5. πΘοθοϑι αἀϊποια ᾿Ἰμΐον Ογδίοηθιη ΒΔ51}1}1 46 ἴατηδ δἰ βιοοϊαΐθ εἴ θὰ 

488 ἃ}0 τπιγοαιιο Οοθουῖο πανυδηῖτι, 56 ἃ ταπῖθι ἴπ πὰο Πομ]Π1ὰ ν]άἀθίτιν 5101 ΓΙ] ον μίτι5 ποίαϑ 
δΡ βοοραίτιβ ρευβρίοθίθ, υῖΐο, ΒΆΒ1Π1π|5 5ὶς δια Ἰόγο5 οομιρε!]αῖ. αὐ πιοὶ, φιιο5 ρει" Εν ατιβ οἰ ϊιιηι 
δογιμὶ, σιιος ὐδἰι ξαδοῖὶς ρ6Υ πιαητειῖ θη θαϊοίίοτιθηι ἱπινοῖνὶ. Βκταΐνα : Ρ ατεοὶ τιθοτεηι ΡΤ ΘΟαγλ1|1". 

Βεα «αϊά ᾿πηροάϊε φαοινηΐπιιϑ πδὸς Ῥυοβ γίου ἀϊχονῖς ΒαΒΉΠ πι5., 4] ἰπίον (οβ υΊΘΠ568. ΘΟΟ] 655 
ἸΠΔ ΙΗ Ῥγροῖριι6 σα θου μα πάλην δοοθροναῦ } [{ὰ σομρταϊ δ. ΠΟμΜΝ Πα οἴπι [115 τοι ρονο ἃ το- 

δον 5. ΠανΡαίοο, τι ΤΊ ΠΟ ΠΕἶτι5 τα] Ππππ οἱ τθιριῖβ ᾿πυ ΘῈ Ῥοβϑὶῦ, πὸ Δ ηπὴν 4! θη 974. {πιο 

Αἰϊατ [τηθηι οοη ἰσίθθο οχ βυπαί - {τιδίσα δαΐηι τοίουγθίαν δὰ {ΠΠπ|4| 51 οοἰτα {15 τοπρτι5, ατι0 Βαβ81- 
115, ἰοβία ἜΝΝΝΝΣ 1} 61} Ῥ ΘΟΙθτι5 ἀμ ρεῖν αὐὶζ. Τ πο δαῖπι πα} 506 ἔτπισαιτην ΔΡΡαγθηΐθ, Ρι6- 

». 493. 

πο. 05. 

". 3. ν».6ή. 

ογιη Παςὶὶ. 

(65. Βάβ1Π1 οθεϊπτιθυτιπί, ταῦ πη] αν α]ίτα τπϊηα5 πο Ῥγορ δ θυθίτ : αἵ 1 ἘΩΡΕΝΝ ἄδ ἴδηιο οἵ εἰς- "ἢ 491- 

οἸζαΐα σα] αι α5 ΘΔ 6} ἀδεινως ἂς ἃδαά τπἰνιπηαιια (τ θρουιη. 

Υ. Τοίο ἀπο οδ]διἰξαΐθηι ᾿ Ἢ 8586, 14 οϑί, δὰ ὐϑίαϊθ τπιϑ4π6 δα Δ] 56] ΘῈ {18 δοϑία 6}. 

ῬΘυβρΙοἴμητιβ ὁχ ἀὐῖθιι5 Βα51Π| ἘΡ 5.115, φαδνιῖτη ἴῃ ἃ ρυΐμια, αι γθηϊθηΐθ Π]θμ16 βουρία οϑί, ἠδ 
ἴλπις 5ῖς Ἰοψαῖϊτσαν Βαβ1Π1πι5., αὐ 46 οα]ανητιαία Ἰδπνάτι ἄπιμν ἱποθρία ἃς [οΥἴα8558 ῬΡΘΥῚ «ἰ6ϑ!τπὰ : Ἐ τιν 

ΑΙίονα, 5} ἤπθῃι Π δι }5 βουιρία, ππιμτἰαΐ 58 Θοοιιραι]οὨ θιι5., 4τι5 Ἔχ ΠῚ 6 ρδῦ ἴαιθβ, αὐτο ἀ6ι1- 

ΠΟΙ : “ἴῃ (ορίϊα,, {188 ἀοριι]βἰ5. Ομ Ὠ ἤλι15. Πϊθι 5 ἸΠοο 015 ἀαία ει, μοη άπ [Ἀπ θιιὶ (6 511556 

ἀδοϊαναι. ΝΘοθβδβδ δϑῦ δύβῸ τυπτιμι 58] {60} ΔΒ Πα ἴπ ΠΪδ ΘΟ ΓΙΙΠ] 15 ΘΟΠΒΊΜΠ) {ΠῚ 6586. Π,ΧῚ τιητιηι 
5] ΓΘ. ; ΠΑ ΠῚ οαπ []6Π}}5 ἀο Οἱ (85 οἱ, γουὶβ βἰοοϊα5 μος τα αι αἰτα] θυ ; ποῖ πῃ ργΟθΆΠ}]ο οϑί, 

βία( 1) δίΠ16 50.685 Γαὐτιγτο πιοϑϑὶς Δ Ὀ]αία, απ οχουΐαιη 6556. 
Νανγαῖ δὴς [ποι ὐδρου 5 ΕΘ Ῥοβί Βαβ}}}1 οὐαὶ ΤΕ ιβῸ 10 τθοομο ΠΟ πθιη. οἱ 

απίο δρ βοοραίπηι. ϑ64 αιιο ρος βϑἰτηιιτη ἀππὸ δοοϊἀογῖς, παιιὰ ἴία ἴας 1168 δὲ Αἰ αἀϊοανθ. ΝΊΜΠ]ο ἂτ- 
σαμιθηίο ἰ{π| Βαγομἶτι5. οἵαν δαπὶ δή ἀπηπι 3567 παρ ι αρς μἶδὶ ᾿ππϑιταΐα 1Π1π| οἱ ἰαΡῚ ἀ1}0τι5 5: Π}}} 

σταμάϊηο, 4π8 Οοπδίδῃεπορο}} δὲ 1115 ἴῃ Ἰοοὶβ θοήθιη ἀμ ηο οθο ἀ1 τηθηαβο Φ]10 ἱπθαπίθ, Αἰ [ὰ- 

1165, 4π6 Οαρραάοοίαμι ΑΠΠἰχιῦ, ἐχ ἤίρονο οἱ βἰοοϊζαίβ τοροίθηα δϑί, πὶ ὃχ (θβι!]0}115. ϑαιρνὰ αἱ- 

Ἰαι15 Ῥϑυβρίοι ροίοϑί. ΔΙ αἰΐο ἀρίϊιι5 οα] αν 45 γοίογίτιν. δα ἀπηπιμι 908. Νοῦ θη ΓΟὨΥΘΗΙΪ ΔΠΏ15 

ὅ606., φαϊα ΑΙιαπαβῖιι5 Απουγᾶμιιβ, αὶ γἱροαίο ἀπάται ἴαμα πιουίατιβ δϑὲ, οομοΙ ἴο γᾶ πΘηδι ἴπ- 

Ταιηο5 ἰο- 
ἴο ππὸ 308 

ῬΡουάαγανῖι. 

αἶορ. 27. 

τχχνι, 

».». 30. 

σΡρΡ. 31: 



ΧΟΙ͂Υ ᾿ ΙΑ 5. ΒΑΒΘΙΠ1,. 

τους ἀππο 3067. Οὐἰποιίαπν μος σοποι λαμ, οαϊ ρυρο αἰ Τὸ 5 6 θ 1115. (οβαν ΘΙ 515, ̓ τΘ ιν ("15 ΤῸ - 

Ἰοϑαβ ἀππὸ 9507 νἱχ οορὶ ροία!ββοί. Ῥγάίεσρα Ἐπτμ6}1α ον αβδβαηία ἴλη δ. Ῥάπ|0 ἃπίο Θρ βοορᾶ- 

τὴ! Ἰΐκον. τὰ ΒΆ51Π1, ἰΘϑίθ. Ν ΎΘβΘθΟ,, τοῦτα οβϑῖ. Οασδ [ἀπη65. ἃ]0 ογάϊημδίομπο 5. θάΆ5}}ι ποῦ πλα  ππλὴ 
ἜΠΗ ΑΣ τ ΑΟ : ἘῊς τ ἘΞ ες ἢ 

ΡΛ 7ης χρονοπάα. Νϑήπο δἰϊαμι 56 01π|8 ΔΠΠῸ 9608 ἴλμηεβ σοῃεϊρῖῖ. Νάμι ΒΒ ἴτι5. σαν ἰ551115. οἵα 115 ἰδ ῃ- 

ἄστη ὀχροάϊειβ, 5. Ἐπιβοθπαι ϑαμηοβαίθηβοιη Ἰμν 511. ΑΓ οἱ Ἰπτθρυυμηι ΠΟῺ ἔ1556ῖ, 51 [Ἀπ168 Π ΠΟ 

360 ὀχονία οββοῖ. Νοη ϑηὶμὶ (65 ϊ55θῖ, Ηἶβὶ 56} αὐϑίαίθι ἀπηὶ 970, Ραῦ]ο απίο ογἀϊματοπει θα- 

5111. Οὐο ἰδρροῦα διιμὶ ϑατηοϑαΐα μΡ 6. 11588 ὨΘΠ1Ο ῬΓΟΥ 115 5150 10 Δ 1 Ἐπ. 

᾿ ΟΛΡΌΤ ΧΗ]. 

Ι. Βαβι] 5 (ἰαϑασίο σγαςα]αίαν πίον ΝΊσαθαΣ σαϊπαβ βουναΐο. Ἐλιβοθῖο βουῖρι Ἐριβίοϊαπι 21. ΠῚ. Ἐρίβοορὶ ϑιιΐ 

τηοτία ἈΠΠοΙο5. Ν οο βαυ θη565 σοπβοϊαΐαν, ΠΠῚ Το ἀπογνάποβ οΡ ΑΥΒμασναβη πηουέοπι. ἔ᾽ πὴ εἰς Ἐρίϑιο 15 

24. εἱ 35. ΓΝ, Ῥγοθαίαν αἰεὶ πβάαθ ορίβοορὶ οἱ Εὐπαπμοἰτα ππαῦγῖ5. ΒΆ511ι ππονίοπι ἃ ἀππιπὶ 9.08 ὀχοιπίοπη 

αὐΐ 309 ᾿ποπΐθμν ρουπονο, Κ΄, σόρουῖο πιο] ο5[15 πόσο 15. Ἱπηρ] ]οαἴο Ορϑῖὰ ἴονε ΒΑΒΙ ιι5. ΝΙ. ϑαπηοβαΐία 

Ρεπι ΒΑΚ 15 ἀηπὸ 809. Ῥοβί τοάϊίαχη 5ουῖθῖς Επβορθῖο 46 πλοῦς 5] ναπὶ ᾿Γασβοιβὶβ. ὙΠ, Απΐο ὀρ βοοραζιπι 

Ἐρι βίο! 88 --- 37 οοΠ]οοαπάς, Ὑ Π|. Τ)6 1115. Ῥυῖμηο οἰ] α5515 ΕΡ 5[0 115, 

βαπας 1. ὑπ Νίοδδμη ὃ ἴουγα τηοίτι5 ἰοηρ6 μοβὲ ΒΟΥ  Ὠπα 1 ΤΟ ΠΟΥ ἸΔ ΠῚ τὴ χἰμητι5 νου ἰβδοῖ ἀϊ6 τὰ 

ΤΥΡΥΝ ἂν ἀθοῖμια Οοίοθυῖβ ἀθπμὸ 308, (ὑξοϑανῖιβ, ὐτθρουῖ [ταΐθυ, 4πὶ ἴθ ΒΓ γα ρυροϑβιίαβ ογαΐ {Π6βᾶτι-- 
τοῦ Νίοας ΤΟΥ], 50{π|58 6Χ ἸΠ5Ι ὮΙ θι5 γ 8, απὶ οοτία οαηὶ Δἀιποάτιμηι ρᾶτιοῖβ Ἰποο τ πῖ8 ον αϑὶῖ, ἄιιθ πη 0 

πον δεῖ φαοίδη ᾿Ππου 10 }}1, πἰροίθ ᾿ρ515. ταϊηῖὶβ ρυοίθοιιιϑ, [θαβι α5., 4π|ι (εοβανγίτιιν. πα θαΐ., ΘΙ Πα 16 

ἃ Να-. ο- 5640 ΔΠΙΠ1Ο ΘΟΠΟΙΪ α διὰ δοοῖροῦθ βοῖοθαΐ, ἤοἢ ῬΓδο τυ δὶς ἴῃ ἴδ τ] 0} }}} νη ίτι ΘΟ ΑΒ ΟΠ ἢ 

γαίν το, στα] πα! οἵ Δα Ππουίδηα], τί {πὸ ᾿ρϑῖιν ργοςπὶ ἀπο βα ̓  θυ ηΐ σορ᾽α το Π 65 ῬΘυ σα} [ΟΠ ΡΟΓΘ ; 
Θἃ5 56 106} Τϑ ποιοί. Θουιρία οὐρὸ πο Ερίϑίοϊα 26 ἀππὸ 308, ρᾶτ]ο μοσί ὀνουβαιῃ ΝΊοΔ ἢ. 

Ἐπ ἡ δτοίανις ΒΑΚ. ΠΠπι5 πος ἃ ΠΟ ΠῚ ὅ 5616}: ιιοι πιϊαϊῃγ6 πλΐσταινι, ἀοοοάθηϊο δα {{Π1π|8 σΟΠ 6} 

ρῶς ἘΣ 1ῃ ΠγτηἸτδίθ} 50}}Ἰο] τα ἀἰη6 δὲ ογτὰ , {πάη ἴῃ Ῥαι ΡΟ θιι5 Βα] να μα 15 προ πάθρθαΐ. ϑεαίϊποναῦ Ἰη- 
ἃ ἐρ.30. Μ ΒΕ. ὅδ᾽, ᾿πιΒ6 Ὀ τη} ϑυηοβαίθηβθι : 5664 [15 ἀππα 115 τοθιι5 ἀδίθπίιβ δῖ, τη γὈ]5., οἵ οοοπρδίῖο- 

ΠἾΡι18 4185 οἱ ἔλινιο5 αἰΐθγεθαι. Ῥοβίχιιαι σορὶς δυο σοΘ 6Χ ΠΠΟΠθῸ οἱ γὙἱγῈ5. γθο Προ γθ,, βιρον- 
ψΘΩΪ ἀἸμαα πη ρΡ  Ἰπθηίτιμι, Π]Θι5, 50 110 114 φα!θι ταἰ ον, 564 τα πηθ Βαβ ΠΟ ᾿ΐα γοΠΘΠ 68, 

τ ΠΟἢ Π]060 ᾿ζοι 5:15] ρ 6, 56 π6 δχ σαθίοι!ο φαϊάθιν ρυοβρίοογε ροββοῖ. 564 ἰαπιθη ἰαπῖο οί 

οὐαί 5601} Θβι ἀθυϊο, τι οἱ ποὴ ἀπ ι16ὲ ρο]]Ἰοονὶ,, εἰ οἱ δι ρεβίαβ βίμαξ οἵ υἱίδε 4165 βιιρδυβίηξ, 
οἵ 16 ποη οΟὈϑβίυπαΐ [λπ165, 56 εἰΐο ϑαμχοβαΐα νη ςαυ πὰ » αἰ τηπρηῖ5 ἘΙ56 011 βαρ θη {Π6 5. 1115 

ΘΧΒαΓΙΑΥῚ ῬΟβϑ . . 

Ἐρίδεορι 1Π. Πΐνα 4 δραίίπιπι, «πο ἃ} μᾶς Ἐρίβίο!ϊα τιβάαθ δᾷ {γἰρϑβίμηαπι ᾿πιτ1ο νους οἰ ἄθηι 
δες ἘΈΙΒΟΡΙΟ βουιρίαμι εἰ] αχῖξ, οθῖθυα ἄτιο Θρ βοορὶ σατη ΒαβηΠο ἀτηϊοϊτια οοηγαηςῖῖ, ΝΙΠιβοηΐι5 Νόο- 
Νϑοσεσα- ΟΕΘΒΑΡΊΘΠ518 οἴ ΑἸ Πα Παβῖτιβ ἀ πογγαητιβ, ἃς ἴρϑὰ δἰϊλτην ΒΆ51Π1 παΐοι: ἘΤατη 6]. 
κρηδν οηπ Πῦγας ΜΠ πβοηῖπ5 νἱν ομληὶ γἰγεπίαμη ἰατιδ οὐττ]αίτ8 - Ῥυμητιϑ οἱ ἰοοῖ5. ἴπ σοΠ γ ΗΓ} 115 Θρί5οο- 
ἐρίϑε. 538. ῬΟΓΙΙΠῚ ΠΟῺ δοία 5 [πγ6, 56 νἱνίθεῖ5 τπϑυϊίο ἀοίουυὶ βοίθθαι. ον!ταΐοπι ἴῃ ῬΥΪμ 5 οἄοναΐῖ, ἂς 

Ἐπ οἸδβίδμη βιαδη δ ἀπεαο ΕἸ ο]δϑῖο πιὰ ΠΘΙ τορϑθαΐ, Β1}}}} 46 σιο ργοίουθηβ. ἔ[πῶ6 [ποΐππη, 

πί Νοραβαγ θη 868 ἸΠΊΟΥ ΒΤΑΥ 55: πη85 ΠΠ]ΠΟυαι ΓΘ ρΟΓα ῬΓΌς 6115 5011 γε] σου οὐ δ πιο τιμὴ 
Ῥαιιοῖβ βοθυθηΐ, 60 1115 Πρ θιϊσουτιι σοπεῖβ ρου ἤανθηίτν. ΝΠΙβομἶτι5 στη ΒΆΚ1Π1|0 αα μαεῖῇ- 
ΘΔΕΙΟΠ ΘΝ ἘροΙοβίανιαμι ΘΟ ὨΟ ΠΡΟ. ΠΟΙ οραΐ,, ῬΙΌΡΙΟΣ δητοΙραΐαβ 4ααϑήδμ, τὸ ᾿ρ56 [λιθΡαίαγ, 
ΟΡΙὨΙΟμ 65, ΕΟγίο οἱ Ἐτιβίδεἶτι5 ϑοθαβίθητιβ δ ΠῚ δ] αβηγο] ΠΟμῚ 65 ἀἰβθΠ ο θαης, {π5 θ᾽ β.Π1πι5 
βΘΟΙΜΠΙ ΘΟ] Ποῖο5 Πα θοὰς, δἰ οἴθμι οδοίθυῖς Θρ βοορὶβ σοπ]παπροιο οομαθαίτ'. 564 ἰΔΠΊ 6 ἢ 50 Πᾶ 

Θνας τηΐεν αἰ ιιθ 46 ἢΠ]8 οοηβθηβῖο, {ΠΠππβάπιθ αὐιχι στη ΒΒ. ΠΠπι5 ̓ τρ] οναθαΐ, ιιοῖ 65 σα ΠῚ 
Ἰγοοι δεῖς σου ἀπάται οϑϑοί. ΝΌη Ρδγνθηϊ δά ὀχίτθιαι βοηθοί αΐθηι ΔΙ πβοηῖτι5, 561 (αιθη απ 



ΥΙΤΑᾺ 5. ΒΑΒΙΠῚΠΙ, ΧΟΥ 

Ἐπροοβίαηι Νοοβαυίθηβθηι γοχὶϊ. απ διιΐθη βεῖνοὶ Βαβ}}1π|ι8 φαδμπίτιιηι ἀ0]0115 1ΠΠππ|Ξ πιουίο {γὰ- 
χίββοηΐ Νοςφβαγιθηβθβ, {6 πίθι 605 ᾿πν 5ἰ5ϑδί, {πὴ τοὶ ΔΙ ΒΟ ΏΪΟ διμγα} οὶ Εἰ5. [πιδία Ῥουβοῖνο- 

γτϑί, ὕππὶ τι τη γόγθιι ρα ϊγθίπν. 56 σα διλμὰ πλ] ἃ δ. Πτι 556, ῬῈΡ {6 5 6058 ΘΟη ΒΟ]. 
᾿ῃϑειταϊς. Ας γι} Ζαϊάομι οἰ (πιτη πιᾶ]τι8. ἀαμιητι [αϊθίν Ἰμἤουγα εἰν τας, ἀπδτη οἰ ηἸταί65 

4.85 δηΐδα [ποραΐ ὀχρουία (πη δημπὴ 9644 ἴουτῶ ποία ονοῦϑα οϑί ), 566 ἰδιηθη παθῃδί ταί ἀοϊουϊ 

τηοάπιη ἱπιροπαηῃΐ, ἂς οΔη65 ψαὶ ροίἑτι5 δγᾶνθβ ᾿προὸ8 δρϊραπέ, ἀἰρηο ρΡαβίογε δ Προ ηάο., {πὶ ἃ 

τᾶρηο ΟΥ̓ ρΟΥΙΟ οἱ δ}115 {{Πππ|8 τπιβπιθ δ ΔΙ ιβοι τι 51 ΟΟ βου 15. πὸπ ἐδρθηθγοῖ. ΟΠ βιαίαν 
605 τιῦ 6 δοῖ Ομ μι Θρίβοορὶ βαστῃ 4αϊϑ 416 ῬΓΟΡΥ τ 6556. ποσοίϊαμι ἀποαί. Π)δπτιηταί 856.. Ῥγοσΐ 

Ῥαβίογει εἰ ἱρϑηῦ, ψ8] ἀὐοίϊπι5 σοι αποίτιην σαχη {15 ν 6] ῬΘὨ ττι5 ἀἸδ᾽υπποίτιιη 11. Ὑ Ἰάθίαν θΑβ.11π5 

{ἰπ111556, 14 απο ον θῃϊί, 6 {15 εἴ 5101 δὲ γϑυϊζαι ἤΘἢ ἃμηΐοῖιβ ἴῃ πα ηο"βθάθῃι υ θθγθίπν. δῖπι- 

ΒΟΒΪ ΠῚ ΟΠ ἈΡΡΟ ας Βαβι πα. τηορίπτι) ΘΡΙΒΟΟΡ : 5864 μος δἰ ποιθῃ {1588 ΒΟ] 1118. ΘΧ 
Ἐρίβί. 210, π. 39, ἴῃ 4πὰ ΒαΑ511π|8 σσαν 551 105 ΘΓΓΟΓῈ5 ΘΧΡΓΟ Γαΐ ΘΡΊΒΟΟΡΟ ΝεοςςβδιΊθη8ι, 566 ὑχχνιι. 

5. ηδπη ἀοοἰν! απ ἴῃ Πὰς Ποο]6βῖα τιβήτιθ δα μοαίπηι ΝΙαβομίιμι [αἰθίπν σ ρτι 1558. 

1Π. Εἴτοα [ἀδι ἐθιρτιθ ποῦ ίπατι5 οί ΑἸΒα μα βῖπ5. ΠΟΥ δ ΘΡΊβοΟρι5, 41 Δ} ὅ Λοδοῖο ἴῃ ΠΗ χε ΑΔΕ 

βϑάξι, ριιἶδο Βα 5:10, εὐ θοίαβ Ἔϑὲ ἀηποὸ 860. θαρίοχ ᾿πογαΐῖ ὰϊὸ ογἀἸ μα Ὁ] τηδοιϊα,, εἰ απο ὌλάρεΣ ε 
ἀποίονα ᾿Πβίρὴ Ατίαπο ἴμοία εβϑεί, εἰ {πο Βδβι ἶτι5. ἢ ΑΠΟΥγ Πτι5. ῬΘῚ σἱπ οἵ ΠῚ ΓΘΒΒΙ ΟΠ ΘΊη 80 πιονίθπν. 
Προ δύ ]οἷβ ἀδροϑιζιι5 Ἔϑβϑί. Ὁ τπι8 6 ΠΟῚ ΠΉΪ ΠῚ δϑ πᾶ ΠῚ} ἴπ ΟΡ ἀἰπαίίοπα Αἰ ΠΑ511 ἀἸβοονἸὰ5 οχπ τ ὐκιεβα 

β1{|556. 561 (ἀπμθη ΠἸΆΡΏτ5. ἔα νου τα 15. ἀοίθηβον ΑἸΠιαμαβῖτιβ. Τ δίαιταν Ουθρουῖ5. Ν  ΎΒΒΘΏτΙ5 αι 

Ἐ1}1] οἱ νευϊἰαΐθ ἀῃ εἰ τπι5 ἔπ1556. Γπτθυ αἱ συμ ἀπιὶοοποπα: ἀππὸ 963, Ὁ} ἘΞ ΝΙοροηᾶ 5811- ἘΝ “3 ἐμὰ 

βοορία, οἱ Τγαπϑηβὶ ἀππὸ 367, τ] ραυιίει σομ δε πέδη τα! 8 ἀθογθίτιμ οϑί. Τυδιάαὶ Ά5111π|8 ὅ πες ἐρ. 65. πὶ 

σηα {{{{π|ι5 δὲ οοϊουνία ρτὸ τοοία ἤά6 οογιαπειῖπα. Ἰλατη χε πιαϊθαΐ, σοῖατι ἢ Πνιημαηηθηίθιη τϑοίδ ᾧ 

ἢάοὶ, νϑιϑ δὸ γϑίθυ!β ἀἸ]θοι! ἢ 15 ΒΘ 6, ἰη βο] αι πη} ΕἰοΟ 65}15 βου αυῦῖ. Ὁ5 “ 65 Ἰπβία ἀποθηαὶ {{πτ Ὃ 

Ῥεγίαίθ οἱ δΎδίιθο γο νυ ]5 δα {ταίΐστιμ το βοαί: ΟΠ 6 βοαίοαΐ. ἘςοΙΘβΙ ΠῚ 5.18 1 516 γοχιΐ, τί ΟΠΠ65 “ : ἐρ. 29. 

ἴῃ τππδ Π ΟΟΠΘΘΏΒΙΟΠ ΘΙ δὲ Δοσι ἴδ σοι ΠΗ] ΟΠΘΙ ὙΊΠΟῖ]Ο Ῥᾶο15 ΠΟ πη σεγδί. 
ῬυοθΆ1]6 οϑὲ τι πι5 ΑἸ  Πα511} ραΐγθι ἔπῖ556 Αἰ Παμδβίπιμη,, δα ἀπ βουρία οϑί Β51}}: ἘΡ1- θὲ ογίϑιοια 

βίοϊα 34. [πῃ ομνηΐθιι5 ΟοαἸοῖθιι5 Ῥαΐον ΑἸ Πα Πα511 Θρ βοορὶ «ἀἸοϊ ται", πὸς ἀΠπτπηὶ Πα  Θ 118 οὶ τά εοη- 321: 

γϑαϊαΐ, Ῥγδίθν ἀπουγαητηι. Εταΐ 116 ψὶν τηᾶσηδο ΘΠ 1015, σϑητιαμι δὲ ἀν] τι σα ον πδοῦ]α 

τοπιογαΐ, δἱ τπᾶσπδι Ῥγορδηϊζοσιιη γἰγταΐοιι δια] θαίαν.. Οὐιτ απΐθι αὐ Ἰ5βεῖ Βαβι} πι5 πππο 
Αὐμαπαβίτιμν ἴῃ {ΠΟ Ὸ5. διλι ΠῸΠ 6556, {ποπὶ ἀθοθλεῖ, Ομ ΡΥΘοβθυτιιι ραΐθυ 5 ψΟΥ 5 «18 ΠΊ55ΠῺ] 

ββϑθηΐ ; 66 δι αἀμιοητῖς. ΝΙοΪδβδίπη [ἃ δοοιἀϊς Αἰ μαπαβὶο, 48] 5688 ἀριιά Βαβι αι ρανραν, 

οἱ ᾿πῖ 4 π|05 στπηογοβ ἃ ΤΊ ΠΟΙ 60 ἘΠπογθρίβοορο δα Βαβι τιθι ρουϊαΐοβ σοι ιιοϑίτι5. ἐδ. Ἀθϑροηάει 
οἱ Βαβι ῖτιβ, διιπιάτια ῬΡΟθαΐαπι δἵ ρανραίαμη 510] 6556 ἀθοίαγαϊ, 5δά ἰἀπηθη Πονίαίαν., αὖ Π]]Δ 1 
Θ᾿ απ} }5 ΔΠβ8 Πὴ ριφοθοαί. Εαίΐδίαν 56 ΔΙ αὶ αὐ 1556, αἵ ποχαάχαδιη ἃ ΤΊ Π60 ΟΠΠΟΥ ΘΡΊΒΟΟΡΟ. 
ΤΠ 5 δρ βίο ας δι ριι5 οορίο βίατιιθυ ΠΟῺ Ῥόββιιι : 564 φΟἸ]οοαπ ἃ [πἰΐ δηΐα ἘΡβίοϊαπη 239, ἴῃ 

41 τηογ5 Αἰ Πα πα5}} ορίβοορὶ ᾿αροίαν Νομάπι ργεβθν θεῖα ἔι1556 Βαβι τιν ΘΟὨ]1Ο] ΡΟΒβθῖ 6Χ [15 

γον} 15 :- Δδο πιοῖθείε ἤδγας, οἱ ψιϊα α τιοῦὶς ἀοοοηίίπεηι πιοτὸ αἰϊοοίτι". 56 ἃ ἰθν 5 [νθο ςοη]Θοἴανᾶ. 

ΒΑ51110 Ποβίτο το δϑ ϊββί μηδ 6856 ἀθαϊς ΒΑ51}1}1 ΑΠΟΥγΔΩΙ ἃ}0 ΠΟΙΟΘΙ5 Ἰδοῦ! ἀθροϑβιίϊο,, Π66 ῃς ορξοιοῖα 

Ῥτγοϊηάθ ρίαςογε Αἰ παπαβὶὶ οναϊηδίϊο. 564 ἰαπιθη ἀγο ἰβϑίπηδ νυ ἀθίατ οἱ ᾿π θυ 55 1558 οἴμῖ ΠῸῸ Αἰδα- 25. 

Πᾶ510 Δι] οἰ ἴα, 4110 Δμἶβ5ο ΠΘΙΔΙΏΘΩῚ 5101 οχ βιὰ θαΐ σιύρθυθββθ, οἱ Εςο] βασι οαγαιῃ ἀοἴον.- 

τοῦ, Βδπιΐπ θη, {πθιὴ δὲ πιο δι ϊαυαιι οἱ 1 τεῖος σοοίπιη μα θουθῖ. Τποῖα1 δοσιιι δῃλϊοἰ το ΑἸ ἢ ου] 5 
«ιιοάδμη, {τι ἸΟΠρἾτ5. Ῥιοοοββιβϑεῖ, 51 ἢ 51Π}} 18 {πἰ5ϑ8ὲ ἴῃ ΒΆΒ1}10 ἰΘηἸ(88. ΡΙαντηῖ ἈΠΟΥΤα, ». 25. 

(ξοβανθαῃ γθηϊθηΐθϑ πῸ ογα Βαβ1Π 0 πιιπτϊασιιαῦ Αἰ Πα μαβίτιτη οἱ 51 ΟΟΘΏ56 Γ6. ἃ0 ΤΠ 85 ΘΕΆ 8}1- -- 

4188 Ἰποπίδτο. Νϑιμιο ογαΐ δχ (βαυ θηβῖθιι5 ΑΒογταπι ῬγΟ ΠΟ βοθ 1115, Οὔ} 15 ἀτιγτθ5 μος Αἰπὰ- 
ὨΔ 511 56 ΠΊΟΠΘ ΠΟῺ ΟἰΓΟΙ ΠΟ τ 55οῃΐ, 50 1Π|ςοὲ ἃ Βαβι ΠΟ ποχαᾶς ηιαϑάαηι βογίδὶ δὲ οοπιροπὶ. ἨΠΒ γριὰ. . 5. 
ΘΏΪΠῚ ὙΘΡ15 ΤΙΒΊ]Ὼ 6558 ἀββοσοθαηί Αἰμαπαβίτιτη, {π| τοι ἤθη νον }5 11Π|π|5 ἀϊοία τοίογθθαμί. Βα- 

5110.) 41} Ἰαῃπηἀππά πηι [τι πὰ ΠΑΤΊΤ ΠῚ ΤΟΥ ΈΠ ἘΤΕΝΣ ἩΠ ΤῊ Ῥευβρθχογαῖ, 11} ᾿ποχϑρθοίαί μοι οἰαῖ: ξ 

564 ἰἀτηθη γϑἰμθδηΐθυ μλϊναΐα5 δϑἱν ἃς 1Ππϑῖδν ΤΠ] ΟὨΒ ΓΙ 6856 ἀπιχὶξ, {Ζαρα ταμία 5101 ̓ μ] αγῖὰ ἃ} Πο- 

1116. εὐ γϑυϊία! 15 οἵ σαν τα 15 56  ν Δ Ἰ551 10 Ποροί. (ὐδτιβᾶμιλ τ ρευγΘ ΠῸΠ Ροίογδί, ΟΠ] 8811 οὐπι μὰ 

οδρίβϑοί Αἰδαπαβίπηι : βιιβριοα θαΐαν ΔἸ {ππθαὶ δχ Πμρουθεϊοὶβ βουῖρία 5α 51} ΒΆΒ1ΠΙ ποιιῖπα νοπάϊ- 

ἴλ556. Πίαψιια ρϑγαμπηῖςθ οἴμπν 60 οχροβίαϊαϊ, αιιοι ποη βου ρβουῖζ, αὶ 58 {61} 1101 88 ΔΟΟΘΙΒΙ γ ΟῚ, 

» Πὐϊά. π. 

6Ρ. 39- 



ΠΣ 30, 

ΘΡ»- 

Ῥιτο)}ὰ- 

3:1- 

ταν αἰτέιιϑ- 

400 δρι- 

δορὶ οἵ 

Τ᾽ πγ 6} 1: 

Ὠγαϊγ 5 Βα- 

ΠῚ ΠῚ 

ἴθι αὦ ἀπ- 

ΤΟΥ - 

παπι 308 

εχουπίοσῃ, 

αατ 360 

1 Θ ἢ 6 αὶ 

Ῥογιίίποιδ. 

ὁ». η8. 

ΕΡ. 68. ηι. 

ἃ ΟΡ. οῦ. 

» 6». 98. 

ΧΟΥῚ ΑΒ, ΒΑΘΈΒΙΙ. 

απί ρον Πάτιηι ΔΙ ΠΠτιθι ἁμλϊσιιι ἀοϊογοιη 5 σαἸ Ποανονῖς. ἈΠ οραῖΐ τ, 5] 58 Δ πᾶς 5ο]]Π]οϊαάϊπο {106-- 
τὰγο γοἰ, φαῖθιι5 (6 οατι515 δαὶ Παης οἰ δηβιοπθιῃ δ ἀποίτιϑ 511, ἀροῦίο ἐθο]αγοί. 

ϑουιρία οϑί δος Ἐρίβίοϊα 235. πιοὴ πλ}15 ἀπΐα πηονίθν Αἰ Πμα μα 5}} Δ }15. δὴν ΘΠ Ι πὶ Βα Β}}1π|8 νὸ- 
τυἰζαίο οἵ βουὶρε5 οἱ ἴαςι5 ἀδἰθπ θη ἃ πᾶ πτιμὴ 511 ΠΟΘ ῬΘρογοαΐ : ἃς ΘΠ ΡΟΣ ΤΠ ΠΊΟΪ65{115 1(ἃ 
ΔΏἸ παι ἀϑϑιιοίδοθναί, ταῦ ΠῈ]}}1π|5 [απ ΠΟΙ11}15 οὐρὰ 56 Ἰμδ{10 πο χϑρθοίαία ᾿ρ8ὶ ν᾽ ἀονθίαι.. 516 

ἀπΐθηι ΑἸ μ 8511 πιουΐθιη ἀθοὶ τὲ Πρ βι. 290. 5ἷς ἀδϑιἀθναΐ δυυγμητιι. 1{Ππ|π ν γα}, “ποῖ οο- 
Τὰ η δι οἱ Πυπδιθηίαι) Ἐπ ΟΙΘβο γοοαΐ,, ἰαπίδηγητι ΠΠ1π|ι5 τ Οὐ 6 ᾿δοί τι τη ἔθ οΙ5856 56 βισῃιΠοαΐ, 

τιί ο1]6 μαίδαξ παβοθηΐθη 1Π06 1 605 (556 5] ΟΠ 6 οἰΐο βοἠαίδμι [πιῖ586. Πουίαξιν ἃ που γΆΠ08 . τι 

Πρ ηθι οαν ϑαηΐ Π6 ΑἹ 5115 [1Π{65 οἵ αἰἸβοον 15 ἢ ΠΟΥῚ ΘΡΙΒΟΟΡῚ οἰθοίίομα μαβϑοδηΐιν. 1)}6 ΔΙ ΠΒΟΠΙΙ 
οὐ ΛΙΠ Πμα51}1 5:10 550} 1115 510 ἰοααλίπι ΒΔ51}1π|5.. τὰῦ 111} οὶ ἃ} οἰ5 Ἔχϑρθοΐδββα γι ἀθαίαν. δοο- 
οὐϑβαγθα, ᾿μαϊ, δὲ ποτα υἱδι 5ιιτιὶ ἰναῦ ογ6 διιοο 55 0165 ΘΟΙ μη, φιὶ οὐ ϊογ τι. οἱ ἤπια τιδητι6 δοτι-- 

φιιθϑοιιτιΐ. ν 

αἰνοα Ἰ46 1} θη ριι5 ἃς Δ πιβομ τ5 δὲ ΑἸ Πα μαβῖτιβ, Οὔ 5. Ἐπ 6] 1ὰ πιαίου Βα5}}}}, 46. οὔ] τι5 
ΠΟΥ (6 ΠΟΥ ΓΟ ἢ [Δ ο1Ὁ Ππι5 6] τιν ἴῃ οαάθηι δορὶ βίοϊα. ϑουῖρία οδέ μας δορί ϑίοϊα ποηάτηι οἴαρβα 
ΠΙθιμ6, τιῦ 6Χ [15 6.15 ῬΘΥΒΡΊΟΙ ρΡοίαϑβί : «δὲ οηιγιθ5 ὉΤἿτι6 στ ὕογ πὶ οατίδαδ, {ιίδτις ἔτι Πεπιτιο δα τι6 

εἰἴθηι «οἰ ογἔτι5 5τεηὶ «. . πποῦνος ααϊάίοηι αἰϊος αἰϊὶς διιοοφεθηίὁ5, ]ιἰθηιὶς τη οἰ ὁδίϊατι, τιϑσοιϊογ γι ΘΟτι-- 

{ϊτυε[αἰὁτηι ΟἸαλ 0 εἰϊσογ 6, οἷς. (δαανθ ΘΥΤΟΥΘ ΠῸῚ σαγθηΐ Θοο βία ϑίϊοδο (α] τι]... ᾽πὶ ἀπ] τι5. ΤΠΟΥ 5 
5. Ἐπ 6186 ῬοπΙίαν 416 (Ἰσοβίηιο δῖ αι. Τυμυπηθναΐ δἰ Βα β1}1π|ι5 Πἰθιιθιι Ἰῃτον προ ἀπηθηία, 

αιΐθιι5 παοίθητιβ ἀδίθηζιιβ [πϑναΐ. Εο Ῥυοθ }} 15. οδί απο ορ βίο αι ἢ Βο Ρίδ ἢν 6588. ΠΊΘη86 

Ψαπϊο, «παρά αἰαὶ [θα 51}}1π|8 ροβίθα δα δυμπιεθηι 1“ πιβ6] ἴτιμι Θρ βίο αι βου ρβϑυῖί, θαι [1165 
«ἰοβι15θθύ. 5018 θη ϊηὶ ἴαηιο εἰθι 1  θαίτιι;, {ΠΟΙ} 115 σοτ τα οίτιν ΗΠ γν ρας τι}, ΘΟ 5 ΠΡ ΙΠΠΘΊΜ 5.111}. 

1 ΟὙ}0 0 «ιοάδηι ἰδηριιθη ἴθ Π., 1 4110 οπσαπαίο σΟμϑιιθίτιι 5ιιοσοβδι πο Πα πουιιηΐ νυ 015 
σαγδιομτιηι Ἰῃβίγιιοι, (δ ααγο θάβι}1πι5. δα ἃἰ1ο5 οοη Γαρὶθ μάτιν ταΐτι5., Επιβοθπιπι τορδΐ, πιῦ το] 1 

δ᾽ Ο5Ι5511105 {τα ΐνιι} (ΠΠ] ΟἸ 5.6.1} ἃΙΠΙοτα} 115 ἀϑοοθίαϑ νἰἰθίιιν ἀοβιρηαν 6) δαὶ 56 ἀοοογϑβαΐ, 40] 51} ᾿Ρ 5115 

οὐ} 15 Πγραῖῖο πιθάδαμίμι ; γα] βα] θη δ θοὸ5 ΠΠ γραίλιιιν χταἰτ(αὐ {6} }5. 51115 Τηπχ Ὠ {11}. 
Ιγ. Ναης δὀχρομομπάιϊι) ΠΟΡῚ85 οϑῖ, {αὶ} 15. ἀἀάπιοιὶ ταιομθτι5 αὶ ἀπητιι 5608 οἱ 869 [ο5 

ΘοΥ̓Θμἴτ15 ΤΟΙ ΘΓ 115, ἀα 115 ΠΠ]ο ΟΠ 1π|5 οἱ Ρ] θυ ιι6 4} ἀπητιι 979 ἀϑϑισηδηΐ, Ῥαρτι8 γ61Ὸ, {|| 
ΔΠΙΟΥ ΠῚ} ΘΡΕΓΌΓΘΙῚ Δ|10 ῬΥΆνΊΟΤΟ ϑιμθηαΐ, ἀπητα 570. 15. ΝΠ μη ῬγοΥβιιβ ΘσοιΥ ἴῃ ἰοίο 6ρ1- 

βοοραίτι βά51}}1 τοι ρῖι5, 1 4110 Θ᾽ π5ῃ 1041 ουθηίτ5 σοη] πρὶ Ῥοβϑιηῦ, πα ἴῃ Π15. 4π|88 ΤΘΟΘΏ ΘΙ Π,1Ι5 
ΘΡ᾿5[0115 σοῃ) απ ριι ἢ πιν : ΠΘΏῚΡ6 ΠΟΥ 5. ΔΙ αΒΟΠΙ οἱ ΑἸ Πα μαϑὴ} Δ πο γα ἂο βαποίς Ε16}120., απι- 
ὑπνηὰ [Ἀ165 Βαβι τι Θχ ΘΟ ἢ 1115 Οσοι ρα ἸΟὨ ] 0115 ΓΘΒΡΙ ΓΤ 6 ΠΟ 51261185 ΘΟΠΒΙ πππὴὶ ΘΙ 4] ϑαιηο- 

βᾶα 261 ᾿ΠΊθρ τα ΔῊ Πτι1}}, 14 οϑί, Ῥον ἄτπιὰ5 αϑίαϊοβ. ἃς τπιηδι ΠΘ θη πᾶς ἴση ᾿μ ον ]]αίπιπη. 
ΝῚ] νϑυθὶ5 Ορτιβ οϑί, ταῦ δὸς ἀηη0 970. ποὴ ΘΥΘἢἾἶδ86 ῬΡΙΌΠ ΘΙ, 4π|0 Βαβι ἴταινι Γθοθ 5 οὐ ἀἸδίταμηι ΠΟ ἢ 
ἴδτηδβ οσοιραθαΐ, 566] πΠθροίϊα ἃ ΘΡΊΒΟΟΡ 5. ̓ρβῖτι5 δ δοίῖομὶ ᾿π θυοθθπεθιι5 Ἔχ μια ἀδε πε θα μΐ, 
ηθς ϑαιποϑβαίᾳ οορΙαθαΐ, 566 Ττιβο λλτιιι Ἰη ν Πα ας, ταῦ ΒΘ πτὶ νου Ἰπροϊοβίαιη (ὑοϑαυ!θηβθιη τους 

βαυδί. [γ856 Ῥαρῖτβ ΠΟῊ δἰ θρββαί ἤιιης Δ Πτ11}}, ὩΪδ5] ΟΥ̓Δ ΙΟΠ ΘΙ το] θοἰββοῦ ἴὼ ἀππι 571. ΝᾺ}- 

Ἰππλη [115 ν δβίϊ πα ἃηη0 371. ΒαβΊΠτπιτη ἃ] δια ππη Π0Ὸ τπιβάτι6 δα Ῥυϊηο5 ΒΘ Ώ565 ΔΠΠΪ 56 {πθ6η{15, 

ἁὐνθηίι8 ΔυΙΔ πον, Θχβρθοίαιϊο Ὑ α]οη 5, ἂο ἀθιμ 8 ἰρϑὰ ρουβθαπαίϊο 5ἷς ἀθιϊπιθυιηΐ, τὖ ἴον 

ϑαμπιοβαίθηβα ἴῃ πιθῃΐθ γθηἶνο ποῺ ροίποιῖς. Αμηὸ 579 βίαι ροβὲ Ῥάβοῖνα ἴθι " ἁΠ ααοα 5π5οο- 
Ῥ᾽ζ, τῆθη56 δίαϊο αἰϊπια " τηϑα Ἰαίτιβ οδῖ, {πο δὰ δχίταμι ποθὴ ρου πχὶς. 564 Ῥοβίθα Αὐπθηϊαι 

Ῥδνασναν , ἃς 1861} 511 ν 1551 γ111π τὴ 6] Ἐπ οθβῖα Θαμπιοβαίθηβὶβ ἀδστπβίανι. ΝΊΠΙ οὐρὸ δχ 1ε|5 
αι ἀπιθο νυ  ητι8, ΒΡ  Ἰαΐ ἀπ ητι5. 972. ϑιιρουοδί ἀππτι5. 979, 48] τπαχῖπο αὐριάοι ΤῊ]θπιομίϊο. 
Ναιῃ δηη0 374 οἱ βθψιιθ με θιι5 Θχβα!αθαι Ειβοθῖτι5. Π ΘρΘυ μτι5 φαϊάθην πος ἀηπο Βαβιλταιν 1μγ1- 

56 1}| Εἰ 156 01} Ῥ ΟΝ 5515 ΟΡ βίνἸοίιι αν. ΑἹ ον Ῥτομἶδδα ὨΟῺ ρου δοουϊί, στ αν 5511} ΠΟ απ δχ- 
οὐιδαΐ 1ῃ Ῥ αν ]τι5 ΘΡΙ5(0}15, τπιβάτιαμι ἴδιοι. [ἢ Ἐρίβίοϊα 1:4, ἀρργορί πηααπίθ Βίθπιθ βουϊρία, 
ΟἿ] 5061} ΟΠ ΠΘ1} ἃ] Θοἰδβθί υἸβιτ 11 Πσιι5 6 }}11. λον ὶ5 ΔΘ ΠΠ αίτιβ ; ἤρϑύιιν αὐ 56 ἰπν τας. Ιου θιμι 
οἵ Πιθιλθηι οδιιϑαίτιν ἴῃ Πρ᾿βίο!α δαὶ Ἐναρυίτιη, οὐμ" ἢν ΔΎ ΘΗ ἰ Δ ῬΙΟΠοΙβοὶ πο Ροϑϑιί. ἴπὸ νου, 
πα ἢ [πὰ ῬΙΟΥ 5115 πΠῸς Δ ΠΠῸ ἐπα Ἰοῖπαιι [1218 ἃτιῦ ἸποἸρΊΘη (15 απὶ ἀοβι θη τ15. Νοιηο ἰλμιοηι ἀμ π0 37.) 
«6511556 ἀἴχουῖι. Πὰς δαΐπη βοἄαία Ἐπ πιβοθίπιαι ἰην ἰδις ΒΆΒΉΠ 15, «ποά «αϊάθηη ἀπηὸ 378 ρουῆοοιο 
ποῖ Ῥοίαι. Ἰθαίζοινι οατιϑὰ [Δλ}}}5 ᾿πἰζίπιι ὦ ἀπητι 513. τοίουνο πο 51μ1 - βιψαϊάθηι {3 ἀμ πὸ 

5. 

“πριβμααιθθνο γον πμσθοι ι 



ΥΙΤᾺ 5. ΒΛΘΙΠῚΠ. ΧΟΥΤ 

ΒΌΠΖΈΘΏΙΙ 5 ειπ|8 ΒΆ5. 15 ϑαμπηοβαία ρδί τ. Αἴ ἀηπο 8574 δχϑα]αϊγαὶ Ἐπιβα 5. Ππιθυ!ο οὐρὸ ΤῚ- 
Ἰθιπομίπ5 πιοτίθηι Δπιβομι!, ΑἸ Πα πα511 οἱ 5. Εσηλ] 185 ἀπ πὸ 519. Θχϑιιητὶ αὔσουο σομπδίαγ. 

9.9, ἩΔΌΘμητι5 σου Εἰ5β᾽ πηι ὙΥ̓ΘΡΟΥῚ Ν ΎΒΒΘΠΙ ἰΘϑἐ ΟΠ}, Τα] Ροβίσιδηιν του ΐθι οἴ ΒΘρΡαΪι- 
γδ πη ταί γ 18 παι γαν τ, δία τ 510 ρουρὶς : ἐν τούτῳ ὃ πολὺς ἐν ἁγίοις Βασίλειος τῆς μεγάλης Καισαρέων 7ῖε. γ7αεν. 
᾿Εχχλησίας ἀνεδείχθη προστάτης" ὃς ἐπὶ τὸν χλῆρον τῆς ἐν τῷ πρεσδυτερείῳ ἱερωσύνης , τὸν ἀδελφὸν ἄγει, ἢ" ι87.: 

ταῖς μυστικαῖς ἑαυτοῦ ἱερουργίαις ἀφιερώσας “ χαὶ ἐν τούτῳ πάλιν αὐτοῖς ἐπὶ τὸ σεμνότερόν τε χαὶ ἁγιώτερον 

προήει ὃ βίος, τῇ ἱερωσύνη τῆς φιλοσοφίας ἐπαυξηθείσης. Τιμπι ἐπι στιὶς ἱπιίεγ' σαποῖος Βακίζτιις τπαστα 

(με ςαγίοπϑίιπι ΤΠ οοϊοοί ἀφοϊαγαίις ατι ϊδέθ5., φιὶ ἐπὶ οἴογιιτι 5 αοογ ἀοἱϊὲ ρῥΓδςῦ γ θτόσιτα {Γαίτ πὶ 

ἐνολῖξ, στεῖς διιτη. τηι.γ, 5[1οἷς 54ΟΡαπιθτιξῖς ΘΟΤΙΘΟΓΩΤΙΣ : {πηῖητι6 {115 αὐ τα α] οὐ δῖ οτ᾽αντ!αίθηι οἱ ἐφαποίϊ- 

ἑαίοπι υἱία ργορυθάϊίτιτ, ατιρϑηῖθ ρ]ι]οςορλιίαπι ςαοονάοίϊο. ΝΊτπαῖτιαν αεἴατα οἵ ρῬϑυϑρίοιια ὐθρου 

νϑῦθα, {πδμι ταί Θ᾽ α41 ροβϑιηΐ : τ. τ}00 ᾿ἱ μτ5 αἸοΪ ροβϑιζ ΘΥΤΆΤ 6 11} [Δ 1} 1510 1115 ΓΈ 115 ΟΠ] 65 [1015 
ΘΒΔΙΥΔΠΠ|5. 

90. {Π05 δνθηίτβ Δηη0 5068 δχοϑιιηίο δυΐ ᾿ηθιιηίθ 569. Δ55: ΡΠ ΘΙη115. ΤΘΥΊ} θ᾽ ΠΟΘ 08 ΠΔΙΤΔἢ- 
ἀδυυμ 56 165 οὐμηΐηο ροβίαϊαί. Ν οάο ρυορδθίμιι5 ἘΡβίοϊαμι 94 δὰ Ἐλπιβθθ παι, οἵα] διιτητηᾶ οϑί 
ἴλη. ΒΌΡΘΥΙΟΥ 115 πϑοθϑϑιιιο, ἀμί θρ᾿βοοραίτιμι βου! ρίδηι 6586. 1)6 Αἰ πα παβῖο Απμογγᾶμο οἱ δῖπι- 
50Π10 Π1Π}} ἀοίηοορβ οσοιντοῖ. Νοαίεν Βα βου θεῖ Ππτογῖβ τὴ ἢ ΟοοἸ ἀθηθι) τ15515 ἃπη0 972. Θυ]η-- ἃ ἐρ. 92. 
οἰΐατ Δ "ἢ Αἰαυθῖο βιιοοθββοσα ΝΙπιβομΙ ραν Ἰ5ϑ:ηγὰ8. ΠΟ] Θϑ 5. Βά51}10 ΘΧ ὨΙ 1185 ν] 6] γτ18. ὩΟῺ μ ἐρ. 126. 

110 ροβί Ῥάβοπα ἀππὶ 379. Εοάδμν ἀπηὶ 970 {θῃηροῦα 516 οοιρ ]]αῦ ΝΟΟΟΟΒΑΛΊΘΏ5685 : ἤει0 ἐρ. 5οή. πα. 
ἐδη] ΡΟΥΘ ἱπίθι" τιο5 δἰ ζιιίπιμς, ζΓαίτος. Οποεῖταν ἸΡΙάθι ααοα δουτμν ᾿νδοιιηἸὰ τοΐδιη ΠΟΙ 15 δοία- "" 

ἴδ ρουάπιγοί. Ν᾽ μΙ 5ἰς Ἰοαατιίτ5 Ἔββϑΐ, 5ῖ ἀπποὸ 979 θχθαηΐο πὶ ἱποαηίο 574 πομάϊαμι αΠ}65 Θχϑεῖ- 
ἰββθῃΐ ΟἿ] βρη βοδίΙομ65., δοβάϊιθ ἔπης Θρβοορὶ πιουίϑ δῇΠ]οῖοβ Π {6.15 ἃ} 5511}}158 ΘΟ ΠΟ] τΙ8 

[αἰβ5ει 2 ΠΙῚ5 αὐ δ ἰῃ οριπΐοπα ΤῊ] δ ΟΠ 1 Ἔχ ΡΠ Ιου ΥἹΧ ῬΟ586, “ποιηοάο [θΆ51}}1π|8.. 4] 86 1Ώ1110 
τ] ΟΠ β(1086 ῬΓΟΙΟ55ΙΟἢΪ5, τοῦ Βα ρτὰ νἹἀἸηγτι5, ΟἸἾθτι5. το θπ5. ππανεγαῖ., {παῖ πι6 ἤος 1ηϑε ὰτπππ 
διηΡ] δοίη εθτι5. ΠᾺ]]}1π|5 ΟΠ απο τι πθη8 τοὶ ᾿ιοθητατη σοποραϊξ, 5110 Τδππθη Ῥαἰ Ομ] Ῥᾶιι- 

ῬΘΊ65 Ῥυθβγίοι Ἰανϑυῖ. Αὐ 14 πα}1Ὸ περοίϊο βοϊνιμητιβ. Νοηπάτϊμη «ἰδβιθυδΐ [ἈΠ165., οὐ ΤΠ 18 
ἸΠοΓί6 δά δύ Βοπὰ τϑαϊθυιηΐ, {τι σας πυρϑηΐθ ἴΆπη6 ἴῃ Ῥατιρογθδ εἴα. 

Νβοδββα ἔαἱέ ἴῃ Ηῖ5 Ῥυοθδη 15 ̓μυμιογανὶ, {αᾶ πλα ΧΊ ΠῚ] βιιηΐ τη Ομ ΘῃΤὶ δ Οὐ ἸΠ ΘΠ ΓΘΥΊΙῚ 1)451}} 
ϑαβίαστιθη. 56 ομ]ϊεῖς ΤῊ] Θπποπίϊι5 Βαβι! πιηι ἴῃ Ἐρίϑβίοϊα 30 56 ἐθ Πρ ΠΟΥ 11 ΒΠΟ τ ΡΟΡΒ6- Νοι. 65. ἐπ 

τυϊίαίθ, εἴ 46 ἰηβ1 115 510] βίσαοιῖβ ἸΙοχαϊ, δ οαπὶ ἘΘΒΟΡΪΟ δρίβοορο οἵ Αἰμαπαβὶο Απουνᾶπο 8ἰς ἤ απ. 
ἀθ6γθ, τί ἀπ ᾽τιηι 6586 ποη ροϑϑὶί, χαϊῃ ἔπος δρίβοορτιβ ἔπουῖς. ὙἹάθίαν δϊατη 5101 σου Ἰ551 Π|ἃ8 
ποίαβ δρ᾽βεοραία5 ρου βρίοθιθ, οατη αἷΐ Βα 1πι5 βεοιπη ΝΙιβομίτηι δα ΠΕ οο] δϑιυιιπ ῬδΟΙ ΠΑ ]ΟΏ ΘΠ ς», 28. κα. 

ΟΠ ΘΟΠΟΙ 586, 5641 (ΔΘ ΘΊΠΠ 56 ΠΊΡΕΙ ἃ 858 δά ΟΡρτρμαπ 05 ἢ ΘΚ Θί]6 05 δαγοσδίιμι [1556 : γε] 2. 

οὐ ἀἰοῖς ππονίαο Αἰ Πμαπαβο : Οείτιαπι ἀδίτιοερς Ε οοἰοδίατιιτη οἰσαπι 6 δ Γθπιτι5 

Βε4 1. [δοϊ’θν οἱ Ἔχρϑαϊίαμι τοϑροηβιομθ πὶ Βα ρροαϊαηΐ, οαπὴ ᾿ρ8ἃ (βάθη 515. Ἐρο βία, {πιῶ 
Ἰὰς δχανοίοιιν πα θοθαΐ, {ἀτ ΒΑ51}}} ἴῃ πᾶς Ἐςο]οβα δαοίου ἴα, {πιθ ΘΡΌΥ 5 ΝΑ ΖΙΔΏΖΘΠΤΙΒ .,).. 90. ᾿ 

τοβίαϊαν", οἴϑὶ σα  Ποάτα ᾿ξ θυίουθηι, ΕΟ] 6ϑδο ̓ πηρουπαμι ΟὈ ΓΙ Πτιῖ556. Η15 8448 τηᾶχιηᾶ ἸΏ ΘΗ1], 4ο- ϑή0. α. 

οἴσίπδο οἱ νἰγίατ5 οὐπαπιθηΐα, σοϊθιι5 δρίβοορὶ ἰαμύπην {Ἰ ΡαΘθαμΐ, ταῦ διιμ δά ]πις Πμδοίονθμι (οη- 
βίδηΠ ΠΟρΟΙ πὶ δα γουϊται5 ἀθίδηβι οι θη δος ουβι γοσϊηῦ, εἰ ΟἹ ἢ} 60 46 ΠΑ ΧΙ 18 ΤῈ 115. ΤΠ ΡΒΔΟΙΙηῚ 
Ῥιοίδεϊαν! 46! Πρδνάσθης, Οὐ] ταϊγιιτη 5ὶ ρυθβ τ ν [δοῖτιβ, στη ῬΓ] αΥ ἸΠᾶ5 ρᾶτίο5 τορθη δ ΕἸ Ο] 6515 
Οὐαβαυ θη 515 βαϑίϊμουθί, ΠῸἢ ταὶ ἰᾶ5. Θίϊδηι ἴῃ 115, {Ὁ ἀα ΘΧΑΙΟΠϊοιιπ 7118 ρου ΠΠΘθαηΐ ; 5115- 

τππιουὶ ἢ 
9.9. Π|Πυι ἀββθνθγαγα θΟβϑιιηητ5 Ἠ]Π}] Η]5 ΕΠ ΟΥ 5 ̓π6856, Το ΘΡΙβοορα 6 π διιοιου ἀΐθπὶ ΠθοΘ8- 

ΒΑ 10 ἀδδιρηοί. ΝΟΩ 6 Θηΐ πὴ ῬΙΕΒγίου οἵ ρουρϑίι!β ποσοί!5 ἀθ 1 Π ΘΓ] Ῥοίαϊί, οἴ 1Π51115 11 Π}]ΟΟΤΊΠΠΝ 

ἀΡρεῖ 3 Θυδιηχαδι ποροίϊα 114 ποι ἰϊαπάθ, {αδπι 6χ ἔθπη8 ἴππο δταϑϑαπία οὐ θα ηίαν, 14 απο 
ΤΏ] 115 Δ δά νον ΤΊ] δ ομ ἰτπι5 : ἴπ5 1415 ΠΟ τι 15 ΒαΒΊΠπιτη, 418 Π| ̓ ρϑ8 1:1 (ἰϑαυιθηβθηι Εσ- πκχισ. 

οἰδβίδηι ὙἹ θυνίιι Ῥ ΘΕ 11556. Θθοθυηϊ 56 ΔΡ ερίβοορὶβ Βαβι}πι8, στη αἰΐ ἴῃ ἘΡΙβί. δα ἃ Τβ τη. α 6}. 380. 

ιιπι θ05 Οιιποίαταϊτιῖ, ους. Τὴ Ἐρίβίοϊα δὰ "ἢ Αἰ μαπαβίππν π18}} βᾶπ6 ἀπιιηδάγεγίο, αοά Βαβι αθη Ρ Ρ. 55. 

ΠΟΠΟΥΘ Ῥᾶγθη ΑἰΠδΠδ510 ἔιιϊ556 ᾿πάϊοοι. ἴπηὸ 4αουῖίαν «πιο 56 ΑἰΠαηαϑῖτι8. ΠῸΠ δοςουβιγουϊί,, τἰ 

Δοἰου!β οδιιβα8 ᾿πἀἸοαγεῖ : φαοα ργοίδοίο δρίβοοριιβ (ὑοϑαυ θ 5818 ΠΟ ἀἸχιβϑθῖ ΑΠΟΥΤΆ ΠΟ, στὴ ῬΡδ- 
βθυττ ΕΟ] βῖα (οβαυ θη 515 ̓πγὰ Ἔχαγοῃῖοα ἴῃ ΘΟ αἰαϊίαπι Ἔχίθπάεγει. Ἀϊάθὺ φαϊάθμν ΑἸ Πα Π 511} μη1- 

ΤΟΝ. 111. α 



ΧΟΥΠΙ͂ ΤΑ 5. ΒΛΑΒΙΠΙΠ. 

Ὠὰ5 [51 }πι|5. Θά ᾿τμλ πΘΟ6586 ἔπλξ διὰ π ΘΡΙΒΟΟΡιμ ΠῚ} 6556, τι 56. Ἡλι 88 τ άονα ἀϊοογοῖ, πο ἃίθῸ 
Ῥιιθυτιμη 6556, τι πῶς ἰδυυιοαϊα ἰουτϊίοι ἢ Ν απ δἔϊαιη ΘρΡΙβοοραίθηι ἁποίου (ἴθι 5101 ἀὐνόραθαί, 

Ν ας, ἐψιὰ. σὐὰμ ΠΟΙΏ]Π6 ΘΡΙΒΟΟΡῚ 58], φεὶ ἴρ50 «οπιὶη απ εἰοηυϊπατὶ οἰδὲ υἱάοἰναΐτιτ, γιοϊθοβ δρίβοοροβ δά 46- 

[δηβιοπθηι γογι αι 5 δα νοοαγθί, 5416 στ απ ΕΟ] οβίασιιθη ἀδἔδυγοί. 

᾿Οτοροιῖο Ὑ. (αβϑᾶγμιβ, Οτορουῖ Ναζίδηζθηὶ ἔγαΐθν, ἃυιηῸ 368 6 ΝΊοδο σαι] 15. ΠΝ τ ]ΠἸἴοι βουναίαβ, Ποὶ 
ἜΝ ἢ Βεπϑῆςσϊο δα δη μγδ 5 πιΐϑ π{], οἵ ἃ τοι ρα ὈΠ οθ δα] ηἸδίγαί[οπ 6 γθοθήθγ βίδίπθγαΐ. ϑ'6α ρυθθοϊαιο 

ῬΙ ρα ΟΟΠΒ1ΠΟ ΤΊΟΓ5 ΟΡ 5Γ{1 ρᾶτΐο ροϑς βιαρουνθηίθηβ. Νίονίαι ρυθίἸοβιββιιηᾶ {αθΉ116 δὲ ΒΟΥ] δὲ 4111 πο- 
ΡΠ τι ΤΠ 65 56 ΥΥ 5. ΟῚ Ὠ]ΘΙΙΟΓ 65 αἰ ΊΡιιο "6, ἃς ΡῬδιιοΙββίηα ῬΑγΘΏΓ 115. γθβουγαγιιηΐ {1126 δία) ραῖρ6- 

Νας ον. ΥἼθτι5 ἀἸδί τ θαΐὰ 5ιπηΐ. (αλλ ΘὨ 11} ΤΟΥ ΘΠ 5 ΑἸ ΧΊββϑοί (οβασῖτβ : 776α οπιπῖα υοἶο 6556 ραμροτγιί ; 

το. ». 108. ἔγαίον {Π|π8 Οτσδρονίπβ, δα {θη τοΐα “οι 50}}Π]Ἰοἰτιάο γϑάἰθαΐ, ρίαν τα π αίσιν βυσημια γ6}1- 
δίοπο ρϑυίθοϊε. 566 οἰπαα] ρυοάϊθυα σου θη 1011 φαΐ αι οὐ Ἰουθ5, 4πὶ Ῥϑοιι μ᾿ ἃ 868. (δθβα 110} 
ΔΟΟΘΡΙ556 ἀἸοογθηΐ. ΠΠ]5 βίαζιι ππαιηθυα γαῖαν αι απ ροίοθαηΐ, διά τα [αἰ τι 6 ἀΌβο  γ θυθ-- 
τὰν ; πη 46 ΠΟΠΠ1]105 ρορ 6 Πθαΐ, {πος Ῥἱτι5. μΘἢ ῬΘ λββθηΐ. ϑ'θα οὐ αοί δα δ] αβηιοαὶ 5γοο- 
Ῥἢιδηΐξο, 5ῖν 8 ̓πιργοαΐο, ᾽να Τθιρουτ τηἸδουῖα οοσθαῖθ, ρῬοίθγοηΐ : πθοθβ86 ἰαϊς πορᾶγο. ἢ 6- 
Ῥα]βᾶτη ῥῬαϑ581 [1{65 Ἰητα]ουιηΐ, ἂς ἀὐθρουῖιμη ἴΠ ἸΠαΧΙ 5. ΘΓ] Π 85 ΘΟΠ]ΘΟΘυιμηΐ. 

ΑΒ. }ππ|5, 4] γῈ5 Δάν θυβαβ ὐθρου!ὶ 5185 ῬΥΟΡΥΪα5. 6556 ἀπιοοθαΐ, οομημιθη αὶ 1Π1π|5 σατιβαμι 80-- 
ῬΒγοπῖο, τυ} 15 ΟΡ. ριωίβοίο. Πδμιοηβίναί οἱ 86. δὲ ἀτορουίαμι ἴῃ 6] 5: 0441 ΠΕρΟΙ 5 ΠοϑρΙ (68 
6558. Θἵ ῬΘΙΘΘΥΙΩΟΒ ; δι τοι ΘΟΡὨΡΟΠΙ θυ θη βία πθάπιι γϑ! πα, «ποα ορίλμλτι 
ἴδοία 510, τις [1158 μ]Ο 65.115 ΠΡ υθα ται. Οδίθυιι τοραΐ αἴ θὰ 46 τὸ ἀραΐ σαμῖ (ομἰίο {Πποϑαιισογαηι : 
ἃς ΟὙΘΘΟΡΙ γϑυ}}}5 ἀβοϊαναί διι Ῥαν ιν 6556 α! ἀ4α]4 46 θομὶβ Οαϑανὶὶ το] αι θοῦ, θυᾶσίο 

οοάθνθ, ἸΠ010 ρΑΙΓΌΠ ΙΒ ΘΓ ΑΥ]Ϊ γεβρομεθαί 115. αὶ Δἀου πιμίτιν, δὲ Ῥγοθαιίομο5 το ψαϊγαΐῖ. 
1 Θαπμείθηι βου ρα βθηςθη τη) ΤΠ ἰδίοα 56 η5, {ΙιΆ1 τπλΐ 115. ἐοιτηοάο ΤΊ Π]οπηοπ πι5 οἱ ἢ 

Το ἰονιιμί ἃ ποροῖῖα Οτορουῖο Ν  Ύββθπο θα αἰ ἰία ἀηηο 370, Αρὶς δηΐχ ἀδ ᾿ἰβάθπι ργουβαβ τ θαι ἂς 
Ῥιδοθάθῃβ. 

ἴῃ τινά] ορ βίοϊα Οὐθρουῖθβ γοοδίαν Θρίβοοριιβ, ἤθάιθ πὰς ἴῃ τὸ ἀἰβογορατπὶ χτπδπαβουῖριὶ 

Οοά!οοϑ 40 δά "15. 56 ᾿μὰ5 νοοϑϑ ΠἸΔΥΡΊῺΙ ἀρροβιῖαϑ [πἴ556, αὐ ΓΠΘοΪορὶ ραΐθι ἐἰθϑιρ μα αι. 80 
ἴῃ 416 ἀῃ οοπίοχίμμη ἰγ ΓΘ ρ51556, 1 111{15 τα Ομ μι} ΠΟΙ ΘὨ 5 Ρτοθαίιν. ΝΟ δα 6 Ονδρουο δρὶ- 
500Ρ0 ΔρΊτπι ἴῃ [118 ΘΡΙ5(0115, 86] 46. δἴτιβ ἢ], «1 πομάτι δρίβοοριιβ διαΐ. 1.5 15. 4πθι οομ- 
γθη δέ ΒΑ5}}1π|5, Ῥαπροι οναΐ, Ἰαν πα παι γ᾽ Δ ηι 4αϊδίαμι ἀρδγο βία(πιοναΐ, νθίθυ 8 οὐιπὶ ΒΟρΡΠΓΌΠΪΟ 

Νασ. ἐρ. δἱ ΑΡΌνΡΙΟ δμλιοϊτα ςομ] απ οἴτι5 ογαΐ. Πφς δααΐθι ΤΠ 116 σοηδιιιαῃΐ Ογὐθρουῖο ραίεὶ ΟρΡῈ5 ΠΟ 
τὴς ΤΠ Θ ἸΘΟ 65 Πα θη, δὲ ΟΡ βοορα Πθιι5 οαγῖ5 Ἰαιη πιά πιμη ἀἰσίυϊοίο οἱ ἀρ ἰαίο ΒΟΡΒΡΟΏΙ οἱ ΑΡαγΟΙΙ 

γοιποΙδδίηιο. Αἱ φαδάναμι ορίϊμις ΤΉ δοΙορο, 41 οἸπῃθτι5 τ  θτι5 5656 ππάαγογαΐ οἵ τηοηδϑίϊοδηι 
νῆδμὴ ῬγΟ ΠΟ θαίαν, οἱ Βορμγοηὶ ἃς ΑΡΌΓΡΙΪ φηπΆ}18 ογαΐ. 95. ΤΠροϊοριιβ οὐτῃ (οἴτπι5 Ραΐθυ δ: 
ἀοἴλιτι5 Ομ ΓΆ1 5 1} [ἢ ῬΥ 15. Π τ} 115 Π]Ο 65. 1551] ΠΘΡΌΓΙΙ ῬΟὨ 115 5ιι5{1π10, πὶ ῬΘΙΒΡΙΟΙ Ροΐεβί 6χ 
6118 ἀδυμληο 46 ΤῸ Ρι15 515. ΠΊης βίας δίιι6 δύ]: [ναιγῖβ θομὰ αἸἸΡῚ, Ραϊτοο! ἰὴ ΒΟΡΏΓΟΠΙΙ 
1], δἰ {πι6 βου ρϑι Ἐριβίοϊδῃι 18. 

ΥἹΧ πίοι «ἀἀθἰτιη 6588 ροβϑὶς φαίη πὸ Θρ βίο δ αμίθ δρ᾽βοοραίιπη Βαβι ἢ] βουιρία 5ιηξ. δουρί 
ΘΠΙΙΙ 811: ΠΟῺ Πλ]00 Ροβί τηουίοπι (βαιῖὶ, 411 ἀῆηηοὸ 808 δχϑαηίθ απί 969 ᾿πϑαπία ΟΡ ; 5141-- 
ἄδιη βρϑίϊπιμ πο Πα τιϊξ θα ῬδυΠοΙθηα], {τ ἰθηιρογα ρϑυῖσα]} βιαπιογαΐ. Ν ο βᾶπ6 Ὑ θυ βίμ 116 οϑί 
ΘΟΠΜΙ ΘΠ ΙΕ105 ΤογθαἸΐονοβ, {αὶ ἢ 5 Πππ θεῖς τηατουίαμι ἀθάουαηΐ, ἀϊπ οἴΐοθοβ 56115586, ἃς ποι βίδίϊπ 
ΟΟΟΔΒΙΟΠ ΘΙ ἈΡΡΙΡ 5586. Τῃ Οαντηϊπα ασθρουῖ 46 τορι 5115, 4ποά δῃηΐθ ἀμμσιη 972 οΟ]]ΟοΔΙῚ ἀ6- 
Βοῖ, φυϊὰ πα] 1101 τ θμ το Ομ παχτιμὴ ϑΔ5, ΤΠ ΘΠΒΙ ΠῚ » ΟῚ ἰΔῃιΘ Τηπ{0 Δῃΐθ., 418 Δ Π05 εἰ 
τι δἃ5 ΘΟἸΠΠΠΘΠΟΓΔΕ ; 1 Πος, ἰῃΠιιΔ ΠῚ, οΔΥ Πλΐπ6 πιο] 651185, 4π [γαῖ τηογίθιη βεψατπίς ϑαηΐ, 1η- 
τοράαμιι τιῦ Ῥυδίθυιἃ5 ἀθῇ οι, Ἰη Θ τι αι! Ῥυδοβθηΐθβ. ϑθα μος ἰογίε {θα πάπιση αν πλ! ηῖ8. ΠἸοΘη-- 
[6 ; δίαιιθ ΘΕἸΔ 151 πομάπι ἀπο 371 ἀρίπποίπ5 Ηἰς 1ΘΓ ΠΤ 15. Γπιἰσβϑί ἀὑθρου τι5; ΠΟΙ ἸΟἸμῸῸ 
Θρίϑιοἱδ Βα51}}} δὰ πος θηλρτι5 απ υ θη 80 Ἔββθηΐ ; 564 περοίϊαπῃ ἀπ ρεοίγδοίσπη νἹάθυὶ ἀδθαγοῖ. 

Βατηοδαία Υἱ. ϑδοπίτι5 ἰα πάθῃ ΘΡΑΥ 5511η15 ΟαὙ15 ΒΑΚ 1 11π|5 δὰ σΟμΡΙθχαιη Ἐπι56}}} ϑαιηοβαίθβ8 ρυΌρθνὰ- 
γεοὶι Βαβϑι- τσὴ ᾿ : : ᾿ 5 Ἐ ἘΟΣΤΣ τις αι 5686. μος ῥγοηιῖθθο ΟὈϑίτπχουαί Ῥιεθίουο δημο ; δο τππονὰβ {π]46πὰ ἴατηθ5 δὲ ΟΡ ΒῚ οἱ 
369. ἘΠΘΙ5. Αἰ Γα]θυιιηΐ, 56 πθαιιαιδι φΟμΒΙ πιτεὶ Ἰη ορογιιῃΐῦ,, τι ῬΘΙΒΡΙΟΙ Ροΐεϑί 6Χ βι ρΘΥΙΟΥ ΠΡ τι5 

ΘΡΙ5(0115. τινα 0 ἢ αἰ] πα δϑί αΐῃ φορά ἴατη ἀββανεγδηΐον Ῥυοηλϑογαΐ, (ΔΊ π16 51{|6η06ν᾽ ΘΟΠ- 



δ ΒΆΘΕΙ ΧΕΑΙΧ 

οαρίνογαϊ, ᾿ὰ ἀπποὸ 869 οχϑοχιμαίιιϑ 81{, Ῥυθίονθα οχ ὑρίβι. 84, ἀτιῶ ἀμί δριβοοραίτι βου ρία δβϑῖ, 
ΒαβΙΠΠατὰ ἴῃ ἘΠ ιΒ6 01} ΘΟ ΠΡ  ΘΒ51η} Ὑ ΘΠ 588 ΠΟΡ ΠΟΒΟΙτπ|5. Ῥυθοαῖαν δηΐπι Ποῖ, αὖ 510] αἰἰρτιθίτι 
ἐΐογιιτι ρογιεϊοτ, Ἐτιδονὶϊ Θοτιβ 65 5ιιτν Θοτιοθείθγ 6. Ἠϊὴς οἰαπι ἴῃ Ἔριδι. 157, αιιθ βουϊρία δϑέ 
δπη0 379 Θχϑιηΐθ, 51. Επιβθ σιν Δ] οααϊαν : Θμώηι πιο θοῖθ {1556 πι6 ριιίας, φιιοι ἔπιο ΘοΠ 6551 

Ργιδίογιἕα ὠϑβίαξθ σαγιοτὶπι ἢ ΑΓ ἐφτιὶ τιθ αἰϊὶ5 φιιίάσοηι ατιτιὶς σοτι στ 5515 ἑαϊὶς δα οι, τηϊ]ιὶ τι φαϊίοία- 

ἴδηι αΠ7ἐττοῖ. Ἐλαβθ] παν ουϑο ΒΆ5}1π8 ΟΠ 5616] ἸΏΥ 510 : 56 οἴη 5616] ἰαπίπιν ἴῃ Ἔρ᾿βοοραΐα 
[ιος ᾿ζοιν 5 ιβοθρουϊς, πθηρῈ 8 Ππὴ0 572, Δ ̓ ππ] ῬΥΪΤηΟ ΤΓΠΠΘ}Ὶ ἰθηρι15 ἀϑϑισηδη πη} δδί δηΐθ ορὶ- 
ΒΟΟρΡαίαμ. 

Ῥοβίψιαμπι γ6 11 Βαβι. ᾿ῃ Οδρραάοοία μι, πογὰ οδ]αμηϊία5. ἘΘο 651}5 Βα ρου θη, ἐχ {0 Ι βὐξεοθος 

μηδ] θη ἴῃ ποτ ᾿πρΘμητξ. ΑὐἸαΠ1 Θηΐτη Ἐπ οἰ 6518 ΠῚ ̓ΓΑυβθηβθ ΟΟΟΙΠΡΑΥ ΘΙ ΙΗ, ΤΠ ΘΧ 51115 ἴῃ ἐπμρν θαι 

Ιαπς βϑάθῃι ᾿πηροϑιίο ροβί πιουΐθιη ϑι νηὶ, 41] δηΐο ᾿ἴο ΒΆ51}1 ϑαμηοβθαίθηβθ, γ6] ποη ττ]ῖο ρον ΑΝ, 

Ῥοβέ νἱἀδίαν οθ 1586. δύῃ ἜγρῸ “ο]ογθιη ΒΑ5}}1π|5 ΕΠ 56 10 βιρ αἰ Ποαΐ, 4αοα εἰν ἴα5 τα πία ἰδ {116 πε ϑ 

ΟΡΡουίιπο 5ἰΐα, ταὶ βᾶτιτοβ., (Ἰ]Π1ο65, ἀρ ραάοςαβ εἰ ΘΎΤῸΒ. ῬῈῚ 86 ρῬϑ8ηι ΘΟΠ Πα ΠροΓΘΕ, ἸΠΠ1Π15 ἃς ερ. 8ή. 
ἀποττιηι Ππομλϊητιι (θη θυ ἰαΐθ 1 ῬΕΓὨἸοἰθ ΠῚ}10 παρ ῦο σοπ]θοΐα Θββεῖ, ἀτππ Θρ βοορὶ σαί πο] οὶ ὑχχε. 

οπποίαητξαν ἀο ἀ 6] Πθογαηΐ, οἴ 5656. ᾿νίοθη ταβριοπιηΐ. Ταΐθιιν ἰαπηθη Πα] ] 1 6115 ΤῸ σα] ρᾶπὶ 
Ἐαβοθίπιν 515 1ΠΈ 6, πο Τα! πιά ἃ}0 60 Ῥ δου 5811, {πιο δα ΕΠ Ο] 6518 τ} Πταΐθιη ρου πϑγϑί. 

Νόοη ἰάθη δυθηϊ {πο τηθίπιεθαΐ Βαβι τι5, π6 Ρεν τοί ἘφοΪεβία ΓΓΑυβθ 815. ὙἸαἀ θέαν ΘΠ] τηᾶ-- 

ΧΙ ΠΗ. Ῥᾶγ5 ῬΥΘΒΥΓΘΥΟΥ Ια. οἰ Ἂ πῃ [πο ο 6 5185 ΒΘ 50 Ρ 586, οὐ Ῥ᾽Ὸ ἢ448. σα ΠΟ] 1οα βίλθηιιθ αἰ π]οα556. 6ρ. τή. ρ. 
Οππ οἷ5 Ῥαϑι!Ππ5 δα θη τη] οἰ(1α οὐ ΘΟ ΠΊ Π]Ο ΠΗ ΠΟὨ] οἴ τ15 ἔπ|ΐ, {πιὰ οὐ διίναηο Παθιιθγαί, 297: 

αὖ ἰοϑίαηίαν Π{του 119 οὐ 114. Αἱ σὰπι θρίβοορο Αυίᾶπο πθὸ Βα 51}1π5 πὸ ΡΥ ΘΒ ΌΥ θυ ΓΓ ΒΘ η565 
ΠΟΙ μ πο απ, ταῦ ΘΟ 5θυ γ α λ.115, στὰ 46 ᾿ἰβάθπὶ Θρ βίο} 15 ἀρ ΘΠΊ15. 

ϑουρία ἀπίριη ᾿οο δα ᾿ϑ αβεθίτπ ᾿ἐριβίοϊα ἀπὸ 909 δχϑιιηΐα πὶ ηθαηίο 570 : εἰ φαϊ θη ροβί 
ἴον ϑαιπηοβαίθηβο βουρία δϑί, φαο ἅππο 869 οἶτοᾶ διὰ] ητι} 5 βοθρὶς Βαβι 5. ῬΡΘϑθγίθυιμι 
111 Βαβ.}Ἰπιὴ} βου ρβῖ556 τηοηθηΐ Οοάϊοο5 ΔΙ585., φαϊθαβοιμι ορίϊπηθ σοηβθητ Ππ|4, ἄδπε θοὸς 
οἰπιοίαηιϊτιῖ, (οἰ ογ αἰ. ιι6 Θὲ σο5 πιιιίμο τορι οἰζὶς. ΤῚ6 ΘΠΐτη ΨΟΥΒῚΒ Βθοθυ ἢ 56 Βα β1}1πι5 40 θρὶ- 
800Ρ158. Οτια 46 5] νηὶ τπουΐα ἀἸχίτητιβ, οοηῆτιηαι Εἰ ριβίοϊα 67 δὰ ΑἸ δ αβίτμ βου ρία ἀπηο 571. 
ἤπιης δμΐτὴ Ὀϑαίΐθϊη ΔΡΡ6]]αΐ Βαβι} τι5, {πὶ ἤπιηο {ἰτἀ]πὰτ ΠῸπ δοΪδῦ ηἰϑὶ τηουίιι5 ἀθίουτθ. 

ὙΠ|. Απίδ ορ᾽βοοραίμμη οο]]οοα 45 ἀτπιχὶ {γ68 βααιθηΐθθ ΕἸ ΡΙβίο αβ, {1185 ἸΠ5ΟΥ ΡΊΙΟΠ 6 ΟΑΥΘηζ, Αηϊο δρῖ- 

Ῥυϊηνα ροίΐομει! σα! ἤθη Δμι]ςΟ, [ΟΡ 6 ΘΟ ΠΗ ΒΙ[ΟΥῚ, βουϊρία δϑῖ, ΟἿἹ] Ἰᾶγ πλπ] 105. σΟΙη ΘΠ δγθγαΐ Βαβ81- "οοραταιο 

11πι5. 564 πὰχτὴς 46 τη 6] του ποία σοιημηθηάαδί 6 ᾿θοπτ ἀοπλμη, τοραίπιδ πιὸ Τ,Θοπίο ραιπάθηι ππι- δον 

τυ Ἰαΐθη ΧΙ οαΐ, ψαδηη 5101 Ἔχ Πἰ θον δῖ, 51 {πιὰ ροβϑιάθυδέ ργϑεῖα, πος Π δὶ Βθπβῇςϊο ἴῃ βιμηπιὰ ἰθθαπάς, 
Ῥαπρενΐαίθ νου βδ ἴα. 

[πὰ ἀπαθιι5 βεαπιθθιι5 ἘΡΙ βίο} 15 τοραΐ Βαβι τι αἰ ἀοηαὶ, ἴῃ {πιὰ ππιυϊει5. ἔαδυᾶΐ, ΗΟ πτι5 
ΠΘΏΒ115 βου θίτι", 60 6] πον ἃ μευ δί] 0Π6 ΟΠΘΙ 5 Τα] ἀαπᾶπὶ αἀὐάαίαν. Αἰατιο 1 τοσαΐ μθη 5ο τὰ 
Ἰθογ οι οὶ Ῥυοϑθγ (θυ, οο]]δοίδ οὶ 58], 564 δἐϊδπι 5ιιὰ ἰρβιπι5 οατιβα. δι οὐχ 11] ργορυ αμην Πα 6- 
γεῖ, 561 φαγουτιη οἵ ῬΙΌΡΥ ΙΖ ΠΟΡΊΤΗ ΤΈΡΤΙ5 διιδίθ δυ δίτιι", αἰμχθπία οἱ 6χ πᾶς ἄοιηο ρει οθαπέιν, 
ΟΡΘυὰ 1ΠΠπ||5 Ῥυ βὈγ (θυ, οαϊ ταΐθι Βα51}}1 πα χΊτηδγη Ῥατγίθηι βοῦν ΓΙ ου τι δ δα ῃγ θη ἀοΠλτΠηῚ ρ6ι"- 

«ϊπθηάϊπιπη, απιδμλάτπὰ ΡΥ βγίοιν 1116 νἱγεγθί, πἰθηάαπι ἰγαάιάονταΐῖ, δὰ σομαοπ6 τὶ ΒΆ5η10 4}1- 
τηθηΐα Π1ΠΙΒ[Πᾶ76ΐ. ν 

ὙΕ] Ρυθϑθυίθυῖ ν 6] θρίβοορὶ αἰ σηιταίθιη ἀδδιρηαὶ ΒΑΒ1ΠΠ1πι5, σι 58 ῬΑγ ΘΠ Ε15 ἴο60 Θοπδβεϊ αΐπιηῖ ἀἸοῖΕς. 6 ρ. 37. 

Ῥιορίον εἰἰριαἸαΐθηι 118} 1π πᾶ ἃ Ποιμηΐηο ςο]]οςαίτι5 οταΐ. 64 σαν ΘΡΙΒΟΟριτη ἩΠπ|ν [ππ|556 ΠΟῚ 
Ῥαΐθιη, οἴ} {γ65 1185 βου θογδί θρἰβίοἹαβ, ἀδιϊπθῦ πὶ βυπτηα 11 ραπρενίαϑ, ᾿ῃ (πὰ γοΥβαΥἹ 56 
ἰοῦ, πθο ργθαϊα ἅ}1}ἃ ροβϑι ἀδπίθμι, πες φαϊάχαδπι ργόορυίατι πα θθηΐθη. Ἐϊϑὶ Θητιν 1. ᾿Ρ50 οἰϊδην 
ΘΡ᾿βοοραίπι ραιρουνϊηγαβ ἔαϊς ομγπΐταινν ᾿πι} 1158 πηι] Βοπουύτια ; ἕαπιο Τἄτηθι ΠΙΑΡῚ5 ΔΏΪΠΊΟ δέ 11- 

θεν ταΐα Ἰὰ Ῥαιραγε5 Ῥάιροιν ἕαϊῖ, φΖααην χιοά μ 114 Ῥγθαϊα, πᾺ]105 τϑάτταβ Παϊρδγθί. γιάρηΐαν 

Θηϊμ ΕρΟΙ ϑιθ (ὑδοϑαυ θη 515 5αί}β ΔΙΏΡΪα., τοῦ 1115. ΤϑιρΟΥ 115, ΟΡ65 [1558 : Οἵα] τ15. ΤΘῚ (α5[68 511Ππ0 

Ταυνοὶ τθατῖα8., 4α1 ἄπηι οχ ἴοοο ἴδῃ τϑμιοίο (βαγθαμι [οΥγθμαγ; βρθοίδμτ 5 ΑμΕΠΊμηὶ Τγα- Νας. ον. 

πΘη515 οοαΐοβ ἰθἀοθαπί. Βα} γαῖ ἀδοι" 1116. ᾿π 4ιιθι Ὁ]. 105 ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ΔΠΠῸ 979. οοῃγοοσδγ!ξ, 20: ΘΙ ἢ 

πὶ ἤγμὰ οβϑαΐ οὐ αη 46 {146 ΤππιϑίΔ 1} ἐοπβθηβῖο. 81 4π|5 ςοπϑιάδγθί ΠΡ 155] Πλιη} ὉΘ 1 Πο παμη, ἜΠΈΡῊΝ 

αποά ΒΑ51:}ππι5 ἀμ η0 972 ΔΡΟΎΘΒ5115 δϑέ, 51 βΒ: 1.115 4πο5 [ἀοϊεθαῦ ἵπ' ᾿πν 8 6}15 οἱ ΘΧΟΙΡΙΘη415 ορὶ- “Ρ' 9ή- 

9, 



ερ. ἡ1. π: 
Σ 

Τ)ὴ6 1115 
Ῥτίπις οἰαϑ- 
515 δρίϑίο-ς: 

11:5, 

». 130: ἃ. 

ΧΧΧΙ, 

ὃ ᾿ ὙΙΤΑᾺ 5. ΒΑΡ. 

β0οΡὶ5 (υὐἰττοθας δηΐμι «αὶ ἤαπι ᾿μγ αίο5 ἰζογιιτη αἀπποπονθηΐ οἱ ρευ]Πποπουῖῇςς «ἀἰοἀπιοογθηι), ἩΠειπν 

Ῥτοίδεῖο [αἰ ταν 6ο ραιιρουίαι5 γθάδοίαμν ΠΟ [α15568, ας Π1Π1] ροβϑιἀονδῖ, 564 σαγουιμ εἱ ριῸ- 

Ῥἰμααοσγιιμι ἰαοι Δ 01}0115 βαβίθ μία θίπιν. Οὐᾶτα ἰγὸ5 115. δρὶβίοίαβ, {ι ἰαπίδιν Βαβ1}}1 ραπρου- 

ταίθηιν ἰεβίαπίιτ, ἀηΐθ δριβοοραίιμ) ἤδοθβ56 {αἰ ςΟ]]οοανθ. [ρ86 θαβι τιι8. ἀἰβουιηθη δἰϊααοι 

ἀρποβοῖς ἰπΐοι θὰ πὶ ραπρονίδίθηιν, 4ιιᾶμη ΟΡ βοορτιβ Δμΐπιο τε μοθαϊ, δὲ θη, 4ιμᾶμι δηΐθ ἈΠ 

τοηγριιβ Ῥυοίδϑϑιιβ ἔπουαί. ΑἸς θα πο Π]θριθ ἴω Εριβι. 186 αὐ Απεραίγιιη Ῥγϑϑι θπ), 4} 

ογάιθ6 δοοίο οοπάϊία βαπαίτβ πϑυαΐ, 5101 οσατη θθη δηΐθα ᾿πνΊβϑτη 1556. {ππὴ ΟὉ ῬΥΟΨ ΘΙ ΙτιΠῚ, 

{πη 4π|α σοπηϊΐθηι ραιρογίαίθι ἴῃ τηϑιηουίαιῃ γονοοαραΐ ; πὰς ΨΘΙῸ πίστη ἴῃ τηοάπαμι Ρ΄δοοιο, 

Ῥοβίψαδηι ᾿ΓΟ51411 γα]θι πα ϊηθηι γϑϑίϊεξ. 
ΥὙΠ|. Ἐρίϑιοίαπι 38 ἰπϊτῖο δρἰβοοραίαϑ 5. ασορου! Ν 556 η1, ἰά οβῇ ἅππὸ 372, Ξου ἴαπη ΘΟ] ἸοὶΕ 

ΤῊΠ]οιποητ5. 564 «πὰ Βαβι Π1π5 ἴθ Πᾶς δριβίοϊα οὐ ὙΘΡΟΥΙΟ ποααδαπδιη (ἰββουῖζ, αὖ ρὰν ονὰΐ 
σα ΘΟΙ]ορα ἀἰββουθ δ, 564 δι ΡΟ 5. πὖ {ἰποπθι {Πθο] δὶς δἰ θιμθμεῖ8. ᾿θαθμ: ( αἰξ Θῃ 56 

πῆς οἱ σοι ΑΥ πτὶ ΠΟΗ ἴδοῖβ5θ, π6 Πυροϑίαβιμ ἡ ταῦ τ} Αἰ}, οα ἢ} Θϑϑθηίια οοπί μά ογοί) : 
ογθάθι πιαϊ πὶ ατδρονυίαιη μᾶπο ἃ ἔγαίτε ρουιγαοίατοπθηι ἀςοθρίβ56, οαπὶ τϑ]ϊοία τμοίονίοθ οὰ- 
τπράτα τοί 56 580 }15 δὲ δος  βϑιαϑίϊοὶβ βου ριον ῖθιι5 ανοϊνοηῖ5 ἀθάϊε. ΠΙᾺ διϊατ ρυόθαγο Ῥοβϑες 
παης δἰ πο Ὀγαι Ομ  ΒΔ51}}1 Θρ᾿ϑοοραίῃ δη 4] θι 6556, {πο πἰ8}} παθρθοῖ ἀ6 ςεἰθθουσίια {{}ὰ 
ααςβίίομθ, 4185 ἱΠ|{10 Θρ᾿ϑοοραίιι5 Βαβι} Π] ἀθ ϑρινιια βαποίο θχουία εϑί. 

Ὠε Ἐρί5[0115 Τα] Ια πὶ δα Βαβι αμ οἱ Βάϑ1}1ι δα {πι]Π πύλη [απ Ἰοοατὶ συσηιι5. Οποά βρθοίαί δὰ 
4αϊπάιια 4[185 ΘρΡ᾿ βίο 5 (ππ|8 ΒΘ απιηίπι, 510 1165 φαϊάθηι ἀἰρηδ Βαβ1}1ο ἂς Ῥυεθοἰ αν βϑίηια 1ηϑ8{1-- 
{π|1 ἀβοθίϊοὶ ρυτθοθρία οοπεϊηθπξ. ᾿ρϑα πῇ δἔϊαιη (ΘΠ ριι5 ΟΡ 6 σΟΒ ρα αϊξ, 5ῖ σομ]θοίτιτο ΓΠ]ΘΙομτὶ 

γβοϊριαπέιν. Ἐχ Π15 Θηΐηι νου θὶ5 Ερι βίο 406: “41: σρίγίίς ἀϑριϊ, χιιὶ τειίτιο ἵτι {1115 σονιιππιαοῖ ορό- 

ταΐτε", Θαΐσιια ατιτα πιοίο σιιδοορία, αὐτιοσακῖὶ πίδο οπιπίά, ΘΟΠ]ϊοϊ ἸΠΡ 1 ΠῚ Τα αὶ τόσαι ἀ681- 

δπανῖ. ΠΙᾺ δαίοπι Ἐρίἰ βίο! ἀδ : δοσοθ φεοπποάο ἤαπι «Ζιάςογιίηι δὲ σοπείζετη {{{| απ 1) δὲ οεζειιηι 
οονιροἑ {μτιέτιτ', τϑἴθυυἹ ροββ8 (θη βουϊρίουν δχἰβίτησί δά Ἰπυρουῖαιη δον δηὶ ; ΦΠΡΡῈ οὐπη ΠΟ Υ5 π- 

Τιαηὶ εἰ θχουία ᾿ἱπίθι' σομδίτ5 Ἰηϑίδτι Τα 10 }15 ΓΘΙΡΙΙ πϊν οι! α σΟΠ ΚΘ ΥΒΊΟΠ 65 Θ[ ΙΒ 061 ΠΟΙ ΠΟΥ ΘΓ 
Ροϊπογῖης. Δαιηπάτνν ἀρ γεθοοβ ποθι} ἢὰ5. δριβίοϊαβ Βάβ}}1Ὸ ἀθ) πα Ἰοατιιπί, Ῥυιμα, {πὸ 
οϑί δὰ ΟἸοηθηι, 5. ΝΟ ἃ πομπα} 5 ἐὐἸ θυ Θθαίαν, πααὖ ᾿θρίμητι5. ἴθ τιη0 ὁχ (οαϊοῖθι5 θρη5. δὲ 
τη 5. ΝΊΪο υὐἰδαϊίαν., οροΐθυοο οἴϊαθν Ἰθθμἦτ : βιιηΐ Θηϊπὶ ΟἸΠΠ65 δ] πϑάθιη Ἰηΐθι 856 5{}}1. 78} 

ΠΟΠΏΤἢΠΠ]1 τ [15 ΠῚ 6.15 56 πιτὰ ΒΒ} ἀΘϑι ἀθυανιιηΐ : 564 δά πῆς ἀπ θ᾽ πα] γαίϊϊοπϑιη ἀ}Ππι4 δἰΐαι 
δοςβάϊι, φαοά ἰορισαν ἴῃ Ἰθριϑί. 4 : χατέδραμες ἐπὶ τὰ “Ἱεροσόλυμα, ἔνθα σοι καὶ αὐτὸς συνδιατρίόων 
ἐμαχάριζον τῶν ἀθλητικῶν πόνων. οι οτοξοίγπια., τιὐὶ οἱ ἴρ56 ἐξοιίτα, σοπιπιογαίιι5, οὗ αἰπῖ6- 

ἰοὺς 16 ἰαύοτος ὑθαίιπι ρτγιξεϊϊοαναπι. ΠῚ. γου 15. ἀππιίανπα ΠΙΘΡΟβΟΙ γ 18. οομπιογαίϊο πη ]|οὰ- 

ται, απὸ ᾿η Βαβιϊαμν ποὰ οοπγ θη. Άθμι [Δ.1]6 Θχρ]ϊοαΐ οἵ σοπ οι Ἰαΐ Ομ θα ἤβιτιβ., {αὶ Βαβι τιν 
ἘΠ ΘΓ ΒΟ γ η115 θαρτζδίτιην ραΐαϊ,, τ ἴῃ [ἀΡυ]Πο58. 1}}1|ι5 ὙἸΐα Ἰοριταν, 4αθ ΑἸηρΒ]] Ομ ποιηΐηὶ 
ΒΡΡοβιία ἰαΐί. 

Π͵ὰάσατ απ 16. Θρ βίο σιμὴ Ρυηα δ ΔπδοΠοιθίαμη «ππϑιηδη ἴῃ Ῥαϊϑίϊπα, ΟἸ]ομθηχ 
ΠΟΙΉΪΠη6, βουρία δβί, {{| 56 118 ἴῃ ΒΟ Ππάτη θην ἃΡαϊἀονδί, τιῦ Π6 58ου 5 {αϊάδιη οομγ θά θιι5 1ηΐοι- 

εβ8εῖ. ἤος ργϑοῖραθ {ΠΠπ|πὶ βἀοςοί διιοίου δρ βίο δο, φαοπιοάο [αϑυϊάϊπιτ 50}1{π|41π158 ν]ζαπάτμμηι, οἵ, 
81 41 5} θα ΟΡ Ἰ(α ΠΟ Π65 511} 5ρ6οῖθ οθθιιη] βαογὰβ. 5Υπᾶχθβ, ΖΠΟΙη0600 ΓΕρα 6 πη 48 5ϊηῖ. 86- 
ααϊταν ὈτονἸϑβίηια ἃ(ὶ πα πῖορ 5 Δἀπιοηϊτϊο. Ἐριϑί. 44 βογιρία δϑὲ δε τηοπδοθτ ψαδπιάασμι, αὶ 
ΘΧ 510 Ῥἰθίαι15 ἴθυνου 8 ἴῃ τηᾶρ δ ΟΥἸ πὰ ἰαρϑιι5. ἔποναΐ, δὲ ροοιηϊαναπη ταρίοι: αγαβογαΐ. 

ΒΘααθῃ5 δαὶ ἴα ΠΟ ΠΔΟ ἩΤη 5 {π|| ΔΙΠΠΡ}15 ΟΡ θτι5. στ ]Ἰοτῖ5. μος ᾿πβεϊπἰιιην ἀπιρίδχιιβ ἰπεγαίΐ,, βε 
Ῥοϑβίβα δ αἰίθυϊα τη ΘΟ ἰβθταΐ δἰ πομμα}105 Πουγθημάπαῃν ΤΖαϊάρίαμι ᾿πγᾶγα οοορσογαῖ. ϑ:πη1}}58. εϑὲ 
ἀυδυπηθῃιὶ Ἐριβίοία 40, εἴ δὰ ραμῃϊζοπίϊαην πογίαϊαν νἱγρίπθηι ἰαρβᾶτῃ, 4820 οἴη νἰτσι πἰαΐθμι 
γιοϊαββοΐῖ, γοΐο 86 ο᾿βίγϊοίαη ποραθαΐ, «πδτηγὴβ γιγριηἰταΐθιη οογᾶμι Πθο οἵ ΔΏΡ6]15 οἵ Βοιηϊηϊθιις 

Ῥυοίοδβϑα βϑϑεί. ἢ 

ΓΙ Ηοχαδπιογοι 4ποάις Ἠοπλ1]1α5. βου ρ5ῖϑθο ΒΒ] ατὰ ῬΥΘΘΡΥ Γοστπὶ, 5 στοαὶ Ἐείββου, ἱπ ΠΡ 6110 βιιρτα 

τηθιηογαίο, Ρ.36. (7115 μεθα εἰϊαπι τοροΐοπάα ἀπιοίμηιϑ, Ρ. 81, ποῖ. ῥ : « Ἔχ Ἰοοῖβ ἔοτηῃ. ἴ, ». 232, Βοπι. ΠΙ ἴῃ 
« Ἠοχαῦπη., εἴ ». 69, ποηι. 7.; ἴοπῃ. Π,Ρ.3 εἱ 173, Ῥαΐεῖ σου εἰβοῖπηθ, Βαβη]τυπ φιοίζα] τα τὐππ πῇ 58} 6 ΠῈΔ ΒΘ ΤΠ ΟΠ 6 ΠῚ 

ὐνισννο. ᾿ς 



ΥἹΤᾺ 5. ΒΑΘΒΙΠΠΙ.- ΕΙ 

ΑΝΝΟ 3:0. 

ΟΑΡΌΤ ΧΗ]. 

1. Μονίιο Ἐπβοῖο πεΐπιιβ οα ἴα ΒΆΒ1ΠΠπ|5 5 ΟΟΘ550Γ15 εἸδοίίοπὶ ργουϊᾶοι, ΠΙᾺ ἴρβὲ Βαβι αἰγί 546 ατοροτῖ 

εἰ Ἐ.5ΕΡΙ ϑαπιοβαΐθηϊ ορογὰ ἐΠσιζαν, ΠῚ, Τηϊογοθάιιηξ Ῥ]τγα5 ἐριβοορὶ οἱ δηΐθ ογιπαϊοπομι ἀἰδοεάπηΐξ,. 

ΤΥ. το ἅππο ἰθο ρεγδοία ογαϊηδίϊο.. 

1. Εὐβοθι5. (οϑαυ θηβὶθ. ΟΡ βοορῖιβ ΔΠἸδτ ἴῃ ΒΆ51}1 πη θτι5 ἀμ πὸ 910 ἢ ἸΘηἸΐθι ἐσ μαϊανς, δίονιαο. 

εἰ δά Ἰ)ομηϊητιη, Ρ᾿Ὸ 480 [ΟΡ ζει οἵ 5Ί ΓΘ Ππ8 ἴῃ ΡΟ ΒΘ {101} 0115 ἀδοθυίαυονᾶΐ, ἃ Π1}15 ΘΟ Ἰβο θα τ5 τι ες 

ἔθυβ οοΐο δχδοῖ!β, ργοίδβοίιιβ εϑί. Νϑιο βᾶπε ἰδηΐα 5646 αἀἰσηϊον οραΐ Βά51}10., πθι ηθη [αἰ 6 θα μς Ἐπεντε δι 
δχμηΐα ἀοοίγιπῷ οἴ βαποί ας !5. ΟΥ̓ πδιηθηία : βϑρθοίαΐϊα Ομ  θτ15 ογαηΐ βα πηπηὰ (6 Ππροἰοϑια (ὑδθ58- εἰδοιίοαι 

ΤΊΘΏ51 τηθγ]ΐα, οὔ]τι5 Δ} γα με. 71. ΡΤ Πηἃ58 Ῥᾶτίαβ. ἃ ΘΡΊΒΕΘΡΟ ΠΟΙ 5585 51|5{Ππ|Θ δξ. ΠΡ 

ϑ84 ταιθὴ ΦπομἾητι5 ἤος πππηθη Θχοαἶβο ἰοοο οοἰ ἰθοαγδίιν", Ὀ] πασᾶ ΟΡ. θυ ΐ, {4180 ΟὙ ΘΡΌΡ 5 31 εἰ 3,5 

Ναί" Ζὶ Θρίβοορτιβ 51 1018 ΡΓαἀθμίὶα δὲ ἀηῖμὶ [ον αι άϊηο σοιπου. ἴρ88. ΒΆΚ1Ππ5 ΠῸ 5ΠΒΡΊΟΔ ἢ 5 

«αϊάδη οοι]05 ἢ 86 σΟΠἤ οί. 1υ1, ΔΙΉ] ΟΊ 5τιπ (ἀ ΓΘΘΌΓΠΙΠ ΔΟΟΟΙΒΙγΙ, γ ΡΠ 15 Φαϊάθηι, πιξ 6] 

ῬΘΏ6 το 16Π5 δχίμγειητι γα] ἀϊοονθί ( νι ἀθίαν θηΐμ ἔππης οΟμϑιιθίο 1{{π|8. οὐ ΘΟ ΟΣ Αἰϊ- 

4«υἱὰ πονὶ ἀο]ου!5 ἃοο 551586); ΓῈ διιΐθηι γϑρα, τιῦ ὐδρουῖϊ σοηβι 1ϊο οἱ ὀρϑῦᾶ ἴῃ Θρβοορὶ δἰθοίίοηθ 
πίονθίπν, Ῥουοαΐϑιιβ πος ππιητ1ο ατθρουῦῖτιβ ἰδουν ἤγᾶ5 ἔπ 10, Βα πθ΄ δε τοι Δοοϊηραθαΐ,, ἐπ δρίβοο- 
Ῥο5 δά πυθοϑῖὴ βϑηβὶς σοι γον. ΤΠ) ΨΟΙῸ [θ451}11 σομϑ. παν 116] }6χιί, ἂὸ ῬγΡοἤοΙβοὶ ἀπ οραηβ, ἤας. ἐρ. 

Θαμι ΒΑ51Π10 Ρ] αὐ! θτι5 πΟμΉ  ΠΙθτ15 ᾿ατρανῆ : ρυητπὴ «πάθην, απο ΠΟ νά Ἰββθῖ 586. ΠΟΙ Πτι ΠῚ ἘΣ 

ΒΘΥΠΊΟ 65 80 ΔΙΏΙΓ115 515Ρ]Ο]ΟΠΘΙῊ; 81 η100 δα 6] πϑιη 041] (ΘΙ 115 ΔΟΟΘυ 8:10, ΠΟῊ Θυ τ αύπνμη : ἀοἰπ 6 

«πο οὐλὴν 56 1086 ἴῃ δἰθοιϊουβ {πππυα] τι Ἰπτο ΡΟπθυα πὸ δι δροῖ, ΡῈν σερουιτη., “ΠΟΘΙ 
οὐδ δι ἀγοία δηλ οἰ σοπ]πποίτι5, δα ἀδοθηΐοι ἃρὶ Ῥο558 ογθάθγοϊ, {τ|88 1088 Ῥ6Γ 88 δϑιβϑϑεί ᾿η66- 

60:8 : ἀδῃΐχιιθ ψιοά ροβ ποιμηΐηθθ. ΡΪη15 Ῥοϑ586. ἴῃ δ] αϑιηοα!] 6] ΘΟ ΟῚ 118 αἰ βεπηδϑϑθί, {πιὰ} ΡῸ- 
ἰδηΐ65 εἴ ἀριιὰ συΐριιβ ργαιίοβοβ. [15 46 οδτι815 πθρουῖτι5 Ομ ᾿ρ86 ῬγΟΠοΙβοὶ οἰ τ, πὴ θΔ451}10 
ποίου δϑί, πὶ ρυ μάθῃ βθοθϑϑῖι {πη} ]}{π|5 οἵ Ῥυα γὰ5 5. 5ΡΊΟΙΟ65. ἔπιριαΐ. Υ ΘΡΊ51}}}6. οὶ Βαβι παηι 
ἈΠΉΪΟΙ ΘΟΙ 5110 ῬΑΥ 1556, ἃς ἰαίθ Ὀγὰ5 {ιι:θ511556. ἀπππ Θἰθοῖίο ρευαρογθίαιν. 56 ἸπηΠηθυο ΒΑΓΟΠΪ 5 απ. 369. 
Ροϑβί Ε]ταμὰ Ογθίθηβθπι δά βαβι πα τοίου ἀσερουι Ναχζίαηζθηὶ σου (6 Ῥϑβίογιι) Ῥ᾽ δοϑίδ Π 1551- ὁ". 12. Ὁ. 
ΠΟ ΟΥ̓ΙΠ5 σαγαηι δέμπις ἀδἰγθοϊδηίαθ, ἂο ράτ]ο ροβί βαβεδρίατο. ᾿οχαϊίαν οαῖπν ῃἰϊς 46 Ναζίδηζο- ἘῈΒ: 

Π15 ΠΙΟΠΔΟἢΪ5, Ἰπἴθι 4105 ττητιὴ ΡΥ ΟΙρΡα6 ἰατιάαΐ, 
Ὑιάρειν Βάβ1}πι5 ράι]ο ἀπίθ {παι ΕπιΒ6 11 οὐ} οἰαπιἀογθηΐαν, αὐ αὐθρουίπιη 50} 1ρ51558, γα] 

εογῖθ δηίθιδιν ΠΟΥ [15 πιιηί5. Ναζίαηζιιι ἀεἰευυθίαν. Νάιη Οὐθρουῖτ5, σαι 58 δὰ ᾿ΐθι δοοΙη- 

ϑϑνθῖ Βδβ1}1} ᾿πγΊ56 Πα] οδιιθᾶ, 56 η81{ δρίβοοροβ ὦ ἀγθϑμν ΘΟΠΟΆΤΙΘΓΘ, 5641 ἸΠ.6}16χὶς ἃ ΒΆ51110 

ὨῸΠ ἴτῃ δ ΠΙΟΙΌΙ βοΐ, {πᾶν δ οροζάμη ἴῃ ἐρ βοορὶ εἰθοίίομα ἰγαἀθπάδῃι 8111]. Οορμου ῖ 

ΘΓΡῸ 6Χχ μος Θρ βοορουιιπι ΘΠ ΘΙ 511 ΠΟΥ τι} 6558 Εβοθίαι πο ἀαθίπιη δϑί {απ , 81 ΘΘΡΕΙΟΥ 
48 μᾶς τηογίβ [Ἀοίτι5 διίθα [ἰ55εΐ, βίαίίιη οἱ Βα} φομβι τη οἰ οομβοααθηιία οχ μος ΘΟΉΒ1}10 

Ἰποοιηιηοάδ νἹ ᾿5βθί, 
ΝΟ ἀθογιιπί ἐογίαϑθθ {πὶ πη τθηίαν νὰ] ΠΠΡΘμΐο πο ογθάαπί θρίβοοροβ Ὁδρρδάοοῖβε βίδιϊη 

Ῥοϑβί Ἐτιβ6}0}}1} τηογίθιῃ., δηΐθαιδπι Πἰ{{6γ 15 οἰθυὶ δαἀγοοαγθηίαι, (δοβαγθαμι δάνοϊαβθ. 5866, ἴῃ] θὴ 
Ὠ181 νἱάδηύαν πὰς ἴῃ τα ῥυδοῖθι πιογθπὶ Οδρραάοοϊς ἴδοϊββθ. Γάἄθιη δοθυιπῦ 8ππῸ 970, οἴ 
ἴα!ϑιι5 (6 Βᾳ51}}1 τηουίθ τυπηον Δ] ]αἰτι5 δϑϑϑῖ, τι ρθυβριοἴμλι5. ὃχ ἘΡριβίοϊὰ 141. Νξειηο 88η8 αἴχθυῖῦ 5, 2, 

ἘΠΠῸ 605 [Π ον ὶβ. ο]ου] γοραΐοβ [111558. 

« βΒδουτπι Πα Ριιΐ556. Υ Ἔροβίτη 1] 6 δαΐοιη πὲ οχ ἴομ. ἴ, Ῥ- 22 εἰ 69, διπὶ δὲ5 {ποάτια ἄϊε ῥτὸ οοπείοπο αἸχῖδβο 

« ἘδΟ1]115 ᾿πο σοπο]ιβῖο, {αδηΐα ΟρΘΓΙΙΠῚ Ἰρϑβίιιβ ἔλοϊα 51 Ἰδοίατα : πο 46 ΟΠ βου ιιπὶ 1Π|ὰ5 υΐ οαΠ{π|5 Ριι- 

4 ΠΟΙ βίπαϊο «υϊὰ ἀϊοαχῃ ! » ] 



ΕἸ ΨΙΓᾺ 5. ΒΛΘΒΙΕΙΙ. 

Ουΐ Ἰάδμι πιουίαο Επβοθῖο ογοάδι Εὐθηἶβ86, Ῥυδοίου ἐθϑίηομῖαν ἀσθρου Ναχϊδῃζοηϊ,, 4110 

ἤαιη ἀϑι18. 811), Δ] ̓αα γαιϊομ 5. Ἰπομηθηαμ Βα ρροαϊδηΐ Ττίοτ Οὐθρουῦῖ ορίβοορὶ δά θοβάθμι 

3. Θρίβεοροβ. ΗἸ επί Οσυθρουπαιὰ (οβάγθαᾶγη δαγοοδυιηΐ, 564 ἴδ} Ῥϑυ πποίουϊθ, αὖ πος δάθ558 

1Ππμ ορόττογα 5ἰ δἰ Ποαγθηΐ, πο 48 46 τα, ἃὰΐ 480 θρόνο. Ῥουιο]θϑίπμ ἰ( ας ΟρΕ 0 56]: 

αἵ φυοίβοεϊο τη] δβδίηι 6556 ΠῸη ἀθΡιιϊββθΐ, δὶ ἤδη ἢΠΠπν, ᾿(1ἄθηι τὶ 41105 Θρίβϑοοροβ, (86 ποι 

Εἴογας ἱπγιτα55οῖ. ΤΌΠΟ ΘηΠ ΠΘΟΘ556 ΠῸΠ {π586ῖ,, τὰῦ οἸεν] ΠΠ|6Ρ18 Δα] ΘρΙβοορουιμ Εἰς{εγ 8 

βἰηραία ἀοοιγαίθ ῬΘΙΒΘ ΘΡΘῺ ΓΕ]. ; ; : 

Ἐπ μον 11. ὅὐπὴ ῥινὶ άογεὶ γε ηθυδητι9 56 πθχ, 4 φαοά πι51 ον η, ναυ ἃ Βιουη!μτιμη βία! Ίη ΘΠ Πσθμά0 

Ἰὰς αἰτία5- ΘΡΊΒΟΟΡΟ [αΐανὰ, ἀβοϊαγαΐί ἃ Θρ ΒΟ οΡ 5. ΠΘΠ.]ΠΘΠ} 56 μιάθεγε, {ποι Βᾳ51} 10 Ῥγεοίουγο ροϑϑιῦ, ὙἱῸ 

ὀὐταν τε σα οἱ νϊἴὰ βαποι[αἴο οἵ ἀοείγϊ πο ργεβϑίδητϊα ἰοησ6 5061 Δ]|105. ΟἹ 65 ΘΙ] ΠΘΏΙ : Π66 1{}Ππ|5 ΟΟΥΡΟΥῚΒ 

νὴ ϑαπιορα. ΠΟ ΠΙαΐθμι οὈβίατο ἀθθοιδ; οὐ ΘΡ βοορα5 αιογαΐαν, ποὴ Δι ἰθΐα, ἂο ργθίογθα [)6ὶ ψιγίιβ Ἰὴ 

ἐπε ς εἴπδιποάϊ ᾿πβνπηϊζαία δἰ αοθαῦ. Ῥυομ {1 56 αὐἀξαίανιμ, 51 πος βαγαρίατη γθοϊριαηΐ, ἂο ορογᾶμῃ 65 

ἃ “ίά. ἀαίατιτη γε] βρι γἰζα ν 6] σου ΡΟΥΘ : δίῃ. διαίθιη οογ 5 ΠΟ πἸΟὨ θιι5 γα οἀροββθηάα 510, ἃο ἰδ ο 0 Π65 

οοπίτα ζαϊίαίθην οοῃ Πθπίτιν ; ΘᾺ Υ ἰβιαχιαιι 886 4ι0 6] {6.1 ΘΟΠΘΙλ[118. 

- Ἠοπουίῆςο ᾿γιζαῖιι5 0 Ἐποϊ βία βάν ιθηϑὶ ἀσθρΌν 5 ἀἰδηοηβίναί (οβαυ θη 51} 115, Ζιιαη 1] 511 

Ἱποιθητ δἰθοῖϊο ΘΡ βοορὶ, σαηγ ἢ ΟΠ ΠΡ Ὲ15 ἘςοἸ65115,. {πὶ Δ ΧΊΙη)6 1 (οβαρΊ 51 αἰϊαυαθι ἔο- 

οἰοοίασιιν. ππαίγθ. Θατη 11} 5: ρ αἰ ποδί γΘΠΙΘ ΠΑ δα 605 «ἰδϑ θυ αι, δὶ Ρ6} του τ οἱ βθηΐϊαη 

Ἰιοθαΐ ; 564 ᾿πζθυῖπη ἀθοϊαταΐ δχ νυ β ρυϊποϊραία αἰ 15, 408 ἰὼ. ἘοἸοϑία (ὑβαυ θηϑὶ Ῥ] 168 6586 

πο ἰπἢεϊαίαν, πϑιλϊπθηι Ά51110 Ῥ ΓΘ ΘΥΥῚ ἄεθεῖδ ; σα {πὸ οοὐδᾶιη 1)60 ἰοϑίθ ἀβϑονενδί εἰ νἱία οἱ 

ἀοειεῖης βαποιαίθ νοὶ βόα πι., ψ ὶ οὐημηΐ Πα χῖη6. ἀρίϊ) 6558, {πὶ [οο] βίαι Ὦ15 ΠΟ] 65{15- 
5: πΐβ τι ροΥῖθιι5 ρα θογπθῖ, Αἴχιι μος 50} 1010 οἴδνῸ δὲ χποῃδο δ, εἰ Βομ ον 8 ἀὸ οανῖα οὐ αμὶ- 

νϑυϑθ ΡΙΘΌΙ. 81 5101 αϑϑθη(ἀπίπι, δίαιια πῶς νἱσουῖ βθηίθηίία., ῬΟΠ]ΠἸοθίαιν 56 Δα αςασιαμ ΒΡ υϊται, 

Ἰατηάιια ἴῃ Δῃ ΘΟ Θβϑιηγι ΙΔ Π118 ̓ ΠἸ ΡΟΠΘΓῸ : δῖπ ἁἰλαα φυϊάρίαιμ 1115 Ρἰαοθαῖ, ἂς βοια ἰὰ οἱ οοσηᾶ- 
τἰομο5 γί σϑαπί, ααξ ργομπηΐβοιια ταν θὰ ράγιιμ ἰοοἱ ἸθρΊθιι5 Θοοἰ οβἰαϑι1ο 18. το] ααΐ ; ῬαΡ ΠΟΙρθμι 8568 
Θοχιιι ΘΟ Π51}1 ΠΟ {ας 1}. 

Νοα ραίΐανὶς ατορουῖιβ ορβουγδηάιιμ 6886 πο ἰοοο, ἀιιοεὶ βα5}}1π15 ἀΕ}}1π|5 ἃς 88 1π|8 6556 ἀοςαὲ 
ἴῃ Ἐρίϑι. 390, αὖ ἀϊοίο (δϑιϊμιοπὶο βυπάϊα γιιθπίαν., πθὸ φαϊδάπαμι οοῃίοπαάαί, τὲ 518 ν]Ποδί 86ῃ- 

τοπίϊα, 56 Τθθαμ ργθοθίασ, δἰφαθ ααϊπᾶπη πᾶ ρ}5 ΠΟ Π6] 5ιη:, Πα Ἰοδη άπιμι το ηαπαί. Νοι ποθ 40 
5101 νἱἀδίαν ατορουῖιβ μὰο ἰδρα ποη οἰ ϑίυἸηρὶ, 564 δία [προ  6ϑ85 (ὑδοβαν θη81 ἃ0 ΘΡΙΒΟΟΡ]5 πλ]-- 
πᾶτὶ ποὴ ἀπθιιαΐ, 56 πο δα πΐαχίιι, πδο Ῥᾶν ΕἸ οΙΡΘιῖ ΘΟΡΊι ἢ} ΘΟΠ 5111 [απ τα], 81 σὰ ΠΟ γἱηοδί 

βοηίθηιία, 5 ιιθπι δἰλα} Βά51Π10 Ῥυθίοναητ, Ππὶς δαΐθηι ἀρ θπαὶ γαῖ οη! ΠῸἢ Ὠ]0 40 γϑηΐα ἀ606- 
ἀροϑστΣ ΠΕΣ 564 δἰϊατὴ ἰᾶτι5 ᾿πᾶΧ μηδ, οἰχας ΡΑΪππᾶμὴ ἀαι Οτορουϊαϑ ἤ 5 πίον. οὔ ογὰ ῥᾶ(ν 8 ΡῬιοΪαΓα [λεία. 
310, Ἶαιη οατη οὐπηΐαπι 46 ΒΑΚ} νἰνεατθιι5. Ππάϊοῖα οομβθητγθηΐ, δὲ ἰὰο8 ΟἸΔΓ τι5. δϑ88Γ ΠΟΘΙ ΠΟΙ. 

Αἰ πα 51Π6 511 Π}110 Ἰδρη ΘοΟ  Θϑἰϑϊοασιαηι σοπίθμζα ΘΠ Ὶ Ῥοβ56: ΟὙΘΡΌΓΙΙ5. 60 ἴδηι Δογιίον 46- 
[δμἄθπάο πὸς [νὰ πὲς ΠΡογίαΐθμι βαναριουανα δἰἰθηίαθαί,, 564 μοί ἃ [λος Ομ θιι5 εἰ ρυαρο- 
οἴθυῖβ σία 115 δα δοο  ϑοϊαϑίϊορο πΠΠΠ {158 οορ ας οπθ ΟΠ πλη} ἃ ΠἾΠη08 ταγοοδθαΐ. 

ογ. 19. ρ. [485 ραϊι15 ΠΠ{{ογὰϑ ᾿ηάὶοαί ἀτερουῖαβ, οατη αἷΐ : ζιίογας σοὶ ὑουαί, πιοποῦαϊ, ροριίμην οοτιοὶ ἰ-- 

θ1ιν αναΐ, ςαοογοίος5, οτιπι αἴίοσ, ἔτιηι θος πιιὶ αἰξαγὶς στπιι., οὐἱείαθαίτιν, ἀθοοττιοῦαΐ, ογαϊπιαῦαξ Θεΐαπι 

αὔοπς, οατι τοὶ σι ἰοο ἀαναί, πὸ ἀρια αἰΐοτιος, απιηιίαπι ἀρτι 5105 ἀαἰοίοτίίαίθ κεἰ οί)". 
Οὐΐθιι5 εχ νου ῖ5 ΘΠ ΠἸοὶ ροϑϑιῖ, ποπ ἀτιᾶβ ἰαπέιιηῖ ἃ ϑαΠοί0 5616, 5684 Ρ] 165 4|1ὰ8 Ἐοο] δῖε εθ58- 
τ θη] βου ρίαϑ [α1556. Ὑ Δ οθαίαν δ πο ἃ 60 50}Π1οἸ τἀ] θη ῬΟΒΘΘΓΘ [ητι}π18 ΕἸΘΟ  6ϑ18 βίδίτιβ. Εγαΐ 

Τρία. εἰ ον. δαῖτα πᾶσ ηα ΔΙ τὴ ἀἸββθηϑβῖο. Βαβι αι Ομ 115 ΡΥ θυ ἐθαηΐ 56] θο ἰϑ5᾽ μὰ οἴ ριἸ551 ἃ ΑΓ 5 
γον. 842. ῬΟρΡᾺ]], πππ γϑυϑιιβ οἰθγιιβ δὲ ἀβεθίς : βϑά ἰηνι θθαπὶ δὲ ὀρρυσμαθαης τηδρ᾿ϑίγαίπι5., ἃ ᾿πΗπηα: 

ῬΙΘθΙ5 ρϑυ Πἰβϑι μι φαΪΖα6 οι τηδ δ᾽ ϑίυ δ θιι5 σομ] ποῖ, οἵ, φαοα 1π]Ώ}1615 ΓΘ] ΙΒ Ί ΟΠ 5 Ἰοοα Π41 πιᾶ- 

ναρ. 343, ἰογίαμ ἀαθαΐ, [05] δἰϊατη δ βοορὶ. ἶ 

Ἐταΐ βᾶπθ τηθίπθηάτι, π6 Ατϊδηὶ, 4] ἀππὸ 96 [ΠςοἸδϑὶα (ὑξοϑα  ΊΘη51 1Π516185 ΒΕ χουδηΐ, 
(Ἰββθηβι οα 15 ἰδ ο ἃ πίθι ουοιιραγθηΐ οἵ ογεγίθγθηξ, Οταγο σεροῦῖ5, οαη ΠΟΠά απ) Δ 6556 
Ροϑϑβοΐ, ἂς Ῥυθθϑί αἴ πὴ πη θαἸοοΥν] (Θμηριι5 ασογα ᾿η 6 ]]ΠἸρουθῖ ; τηασπθιη 6χ Ονιθηίθ ᾿πιηθη ἀοοον- 
51, 5. Ἐππιβθθίτπιη ϑαμηοβαίθ 111; ΤΏ 5515 ρον Επιβία πὴ ἀἸδοοιμτιμι ΠΠ{{6ν15, 1ῃ ἀπ} 115 ἀδιηοηϑίγαί 

ἀαδηΐο γουβοίαιν ᾿πὶ ῬΘΥΊοΙ]0 (ἀοβαυ !θ515 ΕΟ] 6ϑῖα, γοραίαιιο τοῦ 1}}1π|8 γϑηϊαίΐ διιχ 1} 10, ἃς ΟΧΔΏ ]α 18 

Απνὸ 370. 

Να2.6Ρ.2 

ΕΗ. 25- 

ἮΚΧΧΧΙΙ. 



ΝΙΡᾺ 5... ΒΑΒΙΣΤΥ, ΟἿ 

Ριὸ Ἐροϊεβία ἰθουῖθιι5 παμο οἰίδηι δα] οἷαί. (δοίθυιιμν πὰ θ 6 568 Ῥυδ8. ΟΟι}15 Ὑἰν1]}), ἔρ8ὶ { ἀβ6 0 10 ̓χνο 8370. 
ΠΟ ἱρηοίμμ ; ιέθηι δὶ οὔ ἐἰτιθ 16 ροϑϑιηνι5, ἸΔ]α, 5οἷο ἀοηι δ ἔπι 5 τ105 τη αβηνατι ἀριεε 12 θτεηι 11-- Βασι. ερ. 

«μοίαηι, αἰφι ἐπ᾿ ρορτεειηι, χιὶ πος αἀνοοανιί, ὑθπογίοίιπη, πεαατηεῖεηι οοἴίαίμτος. Πονίαταν αἱ 17 

ΓΙ ΡΓ15 Οπγηἶθτ15 που ἰβ ἱποοιη πη πο α ΠΙΘηλΐ5 ἀπίογονίαί. Ηδπς δριβιοίαμ, {πι8 ᾿μίον ΒαΒ.Π1ἃ 88 

γΘΡΘΥ τα, ΠΘΠ1Ο 81 ἴδ θϑί, {πὶ ἀγθρΌΡΙΟ τοϑυππϑ παι ποη [αἰθαίτιν. 
Ασουντῖ βϑαποία5 Δαγίγι ἴῃ Οαρρϑάοοϊδμι ; ἰἔχαο σατο βοϊμιιβ οχ Ἐριβίοία 48 [θα51Π1 δὲ ὃχ 

ἰοβιμποηΐο ατθρουῖὶ, {αὶ ϑρινίσαμ βαποίιι πη ἃ Ἔχίθυ β γθρ Ο θι15. ὙἸΓῸ5 ρἰθίαίθ οἰᾶγοβ οἱ 16 10 ἢ-- ον. :ο, ρ. 
ϑυδηΐεβ δα πηρομάτμη Βαβι ᾿τιτ Θχοϊ (588 ἐθϑίίαν. ΝΟ ἀπθίτιμν δῦ ἀαϊη (Δ η{ὶ ἢ 6] ἀβἔθηβου 5 345. 
Ρεωϑθηζία ᾿ποθη γε θυ Εοο θϑιο (ὑδοβαυ!θη81., οὔ Πη]105 ἜΧ οαγ]ὰ , ἃς ἰοΥίΒ δἰϊαμ 6Χ 10515 6ρ1- 

Β0ΟΡ 5 δά βαπίονδιι βεπίθηςίδηι δα πιχουῖῖ. Νϑιὴ ἰοϑίαίαν ἀτορονι ϑριυτπτη 58ποίτν Δ Π646 χυίω, 
νὶεἶθ56. δε ἰαπχθη 1{Π1π|8 πη η {5 οἵ μουίαιθιι5 Ρ] γ658 ΘΡΊϑοοΟρὶ ΠΟ γ]ἀθπίτιν οΘ5515586. ΝΆΠῚ ΟἴΠὶ 
ΘΟΥ ΠῚ ΠΙΙΠ]ΘΓῸ, 41 ΘΡΙβοόρατμη Ῥγοο]διηδία"! δναπΐί, τιπτι5 ἰθαβϑαῖ δ οδποι δι 6] θο ΟΠ ΘΠ} ; 

Νακζίδῃσὶ βρίβοοριιβ ΠΟῚ 80 πη} Βα πθοίιίθ, 5664 ΘἰἸΔη} ΠΟΥ )Ὸ ἔγασίτι5., Δ] Π]ΔΙΉ 16 ἀρ Θη8; 6 ἃρ- Νας. ον. 
ὕτθαϊ ποι ἀαιταγῖξ, ταῦ οά]Ο.}]0 8110 δθοιϊομθι ᾿αγαγθῦ, ΟΟ]]Π16 10 ΤΊΠΘμχοπίίτιβ. 6χ [15 γ θυ 18 ατο- {9 }᾽ ἕ ἼΣ 
ΘΌΡΙ πδοαβϑᾶνῖα [πι1586 Δ σα ΠΟΙ οδΠ 6] ΘΟ] Θι 18] ΟΥ]5 Ῥᾶυ (18. ΘΡΙβοορόνγιεη βυΠναρῖα. Οιιοα ν. 543. 
4υϊάδι 60 ἀ Πρ ϑηίπι5 βου γαμ πηι δγαΐ ἴῃ οἰθοίίοηα θΆ51}Π1., Ζαοα ΠΟ 5010} Ὁ ΤΡ 65. ΘΡΙΒΟΟΡῚ ἴῃ-- 
το βθαηΐ, 564 διΐδῃι δά ποίοβ βθοῦτῃ Πα Θθδηξ Παρ Ἰβί δίτιβ οἴ ΡΘΕ {|551 105 ΦΠΟΒ] 16 ΟἸΥ 85. 

Ῥεοβοεϊβοθηία ραίτε βουιρϑις αυδρουῖ5 δά 5, Ἐπιβθίτπιιη., σα} 15. Ζοί αι οἴ ϑιιογαβ ἰδ αἱ οἱ ας ἐρ.99. 

σιαίΐδιη [260 {ρον αίθπι ; εἰ πα δοσθρίπμηι τοίου φαοα ρα Ὁ}15 βδπθοίπϑ γθηοναία {πϑὺὶ - ἀπ α[6 θεῖαι 
161} 6Χ βθηΐθης.ἃ 5:10  βϑΊ ΓΔ ΠῚ ϑρογαΐ : γϑηήδι ρει, φα οὐ πο δοσινταί δα 6718 σοι θχτιι 
᾿Ἰησῖι]5 πη ΡΡΟθουτιηι εθάθηβ; 564. Ῥᾶθ]ο ροϑί γθηαχτι) 856 Ῥγομ {1{, αιιοα (ΔΊ ῃ ΡΟ  ἔθοῖ556 ΠΟ ἢ 
ν᾽ ἀδέι". Ὑ 1 ἀιη46 ϑρινϊειι5 βαποίτβ ρον Εαβοθαὰ. οἱ τορουιπμι, 4πὶ οαπὶ γί οι]ο, (Δ η1-- 
Παδι που ατι8 ἔθγθίο, ᾿πηροϑβιίτιβ [πϑϑϑῖ, οχ ἰάθου 6 ν 168 {ταχὶῖ ; δἴ ΟἸΠΠ} ΓῈΠῚ ΟΡΓΟΘῚΘ Δ] ΠΉΠΗ1- 
βίγαββοΐ, δὸ ἀϊηγοαβϑοῖ, Βαβι απ {π6 ἴῃ {(ΠγΌηΟ οΟἸ]οοαββοῖ, ἤν Πλ115 ἃς ναϊθη5 ἀουτι γθ"ἰξ, οοῖ- 

ἰο5 δγβοΐοβ μπᾶ 68 ἃ τη η 1 ᾿π ΡΟ [0η6 οἵ τπιποίϊοπθ, δἴαιιθ οὐϊαι ἃν 1{Π|π|85 {π προ θαίπι οδ- 
Ρὶα τοθογδΐῃ5.. 

11. Τηνιάοτγιιη Β451}}1 ᾿λϊττιπ ἴῃ ποίη [γον ἜΧαΥϑιῖ,, ἘΠῚ σοηδίτι5. 5105 [ἢ ΨΘΩ (111 «Οἰἴαβοθ Τηϊογοο- 

νἱἀογιιηΐ : Ῥ]ασανιιη, 4πιὰ5 5101 Πᾶς δἰβοίίομθ υἹἀεραμέιιν ΔοοΘΡ 1586, ἸΡ ΠΟΠΉΪ] Ὠ]Δ ΠΤ ἔδυ ΤῈ ΠπῸη Ροὸ- ἜΈΡΝΣ 

ταδυιηΐ. Πα 16 ΠΟΠ 5011} ΟΠ [115 Ὑ ΘΡΌΥ τ ΘΡΙΒΟΟριμ εἴ τη] 61.185 γεχανθιιιηΐ, 586 δἰϊ 1 οἱ ἀπο υν- 
οὐἀδιπαιϊοηὶ ᾿πίθνεββθ, δὲ οαμπ ΒΑΒ]10. σομηηυαπίοαγο πο πθγιιπῖ. [)6 [Δο 15. ρα ςοην 15. ἤθη ιν το μα 
51:16 ἀὙρουῖτιβ, Αἰ τθυιτη ἀπίῃ [Δ οἰ πτιβ ῬΡ δου μα {{10. 564 Πα ποῖ ΟΌΒΟστΘ Ῥ θυ ΒΡ οἰ μ}1158 6Χχ ΕΡ 5. 9". 19. Ὁ. 
48 δα Επιοθίπιι. ϑαιηοβαίθητμ, τ] ΒΑβ.Π1πι8 δὶς Ἰοψαῖΐίαν : Δοσίγὶ ατπίθπν 5ρ6 οἱ Θαςρεοίαίίοπε 
γιοτι δα ϑ [676 πιοίἑονθς5. ΙΝατι οἰτη, ςἐαξίν Ροϑδὲ Θϑτ βϑῖ1ηι {πε1|7|| αανοηῖς5οτιῖ, τπτιξα χιιίάοηι ἐγ σίϊα 

εἰΐχοτθ, πεμιίζα οἰίαπι ἔθοΟτ 6, ἀο ἑατιείθτη εἰ ο 55 Γιίτιί, Πντηαῖο ποὐὶς5 δοἰιϊδπιαίθ. Ἐκ ῬΟΒίγΘΠ}15 [6 5{1- πχχχειν, 

"ΠΟ 11 ψΘΥΡῚ5. ΠΟ] Πρ Πλ15 ΘΡΊΒΟΟΡΟβ, ἄππὶ (ὑοθαυθᾶμ ῬοΌβί θρυθϑϑι ἘΙ56}}1} γ θη πί, τη] 16 
ΠΟ Πα ΠἰΘα586. οαπὶ ΒΆΒΠΠ1Ο; πθὸ ἴππ Ῥυϊηαμη. 50 ἰϑιηα οΟὨ α556, 566 [Δ1 δηΐοᾶ ἐοη Πδίτιμ 

ΘΟ ηᾶ856. ΝΟΙ ΘΥρῸ ᾿ηςθυπϑυαηΐ ογαϊἢαιῖομὶ, πος ΒΆ51}10 τηδητι5 ΠΠΠΡΟΒΠ ΘΓ Πΐ, ΠΘῸ ΟἸΔΗῚ 

60. Ομ ππππϊοαγονδηΐί. Ῥομάτ5 δ 141 ᾿ππἰὸ βθηίθητϊδ δουαμ (ὑοβᾶσθα δηΐθ ιβθίι) (15-- 
65510. (παν δα μη Επι56 0 1πι5, οὐ] Το ρτμ 16. Ῥογαρθπάπιηι) δναΐ, 56 1115 (8 ΘῈ {1181} 1501 (ἰβο ϑϑὶΐ, 

Ηἶδὶ {π|ἃ 5686 ῬΓΟΙ ΠΡΟ τηΐ, βίϑί πηι ἃς γἱοΐοβ 56 6586 νι ἀθυππηςῦ ΠΙᾺ οδἰϊαιη δύσι πηδηΐο δϑί, 1Π-- 

βίση8. Δα ἰο5. ορίϑοοροβς ἴβοϊββθ, 4ποά ᾿τ||τ|8 ἀἸ5βθ 81:0 15 (οί οἰ γἹα 85 οἱ ῬΟΡΙΠ1 ΡΑγ οἰ ρ65 
Γαθυττηΐ, 6] α54τι6 ἴαπια δα γεπιοίαβ ριον ηοῖαϑ ρθουν θηϊ, αὖ ροϑίοα ν᾽ ἀθθ πητι5. ΝΟῚ Ορι15 δϑί γϑῖ-- 
[15 θίβ! ον ΒαγΟὨΙ βθη θη [810 4{ὶ ΒΑ51}11 δάνθυβαυῖοβ [1556 δι ϑυπηδῖ, ΠΟῺ 605 Π1105 ΑἸΧΙ 115 αὐ ἀπ.570. 

ΘΡΊβ0ΟΡο8, βεα ρυβϑίάθιη ὑδρρδάοείο, δὲ αἰΐος “πεῖ ρτοχίπιος Οβαγθῶ αβϑπίθ5, οἱ οἱνίζαίοπι σιιδῖθ- 
ψιιὸ πιϊϑεοθτιίθ5, τεξ ἔτι στ αἰΐαπι «“Ζ“τιαπὶ Ππηρογαίοτὶς αἰΐιι5 οΥ̓ΘαΓ ἔμ᾽ Θρ 5οορτι8. 

ΤΥ. το ΒαΞ,Π1πι5 ἀπο ογἀϊ παΐτι5 [πουὶς, ποι πᾶ δϑῦ οὐ σοσιιπι βαπίθηϊια. Βαροη τι5 εἰ Βο]-- ἐῶ δο ἔπηα 

Ἰαπάτι5 ἀπηο 9609 οὐ ἀἸπαίτηι ἔιϊ5βα οοπίθη ἀπιπῦ ; ἀηπο 370 Ρείαναϑ οἱ ΤΊ θη οπίϊπι5. ΝῚΠ1] τηογον Ὁ Ξ οὐδὸς 
Ῥαρίυπη «αὶ οὐ μδίοπθιι ἀπἴδνι πιβάμπ8 δά ἀπηιμ 371. δος δπίπι ορίηἶο βίατθ πῸη ροΐοβί. Εχ 

ἀπαθιι5 διίθπι 8}}15 βομβθη 15 ἰΙοησα ροίϊον νἱἀθέι" θα {αδι ἀδέοπαιε ΤῊ] θη] πί 18. ἘΊΕΡΕΡΕ 
10, Ῥοημάδε οὐ μαι ἢ5 ΔΠ 115 ΘΧ πον 5. ἀππο. Οοπϑίαϊ δπΐτη αβ᾽ ἔπατ ΡΥ το 1888 ὃ οοΐο Δ ΠῸ5 σαγπε. ὅδ 

Ρ" 



Αννοὸ 370. 
» Δγεσ.υνῖε. 

πεν. Ρ. 

178. 
ε 1υιὰ. 

7Ζον 1. Ρ. 

175. 

Μία. ἐδ. ἡ. 
ἐν κ- 

ερ. 68. 

δοιταί. 

1». ἡ .ες Υἦρ» 
δ τοπι. ἐϊϑ. 

6. ει. ΕΝ. 

ἐϊν. ἡ. ο.30. 

ερ. 280. 

Νας, ορ. 
37. 

ογ, 20 
3.1η. ἃ 

ΕΙΥ ΥΙἹΤᾺ 5. ΒΆΒΙΠΙΠ. 

Ἐκοϊοοῖα (ϑαυϊθπβὶ οἵ ἢ ποπαπη ᾿ῃοορί556. ΝΟ γεΐϊπτιβ σουαμι εἰ Ἔχ ρ]ονδίτπι δδὶ φαοαά (οβίδίιγ 

ς ἀτερουῖαϑ Ν γββθπτιβ, πούθπ δῖ ἄδοθιὴ Ροϑῖ ΒΑΚ ΠῚ ππογίθι πηθηϑῖθιιβ, σοπο  ἤπιπὰ πος μα Πὰ- 

Ῥίταμη ἔα ϊ558, βεάαΐα ρεγβεχιαίοπθ. Οπᾶγα οπὶ ΒΑβἸ]ἶτι5. οΡ᾿οεὶς (α]θμ ας Τα ππατὶϊ, Ἰά φαοά ἃ 

ποιηΐπο ποραίαν, ἂς ργοϊπάθ μος οοῃοΙ παπι, φαοα πον θη δῖ ἄθοθπι τη θη θτι5 ροϑβί 6] 15 τπουΐθιπ 

Βαβίταμι δϑῖ, πο Ῥοϊπεγι εἶδ ϑθρίθιη ΒΥ αὰὶ ΘοΓΟΒΡῚ τηθη56 φΕἸθυασὶ ; αὐ ἐδ οοποῖϊο,, ᾿ΐα 

ἀο ΒΑ οτγαϊπαίίομδ δὲ τηουίδ βίαϊπθιηα5. 81 σοπο  Π᾿πιπὶ τϑίδγδηητιβ αὐ ἀππππη 378, ρΡᾶῦ]ο Ροβὶ 

πιογίθι Ὗ αἰομίῖβ, {αὶ ἀϊ6 9 Απιριιβεὶ ρουητ ; τηοῦ5 ΒΑΞ1Π δὰ ἀππὶ 978 Ἰπίτιαμη, οὐ ΔΈ ]}0 αα δη-- 

παπὶ 369 γείογοπάα. 81 σοθποι πηι αἰ γαίτισ δαὶ ἀπητιτη 579. ογαϊηαίϊο δὲ το σ5 Βά5}}}} ρατ το. 10 

ΔΏΠῸ 56γῖπ|8 ΟΠ] οοαπάο. Οἰοά Ξρεοῖαί δὰ ςοποιϊ ται, Ἔστθρῖθ ργοθαῦ ἘΠ] διποητίτ5 ερίβοοροβ 166 

(τοιίάσθπαι δαΐμπι μπαῖς οο ποῖ Πἴο Ἰπτον 558 ραῖθί οχ ςο]θοίοπα Ἠοἰβίθηϊ! ) πο Ροίαϊββα ἱπῖγα ἄπο 

τη η565 δχ γαυὶϊ ὉΧ5 1115. ΠΕ]  ΐατη σΟμ ΘΕ ΠΪΓΘ, Εἴλπ ῬΓΟβθγ πη βυσητηᾶ Θϑϑθί του ἴῃ Ογθηίθ - 

εεἰδεϊσϑίιια οἶα46 ἀςοορία, ρεγιαγθαῖῖο. Ῥείενθα ἴῃ βάθη ςοἰ]θοξῖοπα Παθθιτῖβ πη} } 45 5α}}- 

βου] Ρ οΠ65 Ἔρ βοοροόσιιη,, ἰπῖοι 4τπι85 ᾿θριταν ποιηθη ἘΠΙΟΡΙΪ Εάεββοηὶ. Ατ 5 δάϊτις Ῥτεβθυίον Απ- 

τἰποιπι το θραίτι 58}} Ὑ αἰθηῖο, τες Εδδββθατη ρᾶς τἀ άϊία, ἰοϑῖα Τ πθοάοτείο, εἰ Βαγϑα τπογίιιο 

Ἐπτοϊεςίαπι Ἐκ Θββθμάτη 5ϑοθρὶζ, ἃς ον ἰπαίτι ἃ 8. ΕΞ θΪο ϑαπιοϑαΐθηβι ἔαϊββο [ογεθαῖαν. ΗῚ5 δά ἀθ 

τϑάϊεαιτη οΟὨ οϑβογιιτη ἃ Ρ]οιίβαιι. [βίου οἰ αταίίαπο δοσθρίαῃι τοίου]. Βιθυοζαῖοβ ἃ Υ αἰθηΐθ 

ἀϊεαπε Βαβῖπις εἰ Ηϊδγουντηιις. 564 5ἱ Ἰά ςοποθβϑὶξ Υ αἰθηβ. ρϑυραιιοὶβ ἀπτο το ἔθ} ΠΙΘΏΒΙΒῚΙ5 

οοποοϑϑὶί, δος ῬΡγΟΪΠ 46 5α{15 5ρδ τὶ [αἰξ, ταῦ ΘΟ πο  ἔτατπ δχ τοῦ ἰος]5 τιπο απ αἰΐογο ροβί ᾿ρ51τπ|5 πιοσΐθιι 
ΒΊΘΠη56 ΟΡ ΘΓΘΙΕΓ, 

95. ΜΠ] τ88 ρεϑίς Βαβι], παν τιτη 86 16} ἀθί πο θρ5 ἔθχθηητ5, ᾿π ῬΓΪτΙ5 ρευβθαύίϊο, ΠΖαδηι 
ἀμηο 371 εἰ 379 5βιαικεϊπαϊς, πϑοθϑϑιταΐθηι αἰουτιπε οὐ παι! ομὶς ἴῃ ἀπητπη 3710 σοπίογοπῆθ. Νοι- 

ἄππι επἰμ ἄϊπιο5 δρὶςοραΐι5 ἀμ πὸ5. Θπθυτιθναΐ Βαβι τις, απ Ὑ αἴθοπα Οφϑαγεαμι γθηϊξ. Νμ ἱπ- 
ϑιατηΐα Ἔρ᾿βοοραίτιϑ ᾿Π|[ἴὰ ἢ τϑο ἢ 6415 ρ βοορόσπιι Οαρραάοοίς πὶ τηὶϑ : Τασά πὶ ὁχ βοπίθμπεϊα 
ἐομίροϊξ, 5ἰατμη ἀσρτεβϑιιβ εβί δά ραοϊβεδιίοποπι Ἐςοϊθβίαγιιμ, δὲ ἔπι απ τηϊ(τογεὶ Πογοιπθιιι 

ἴῃ ΟςοΙἀδηΐθιη, Ῥουβθ ζυα ἸΟ Π15 [ΘΥΤῸΓ εἰθι π Ἰαττι8. 
Νες ἴϑθγε ἀγτριππθηΐαμι ΤΙ]θιπομτῖο σαρροάϊιας ογάϊπαίίο Πθιηορ ἢ} Οὐπβιαπτπορο ἴδηι, 

4πάτη Βαβ 5 Ἰὼ Ερίϑίοία ῥαῖιοὶβ τα θη βῖθτι5 Ροϑβί βιιατα ἔρβῖτι5 οὐ παι! ἤθη βογρία ππιηιϊαΐ Ἐτι- 
56Ό1Ο, 51 τηϊπτι5 τι ΤΘοΘ ἢ ἰββιτηᾶ πη, 58] τ6 1} πὶ ποπάπιπη οοροϊίαιη ἴπ Οαρραεϊοεϊα, εὐππὶ Επιβο Ὀῖτις 

ἴῃ ϑγγίδτη γϑά τς. Οπᾶτο πίγιπβαια ον παιϊοπὶβ, ΒΑΚ1ΠΠι οὐ Του ορΡ 1, ̓ἰθιη ἔδυ τα πηρτι5 υἹάρίτιν 
[αἶβ56. Ῥουτοὸ Περὶ ογἀϊπαϊὶοπθη ρεγίϊπουα δά ἀπππι 970, ᾿ππ|6 ραΐεξ, φαοά Επάοχηι5 
6]5 ἀδοδββϑοι. 41 πᾶπς 56 θη} ᾿Ἰμγαβοσαΐ ἀπηὸ 9560. τππαἰθοῖτη 8ΠΠ15 ᾿πηρ᾿ ἔαΐθιι ϑιατη Θχθγοαὶ, 
80 Ὗ δἰδθητἶᾶηο τογίϊατη οἱ Ὗ αἰθηΐθ του τὰτ σΟηβα 1 θτι5 ΟὈΙ. 

ΗΠ ναι οπτιὶ ΠΟ ΠΊΘΗΓΙ5. ΠΟΏμτ}1α αἰϊα δά τε ΤῊ ]δπομίιπ5. Ναγγαῖ Η]θσοηντητιβ ἰη ἰθγο ἀῈ 
ΘουΡίΟΥΊθιι5 δοο  δβιαβίιοῖβ, Βαβη τι πὶ ΟὈ 1556 58} ταΐϊαπο : φαοά «αἰάδιι 1η16]Π|ρὶ ποῖ Ροΐαβὶ, 
Ηἶϑὶ ἄ6 τητϑυ]εείο ᾿πέευ Ὗ αἰθπτῖβ πιοτίθμι εἰ Τ Πθοάοϑιὶ ΕἸ θο ομ δ ἰθΠΡΟΓΘΟ. 
ΟΡΊ οὶ ροϑββεῖ ψαοα δ ἴῃ βεοάθῃι το Η!θγοη γτητιβ. σα πούπι ἘΡἬΓοΙη 58} Υ αἰεημέθ πηουζαπιπι 

6556. Νιῃ εὰπ} δχϑίεϊ βαποῖ] ΕΡΏγει Οτγαῖῖο ἠδ Ἰδπάϊθιι5 Βά5}}}}, ἐρϑίτι5. δεΐατη ΒΑ 5111} τηο 8 51} 
εοάθῃν Ππηρϑγαΐογα ἃς ΡΟ η66 δά 1πἰτπιπ ἃ πηὶ 978 δϑβεΐ τοίεσοπάδ. 8564 ἴῃ πὰς ογαίΐοπα ἰαπία 688 
5. ΕΡὨγθηι 46 Ὗ αἰδπίε Ἰοαχιιθηαϊ Πενία, παΐ διιπὶ τις σα ρου 1556 Πηρογαΐου! τηθυϊο οχἰβίμηδῖ 
ΤΗΠδιηοπία5. Τ ἐεβίαταν Τ᾽ βοάογθίτις Ασ! αι Πεθιατὴ Ἰῃ του αἶββα 5. {πι:6 Τ απ ΠΡουσῖτηα ἀἰχὶὶ 
γαϊδθηῖι, οαμ 18 Οοπβία ΠΏ ΟΡΟΪ γϑυβαγθίτν ἀηπὸ 378. Ταης εὐροὸ ποπάτηη ΟΡ ογαΐ Βαβι. 1τι5, 41} 
τηονίαι! ΑὙΙ ΠΕ Π26Ὶ πχόσθηι [ΓΘ 715 5115 σοηϑοϊδίτιβ δϑί. 

Ιῃ Οτερβονίαιη ΝΎΒβθμ τη Ῥγεροῖριιθ δχαυϑὶΐ Ῥευϑα {αππῖ]ο, {πὶ 6 τηαπΊ]115. τ ΠἸτπαπ εἴα ρβιιϑ 

ἰδίε θνᾶ5. Ῥθυβεζιι οοδοία5 εϑί. [άἄδθινν ἰδιπθη ὄχβεαῖ 5 ΒΑΚ} Ἰπίθγία! ; παι Οτθρουῖ5 Νὰ- 
ΖἸΔΏΖΘΗΤΙ8. ΠΠΟΥ ΕΠ 5.1Π1Π} ΘΧΟΙΙβαΐ, ΟἿ πιΠᾶ ΟΠ 60 Ππι5ῖα ρεγβοίγεγα Βα5}}10 πομ ροβϑὶς. ϑεάαία 
ΕἸ δραΐ ρευβθαιιεῖο, ΔΙ ἸΟ τι] ΠΟ ἀτιβτι5 θββοὶ υδρουῖτι5 ΝΎ 556 Π1|5 Τρ Ὡξο ΟἸΥἸα τ! γα τπτη ϑιασαιιι 
οϑβίθηθγδ ; ἃς Ῥγοϊπεία Ὗ δἴθηξὶ βιρουίαϊ: Βαβι Ππι5. - 

ϑατηϊε δέϊαπη ΤΠ] Ομ εἶτι5 ἀγρ μηδ η τ ἰοςο, φαοά αἷς τορουῖτς 56 Οοῃβία πε ποροϊίι ργοίδοίτιμι 

- Ξέξϑπς Ργέεν [οτιἰς ἐἰϊίι5 σον ἐαιὶς ρτοριιατιαίοτις, φιιίφιιο τεϊ ιὴ! τατιφικατα αἰαὶ πεϊσὶ ρίαπι εἰ 5α- 

ἐπιαγσι οΥ δὶ τπῖν ον 50 ἀοοίΓίπαπι ορίγανί,, υοἱ απ! αἰόπι ατιϊηιίφιιο σοπίἐπίϊ απ. Οπαναν 5 μπις δοςοάαΐ 



ΥἹΤᾺ 85. ΒΑΒΙΠΠ: ΟΥ̓ 

ΤΠ Θορ μα μἷ5 διιοίου (5 ; ΥΘΥΘΟΥ" (4.16. υαὖ 88 {15 ἤν τη τι} 510 ἀν απ Θη πα}, 406] 6χ αὐ θροῦν νυ} 15 ἀχνὸ 370, 

ἀδάπεις ΤῊ]ομομ 5. ΝΟη Θμΐμ 858 Βδ5}}1}1 σΟΏ 5110 μᾶς ᾿ἢ τ6 πιϑῖιι 6886. αἀἰοῖς αγορουῖαβ, 564 

Ἑςοπ]δοΐαγαηι ἴαοϊ( 6χ ϑαμημηο {{Π1π|8 ἘΔΙ ΠΟΙ Ιοδθ «οἰ. 88. ΔΙΏΟΓΘ, οἴμ" δἰ ΠΟ αἸΒρ]]οιιθυϊης βαβοθ τ ακχχιν. 

δα Πθογταπάδμ (ὐομϑίδῃ ΡΟ Ἰμ ἰΔΟΓΕΒ. 
Ορίϊπαίιι5. εϑὺ βαγομῖιβ, Βαβι 416 164 δπαη1} ογἀϊ παίτι [1556 οἵ στη ἰητοιν 1ΠΠ1π|8 γ᾿ πὰ - 

τἰομθι δἰ Επι56 1 ἀΘοθϑϑουβ τπηογίθι ΔΙ 414 ΟἰΠ αχϑυιῦ ἰθιη ρου 5, που ἴθι Πὐπι56 011 τ ]} εὶς ἴῃ ἃπ- 

παμ ΡΡορἀθηίθ. θα 51 οθ ἰϑβδοί Ἐπιβο θἢπ5 ἀπ 0 ΡΥ ΘΟΘΘη[Ι ; ΥἹΧ 5601115 ΘΘρίθ ΥῚ ΟΠ ἰδεῖ; 
βια! θη Οὐ θρουτι5 ΝΖ ΖΘ Πτ5 Εαβα διττὴ Θαμγοβαίθῃβθηι ᾿ῃ Υ]ἴδ15 δά οἰθοιοποιη, Πουγίαςαιν αἰ 

Ευἰδιιὶβ ἱποοιοᾶα δηϊογογίαϊς, Αἴ αἰνηΐπαπη Θϑβδῦ ᾿μ θυ γα τι ἃ πλθη56 ϑθρίθμι θεῖ ἀβάπ8 δά ἀΐθιι 
14 Τὰη1ϊ. Ῥθαάδιη ταίϊομθ ργοθαίαν οὐ! παιοποι ἀἴ6 14 {πη11 [λοίαν πο [αϊ556. Οτπιοιηοίίο 
ΘΠ] τ1η0 50] 6} ΠΊΘη56 δηία ἢοο ἴΘΙΏΡ115 Π]Θ 18. Ἰποομ ΠΟ ἃ τηρδίτ556ῖ ἀτϑρουῖβ᾽ ΟἸΔΠν 5 

απΐθην ἴῃ ΜΙ Αυγ τ οἱ ορ 5 ἰὔβιαναιϊ οὐ Αἰοη]5 4165 [Θϑίτι5. Β851}11 δὰ {πππ11] ἀδοϊμητν ἀαδνίαμη ἀἸθιι 
Ῥοπαῖτιτ ; ΠΟΙ ἴδτηθη δὰπὶ ἄπο 11Π] βου ρίονεβ πὰς ἀ16 ογαϊπαίπι ἀἸοπηΐ, Ἰοηροάτι6 ΡΥ ΌΒΑΒΙΠ τι5 
εϑὲ πππς αἴθε ἔδϑίαμ, {πὶ (ὑα] 6 πη 158 Ταπιιᾶγι σΘ] ταν ποη ροίογαΐ, Ἰἀοἶροο ἴῃ {πιηΐατ ΠΏ 561} 

Γο]θείιιη ἔππ|5586. ᾶγα τη] ο ΘΟΠ ΟΕ ἰτ15 ΠΣ τι56 τι}. οἰνοὰ ΤΘη 561) πηϊαμ ΟὈ 556 δχἰβίπηδΐ 

ΤΙῊΠΘομίπ5, Βαβι] απ ααίθηλ π6η86 ϑϑρίθηι "1 ον δίτιμ ἔ]1556. Αἴαα μαι 5οῖο πῃ δἰϊαμ 
ἀρίπι5 ἀΠδυαίτι" 5486 δά τηθηβθι Θοίοῦγθι οὐ πδίϊο, αἱ {πδμ ᾿μν!δη5 ΕΘ τι) ἀτϑρουΐαιβ 

τηθεπο δαί, πθ 1ΠΠ| Ἰποοιηπηοάα ΠΙθι 5 Βα θθια ἃ Θϑϑθαΐ, Π151 πδίπι6 ΡΓΟ ἢ οἸβοθυθίαιν. ΑἸ οδιιβε 
6586 ΠΟὴ Ρᾳίο οὐ ατδρουῖ5 Ναζιαηζθηῖιβ οοἴο Δα ἃΠΠῸ5 Β451}}} δρ᾿βοοραίι5. πτιμηθυδί, ἩΪβὶ 

418. οἴτ 5610 Οὐ ἀϊπαία5 [πϑυὶῖ ἀμ πὸ 970, Ραιιοουτι ΠπΘηϑιια ὨΔ Πα ταίο πο ἔπ|ξ. ΠΊης δἰϊαμὶ 

Ἰθα5}}1πι5, ΤΙ 15 Πλτ} {28 συ αν 5416 5 θοϑϑθηΐ οαιιϑ8 Π 86 010 ροϑί οὐ πας᾽ Ομ θι 5ο 6 Πα], 561Ὸ 
ἰαιηθη 14 [δοεῖϊτ, 60 φιιοα Οδρραάοοορϑ δα δ] αϑιιοαι! ἰπονα ᾿ϊθηθ Βα οι ἀἃ ἐγ Ἰο 68 βϑβθηΐ. Ο}- 
Ἰΐοι ροββεῖ ᾿ὑπάοχιτη εἰγοᾶ τη θηβθ) δίαιτα. Οὔ 558 ἀπ πὸ 970, πϑο ἰδιηθη ἦ8 1{Π|π|8. 5:10 Ο 550 16 

φαϊά δι ἃἰ]αύατη 6556 ἴῃ αρραάοοίϊαιι ἀηΐία γϑάϊταμι Πλπι56 011, αθην ΒΚ} 1π|8 σου ΓΟ Θι Πτι]τ15 ὁρ. 48. 
ΡΕὶ ἔαεϊι. 584, αἰ ορβενγαῦ ΤΠ] ομτι8, {ααιηνὶβ ἀΟχ 5. ηθη86 δίαϊο νι ἀθαΐαν Ο11556, ἤουὶ 

Ῥοίαῖ αὖ ΕἰοοἸοβῖα ομπβία εἰ πο ροἸ τα πὰ ποι βίαι πη ΠΘμ ΟΡ] |0 να θυθίτιν", τηογὰ ΔΙ] Ζἃ δι} ]-- 
(ἰο515 {Π1π|5 σΟ 5115 οϑίδηίθ. 

ΟΑΡΌΤ ΣΙ͂Νν. 

Ι, (ὐϑαυιθηβίη τηᾶρηα Πάοὶ οἐυπάϊα. ΠΠ. {8 Θχαγομοαπ (ἰ:βα ! Π515 ΕΟ] βίο ργοθαίαν, ΠΠ, Ῥοβὲ ἀἰν᾽βίοπθπι 

(αρραήοοίο ᾿4θπὶ 75 το παθυαμ δ δρίβοορὶ (αβανίοπβοβ. ΕΥ̓, ΟΒ]θοῖα βοϊνιπαίαν οἱ ἀθογοίιμῃ βθοιμ δ 5υ- 

ΠΟΩῚ σΈ πο ΓᾺ]}15 Ἔχρ]τοδίαν, 

Τ, Ῥαιοὶβ ἀθβουι θη τι5 Θϑί (οβαυ θη 515 Εἰ οο  6βίδ βίδίιιβ, αὐ ρουβριοἰαίαν {ιδιη πο] βίαι ΒΑ 5110 ᾿ηθμθ τὴ τῇ 
Γαϑυϊτ, {αὶ βθουθίθ νἱίδϑ βϑιηϊίδμι ἴῃ 46}1ς115 πα θοΡαΐ, ἴῃ ταμΐα ᾿ς ΠΟἸ]οςανὶ. (Ἰανῖου οναΐ (δοβαγθα σπα βαοὶ 
σοί ΙΙοθ Πάεἱ βίο αιιᾶμ δι ιθο 15 ΟἹ πὶ Ὁ ἴιι505 Πποϑίεβ ἱΤΌρθοῖβ, πὶ ορρουίαμο ἰὰπὶ δα 1ε16-- “615. 
ΠΊΘ1ὴ {ππ} δα εὐϑίδίθηι 51{π|, τι {πο0α ν]λου αι ἴδγαχ δϑβθί, οἵ [6 ἢ5 ρθοου 5 Ιἀοηθα, ἃς ΟἸἢΠπῸ5 δαοι!. 
511} 8016 τιν 85 Βα οὐ τ συθσίθιι5 βαρογαγθῖ. ΝΈΠ}ὰ αἰϊα οἰ ν᾽α5. 8110 Τα] απο γδ]ριοπ θαι δου ὶτ5 τ: ἐῶ: 
ἀεεπάτι, Αἰἷς ἀγβρογῖαβ,, ᾿ΓΠΘΟΙΪΟσῚ ραΐοι,, ᾿ᾶμο ᾿ποο] δβίαιη ουημμϊτπη ρθη 6 Ἐπ ο δβίασιααν πηδίγθιν οἴ 2. ρ. ᾽ι452.. 
ΔΓ ΖΕ 115 [ΠΠ|556; ἃ της δα ΠῚ 6558 δ ΘΠ 5611, ἃς ἴῃ δάμη 8[185 Εἰος]658185, γϑὶ αἱ] εἰγοι! απ σΘΠίΓῸ ΓΠ27: Ἣν 

ΟἸγΟτ βου ρα, ΟΟΙ1|05 ΘΟ] ΙΘ6γ6, ΠΟ 50  πτῃ ΡΙορίου ἢ δἰ ᾿πιθουϊαίθιη 8 η1 ΟἹ τ} ΟΠ ΠΐΠ1η} [Δ η]ᾶ 22. 
ῬυδοἀἸοδίδμ,, 564 δίϊαπι ΟὉ Θοποογ ἴδηι τηδηϊίθβίο Π δὶ θα πθῆςοιο οοποθϑϑᾶιη. Ηπἤτ5 Πα δὶ οἱ οοῃ-- 
ΟΡ 86 Ῥ ΘΘΟ ΔΓ ΙΒ: Πλταην 5ρΘοἰἘ θη ὙἹ πηπ15, οἰαηι Ὑ ΑΘ η5 δ] πΒπ| σοι αἴτι5, ποίαν! Περυθιϊοὶ, ἴπὰ- 

Πθῖ ἴῃ ΟρΡριιυ παηα (ϑᾶγοα οοπδίαπιη βαουγιαηι δχϊτπτη Ὀ]ογαχγιιηΐ. ΓΙΩΟΙ ἔδυ νοι", (οϑία ἀγθρουϊο 
᾿ ι ἣ ἢ Ε Ἑ μ - - ᾿Ω 

ΝαζίδῃΖθηο, 8ὲ8ρ6 ρορυΐιι (οβαυ θηβθι ἴῃ δἰ θο Ομ τι5 ΘΡΙβεορουιιμι Δα σοΠ ΘὨΓΙΟΠ65 εἰ ἀἸηνὶ-- 300. Ὁ 



ΟΥ̓! ΝΙΤᾺ 5. ΒΛΘ|41,. 

Ἄν κο 370. οδ]οΠ65 ΔΡυϊρίοθας. Ναυη ααιη ἀριια 605 ᾿πίθριηἶδϑα Βα οἱ ΝΊοθηδ Ῥυδἰοδο, αἰ ἀἰδοίμνι5. ΟΧ 
ἐν. τήο. π. ἴρ5ο Βαβ:11ο. Νοι βοῖπιπι βαῦθα, 864 ἰοία οἰΐατη Οαρραάοοῖα ᾿ποθπάϊαιμι {{Ππ|4, αιιο τούτη 
᾿ Οὐϊδηΐθιη ναβίαγογαί, 5] 6} πϑήπ δα απίσαμι 97, οἰαριῖ, παΐ ΡΘυΡΙο λτι5. ΘΧ Ρ᾽ανιθι Βα} 

ἃ ἐρ. 65 εἰ ἃ ἘρΙ5ίο 115. Οπΐη δείαμι " Οαρραάοοϊα δριβοορὶ θγὰης ψϑ τε 5ΒΟΟΡα  ααϊάανιν 1 ΠλαΤῚ ΓΟ ΠΘη 65, 
222. 
ἤπερ 53 ΞῸ [ατόγϑ Περογοίϊοοσαπὶ ΠπιοίπιιπΊ ΘχοΙριθηΐ65, 4] ἄπηι {ταπρογθαςαν οἰτοα (αρραάοοϊαπι, θὰ 

πεῖ. 48 τϑίτο βιηΐ πο ΔΙ ΠΠΘθαηΐ. 81 αὶ Ἰηϊθυά ται. ΘΡΊΒΟΟΡῚ Ῥυᾶν βοητἰρθηΐ, Ῥοραϊουῖιμι πθία 6ι"- 

ση. 5ο.. », ΤΟΡΘΙῚ ΡΓΘΠΊΘΓῈ οοροδηίαν. Τ ἐβίδίν θηΐπὶ ασθρου 5. Ναζιδηζθητιβ, ΠΟΙ Ώ.Π]05. ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ ΟΠ 
895. ΒΑβ:1ο ἴῃ Πάδὶ ποροίίο μι ηϊ 16 ΘΟΏ 56 Π51558, πἶδὶ Φαπίτιη 605 ῬΡΟΡΊΠΪΙ οομβθηίνα ςοροθαηΐ. 584 

81 Αὐταηὶβ δα Ἰα5 ἴῃ Ολρραάοείαην ποπ ραίΐαϊξ, αητϊητιο που αβ85. πομάπιηι πὰ πᾶς γϑρίοπο δγαπί 
εν». 188. δχϑεϊμποί. Ναι οχ ᾿ὑ πονδιζανιιηι βθοΐα ἄτι05 ΘΡΙίβοομο5 Βαβι 5 1ῃ Ἐοο θβιαμπι τθάἀθιιμΐθ5 βιιβοθριί. 
8.5 Ρ. δαρογογαπΐ οἰΐαι ἴῃ (ἀρραάοοῖα δι μηϊοὶ πορ Ῥάῖιοὶ. Νάιη Ῥ6ι ΟΠΠ65 ἴοι 8 ἄΡΤῸΒ βραϊϑὶ διαπΐ 
2: 258. πα. Ναρτιδοὶ, 565 βιρϑυβεϊ ἴοβα, οἱ δα πᾶπς τϑρίοποιη ᾿ποοϊθηαμι Βα θυ] οπα δα ἀπείδ. 

ΑΝ Σ 5. Οτερουι5. Ν  58θητι5 0 {περ ΗΠ] ΘΡοβο γα πο δρραίοοοβ ἰὰς ππᾶχῖπηδ ταϊοηθ ἐδ μον- 
κ3. 1 ταῖαν, παρά, 5 Πεὶ ργαβθητίαμι ὃχ 18 {5 φοπδριοἰπαπίιι ΘΟὨ]]Ἰοοτ δ ΠΙοθαΐ, πλα]ο πιᾶρὶβ ἴῃ 

(ἀρραάοεϊα Πδι5, 4πᾶιὴ 4115 ᾿π ἰοο β ν᾽ ἀθαίτι μα] αν. ΕΠ] δπῖμι Ῥ] αυῖιηα 6588 ἃ] [αγ]α, ΡΘῚ {π|8 
ΠΟΙ Θη Π)6ὶ ς] θγαίτιν, ἂς ρθπα ρ΄ πιστὰ {αδιη ἴῃ ἰοΐο οὐ α το νάνιμι. Πηδϑῖ δαπμ [ν5 νυ θ15 πᾶσα 

ἜΧαρροΓΑῖϊΟ : 5664 [Δ Ρδυβρίοὶ 6χ 11Π|5 ροίθβδί, {πὸ δὰ Π)δὶ οαἱσαηι ρου πθηΐ, Ρ] αν πηιιι ἴῃ 
(λρραάοεῖϊα βρη ουὶβ μαθιιῖθ56. Νοοθββαγία 88η6 δγαΐ γοἰρῖο ΟΠ ἰδία πα δι διθπ ἀλη ο5 ὑδρρα- 
ἀοοῖιπι ᾿ο 65, 4π| ᾿πίθυ Ῥ 551 108 ΠΟΙ Ϊη65 Πα ΠπΘυανὶ 50] 6 θαπί. [πι6 Πεθαΐ, πὶ ΄αὶ ἀπί Ομ νἸβιϊδὶ 
ῃοὴ διαῃΐ, δαΐ ᾿ι ΟΠ ἰδία πα το σίοπθ γθίθγθην ΠΟμλἸ μθιὴ βουσαθαπί, Ομ ἰθι15 ψ (Ἰονιαι Ὠιδο 15 

ὁ». τ19.}. ποίδυδηΐιιν", 6χ 4π0 ᾿πίθυ τι παίΐο ὅδ. Βαβι] ἸπρθιἸβοθηϊ οδιιβδο, 
δἰγμοχα. ΠΟ. Νὰ ἀδεναπὶ (αβαγθα "Δ Πασιι τπγ αι ΟΥ̓ Βα θηΐα : 5864 ᾿δ Πτ ἴῃ ΡΥ 15 ἰθοιι5 
οθῖσααι (τος Ἐ ο]Θβ185 ( βαυ θη 51 δῇδυεθαΐ 1α ἰ55 πη ῬΟΡ ΕΠ ΘῺ5 Ἰαγιδάϊοεῖο. Οιποί δὰ Ῥγουιποῖο ἀποιθγιι5. οἵ 

δἰεϊωμρνος γίοαν 5 Ῥοπίϊοδ ραγθυαηΐ, τοι θη (ὑοβαν δἰχβϑὶβ ἘΡΊΒΟΟΡὶ οὐαγ 15 ΘΟΙ 8580 Γπϑυαμΐ. δῦ Αὐιηθηϊα, 
τὴς Ν «πιὸ ἀρὰ δναΐ οχ 1ΠΠ15 ργουϊποὶϊβ, Βαβι] ο, γϑῖατ! οὐαϊάαην Ὄχάγομο Ῥάγεραί. Ναπι ἀπὸ Ὁ72 τηδὴ- 

ἐν. 99. ἀαἴμμηι δεςορὶξ Βα} 1πι5 ἃ Ππηρογαΐουδ, τὰ Θρίβοοροβ πἰς ργονιμοῖ ἀαγοί. Αἀ] ποτ 6ϑΐ οἱ βοοῖτιϑ 
υχχχνν ΤΠ βοάοίιι5, ργονὶποῖίδ τηθ γορο  ίαπιι5. [5 Β΄ 51110 ΟὉ {ΠΠ|π|8 σατὴ ᾿τιβίαι πο οοπ] α ποι ομθ 880- 

θη βαθαΐ, πδς οἱ ορθιαμπι 8ᾶμι ἰταάοιθ νοΐαϊς. Νοὸπ ἰΔοῖτοο δπίχηιμν ἀοβροπαις Βα51}1πι5, 564 
ἀα! αι] ἴῃ ᾿ρ80 βιταπι [αὶς, ἀἸΠΠσθη ον Ἔχϑθατπιίιβ δῖ : ρασθι ΘΟΠΡΟΒΪΐ ΓΟ ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ Δν- 
ἈΠ ΘΙλ1α5, ΘΟΥΊ. ἴῃ ΠΟΠΉΠ}18 τ θ5 πορ] σαπίϊαην τορι πθηαϊ, οἱ 46 115 βα πα η 15, {πὸ ᾿πα ΠΠ|6-- 

γϑηΐθιυ ἴῃ Αὐτηθηΐα Ρθοοα αηίαν,, τϑριι α5 ργθ βου ρϑις. Οοσηον οὐϊαπι ἐ6 1415 Οὐ}! ΘΡίβοορο 
ΟΥ̓] ΠΙΡιι5, ἃς ϑαία!θηϑὶ Προ] θϑία δριβοοριαι ἀδάϊι. Πμμ δυο 5 )86. 6] αϑη 1041 ππιητι5. ΒΆ51110 

ΘΟ ᾿βϑπιτη «ΠσΘ Θέτιν, ΠΟ τ αἰρ ἰζαι15 1ΠΠ|π|5 δ [τ Ἰϑα ἸοτοὨ 5 γα το πα θου θέν, 564 Ργορίον 58η-- 

οἰἰζαξῖ5. οἱ ἀοοίγ! δ ἴα παι. ΝΌΖαΘ θη ϊτη 6] αβπιο αὶ ποι θ 5 ἀδν τ ποῖ τὶ βο θθαΐ συαίϊα Ὑαϊδητκὶα; 

0 Ῥυδοίονθα ἐδίγαχιβϑοί θὰ γ65 (6 Ππιτὸ ΤΉ θοάοιϊ, 41 ργδθοϊαγαι Πα τι1586ΐ οατιβα Π} 1551 [οἰ αὶ 

[θά5.}}11, πϑὸ ἰατηθ δἰ δὴ ργοίαθι ργθίοι ἢ} πι5 σα αὶ ΕΠ αϑίαι ἴο σομἠπιποίοποιη. Νοααο δἰϊαμ οτος 
ἀϊάθγι ιν. ΒΑβΊΠπιπὶ, {πὰ οταὰξ ἴῃ ΟὔβουγδηἿ5 φαπομΐθθιι5 τ !!σίοηθ,, ΠΡ μΐθυ Θ᾽ αϑιη 011 πμαηἰα 
ΟΠ Γασιι πὶ {π||588 ἴῃ 8]Π16 πὰ ργον ποῖα, Γοραρ μαπίε ἃς ορογαι 5αᾶηλ ἀδπδραηία ργονίποῖς δίοίτνο- 
ΡοΙἴαηο. 

Λημο 979 Εδιβίαβ σα!απὶ 6χ ἀνιηθηΐα γϑηϊ ἃ ᾿θαβι απ οαπὶ ΠΠ{6 15 νἹῚ Ῥοΐθη ἰ5., {πο πὶ 

ἰδία ογἀμαγείαν δρίβοοραβ ροίθθαηΐ. Β δ] δοῖς δια Βα 5: {1π|5. 4αϊα ΠΠ 6 γ15. δὲς Γ β ΠΟ 115 ΘΡίβοορο- 

ΓΙ ΑΓ ΠΊΘΏ ἴδ ΠλΙΠ Γ18. ΠΟΙ Θναΐ. 564 ἰδία οοπίαρι ααὦ Απτιν Τ᾽ γαπθηβθηι, βεοιηάθ Ορρα- 

ἀοοἶδε μη θἰγοροἰἸαπιιι, 41 ΠΡ τοι" Θοςαβ! Ομ Θ ἢ ἀΥ ρΊΘἢ5 ὙἱπἸοαῃ 48 5181 Πα Ὁ] Ἰο.]Οη]8., Εατι- 
ἐρίοι. τ20. 5Ππ| ΟΥ̓ Ἰ παν. Ῥογ πιο  6βϑίε 14 τὰ}1 ΒΑΚ. Π1τι5, ἂς ρἐ σι θτι5 ᾿ῃ ΟΡ 510}15. Θοῃ θμλίτμηι 58 ἃ ἔδαϑίο, οἵ 

ἐ5 1 1380} βγρίατη 510] 1π] αὐἴδιι ἃ Α ΠΕ Πΐμλο αιιθυῖταν. Γη ἴδ ῬΥΟΥβιι5 οἵ ἀρϑανά δὲ 4 686, 51 παι Ἐ]α ογαΐ ἴῃ 
ΑὙΠΙΘΠἸ8 1} ΘΡΊβοΟρΡΙ (οβαυ θη 515 ιτιβάϊοίο. Οαϊηδίϊαι Ππὶς τοὶ, {δ ἰοΐατη Αὐτηθῃῖδη ΡΟΓία1"- 

βανγεγαῖ, γθῃχθάϊπιη Αἰ αιιοα 151} 15 ργῸ 5αμημα 58 οατιζαΐα ἴον νοἱαϊ, οἵ δα Ῥαιμηθηΐαμ 
βου ρϑιῖ, πΐ ΘΟ ΠΟΓΘΙῺ 56 ἴαοδυθὶ τυ 11} Γ65 Βα ΠΑΥῚ ΠΟΟΠ6 Ροϑϑδὲ : φυιοα φαϊάσδιη 1}ππ|5 ποίου ϑίθιι 

οἱ γαγὰ σοη ναί. 
Απημο 970, τηογέιο Τ ποοάοίο, εἰλμὴ ΡΘεϊοα απ 6β850ξ, 6 Αυῖαῃὶ πα μο Ἐξ ο]εβίαπὶ οσοπραγοηΐ, 

ΝΗ ττυτιϑϑϑρι ΔΔϑΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 



ΥΙΓΑ 85. ΒΛΘΙΙΗ. ΟΥ̓ 

Ῥῳμιθηΐαβ,, ϑαια θη 5815. ΟΡ βοοριιβ,, ςοἰου ον πίθυθηϊθη άπιμ ταΐτιβ., ᾿μἰΐ0 οὶ ΠΟἸ]ΘρῚβ ΘΟΏΒ51110.,) Αννο 370. 

τοι Οο]ομίθηβθι ἴῃ πᾶπο βθάθμ {γα πϑί]ς. Αςοοβϑιῦ δὰ πος σΟΠβι τιμὴ διιοίογαβ Βαὰ- Ἢ ΞΡ 
5111, αὐ 6χ ΒΡ] αν θιι5 ἢ {615 θὰ 8 γ6 ΒΟΥ 115 ῬΘυΒΡΙοἰταν : 5185 δα {Ππιὴ Φα θυ ]α5. ἀδία]ογαπί (ο-- 598. 250. 

Ἰομίθπβθϑ, {π|05 ᾿πππιδ ἢ 5ϑἴμη15 ΕΠ τ6υἿβ ΘΟ μϑο]αἴιι5. δδῖ, Βροπι6 αἰίαϊὶξ 588 δα δὸ5 γθηΐαγυμι,, ἃς ὅ  ᾽ 
ἀαύαναπι ορθγάλι πὶ 115 βα βῆ δνεί. 

ΒΑ51:11: ἴῃ ἰρϑαμλ Ρομπίαπι Θχᾶγοἶοα διιοίου 5 Ῥ το] αν Ἰ551}10 Δ τ  ΠΐΟ Πντηαγθίτν", 51 γθυι πη 
εβ8θῖ ψιοά αἷΐ ἃ (οιποίτγβαάιϊι5, Ῥομάὶ ΘρΊβοοροβ ἃΡ δο " σομγοοδίοβ 6 ᾿οσθ δά βυποάτηῃ [μπ|556. Σ σ δὲ 

ϑεα δοὸ5 δαὶ ϑσυῃοάτμη ὨλϊΠ]Π16 γοοδύ : Πποιίδίαν ἰαπίμηι , τι ᾿Π ΘΥἴϑϑαμι ΟὈδιι 485 ΤΟ] ΘὈυ ἰζα 5 ΕἾ ΡΠ 
5. ΕΌΡΘΥ ΟΠ σοηϑαθί!πθὴλ ἰὰ πάθην Αἰ 4 πᾶ 60 τοϑιιπιδηΐ. Φυδμιχαδηι ᾿μνξθς ρ88 σοπβϑιθίπο ἐν. 292. 
νι ἀθίαν ΟὈβουνα!Π ΟΠ 6: οἵ υθυθγθῃται ἴῃ προ Θϑιατ (58. 1 ΘΠ 56}, τιῖ ἴῃ ΘΟΠΊ ΠΗ ΘΠ ΤΠ ΔίΓΘΏ.,, 

Πα 1556. 564 οουίϊιι5. ὩΟΒῚ5. ΤΑΙΙΟΠῚ5. ΠΟΙ ΘΠ π1Π} 5 ρΘαϊαί Αἰδυθῖιι5, Νϑοοφβαγθοο, ταὶ τα] 15 
ἙΠΟΙΠ]ΙΟἰγ115 1Π 410 115. ΘΡΊΒΟΟΡ 5. 15 οαπὶ Βαβι τππη τ ἴα ἴῃ Εἰ ο] 651α ᾿Δσθυ  αγ115 τη] Θά Ἰο 5 ἰδοθιαβ-- 

8εῖ, ἃς Ῥυϑοίθυθα 54 06} 18 1 ΟΥΤΟΥῚΒ ΔΟΟΙΙΒΑΓΘΕΠΣ ; 5011 δα δα) ἃ Βδ51}11π|5., ταὶ (οβαγθαμ γεμϊαΐ, ἃ ἐρ: 156. 
οἱ 46 1415 οὐ! ]}0115 Γοϑροηάθδί. 

[ρ8ἃ δείατη (α]αίια αποίουϊζαΐθι ΕΟ] 6βῖα ( θαυ Θἢ 518 του ία. ἈΙΑΡ 6 }}1 ἀἸβοῖρα]1 σαι ΡΘΕ5- 
βθηΐ ἃ Βδ581}10, ταῦ ἴη Εἰοο]6βίδιη γθοι ρου πίαν , ἢ6. βίδίπη πηρείταββοηΐ χαοα σοϊεθαμὶ, ατιϊα ΓῈ5 
τη ΡῊΪ ᾿ΠΟΠΊΘ ΗΓ ογαΐ ἂς τηᾶρπα 46] νυ] οη]δ5 ; σοπέπρονιιηΐς δα ΘΟὨ δββου Ὲ5 ργρῖϊος ἢ ἴῃ Ραϊα- 

5{1η8 ΘΧΒ11165, οὗ Δ 615 1: ΟΠΊΠΠΙΠ]ΟΠ ΘΠ: ΓΘΟΘΡΙΙ βιιηΐ. Ῥοίνιιβ ΑἸοχαπάτγιμτιβ, 4πὶ Ἀομα γευϑα- 

Ῥαίπῃν, [λοίαμι Πθ451:}10 ἀο᾽ αι ᾿Ὠ} αΓΊαγ , 566 116 ΤΪΓΑΡῚ Ά51Π|0 βισῃιβοανῖ, σαοα ποη ἀά 56 {π6- 
γ6 5 θὰ ἐ6 τ ἀδίτ!5βοί. ᾿δβροῃαθί Βαβ}}1π|5. 58 δοσθρίδηι ᾿π} αν τη 51:16 10 ρου α}1556, ρυορίογοα 
«πε δ] τπιβιη 01 Ὠ1Ο  Θ5{118 ἀβϑιιθίο π1}}}} ΠΟΥ͂] δπί Ἰῃοχϑρθοῖδιῖ δοοιίδγα νι θαίαν : σϑθί θυ ΠΠ ΒΡΘΠὶ 
5181 ἁθα! σον, ΝΙαγο Πα πο5 ἃ 56 ἰῃ Ἐο βίαι ξπι|5 οοη ἀἰτοπ θιι5 δἀπποίαπι ἱγὶ. ως (ἸΒΟΙ ἢ 18 
ΟΧ ἜΘΜῃ 9660. Ηΐ5 αἀάθυβ ροβϑιιτιβ απο ϑοζοιηθπιβ πανταΐ, Θογοπίνμιῃ ΝΙοομηθ Ἰθῆβθηι ἐ. 8. ε. 6. 
ΘΡΙβοοραμι ἃ ΠΕ! Ια α1ο (οβανιθηβὶ ον! παύιμι ἔα !556. Α6 οιϊδηι ἰθϑ! πηι ἀσὐερουῖ Ναζίδη- 
261, 4] σαϊηααριηΐα 511} Βά5}}1ὸ ΟΠογΘρΊβοοροβ πππηδγαΐ, 14 δϑί, Θρίβοοροϑ, τις Ῥγοθαν μλῖ15 ἴῃ ἔτσι. τ. Ρ. 
πιο ί!15 δ ἰὑρ᾽βίο τη 3. ἀοποθρίῖ5 γ θυ} 15 ΒϑΟΖοιηθητῖ8 Ῥομίοςο ἀἸ Θ᾿ αβὶ αὐίυ!θ φα! ααϊ ἃ ΒιΓμγ- μν. 7. ἐ. δὶ 

πἰβ δα Αὐπιθηΐοβ ροιἐποί. 

ΠῚ. Ουϊηθίίαιη ροβίψαδμι Οαρραάοοϊα ἴῃ ἄτιὰβ ργον ποῖαβ ἀἰνῖβα ἔαϊς, Θρίβοοριιβ (οβαυ!θηβὶβ. Ροθὶ ἀϊνὶ- 
ΔΙ 151: Φα] θη τηθ νΟροΟ δ ηᾶ ̓ ατὰ ἴῃ βθεοπιπάδιη (αρραίοεϊδηι, 564 Θχαγοῖοα τοίϊπαῖϊ. Νάηι Ες- Εἰ τα 

οἰθϑῖα Ναζιαηζθηδ, {1128 ΤΠ ΘίΓΟΡΟΪΙ Τ᾽ γΏ 681] αἰ αΐα (αἰΐ, πὴ Τἀοἶτοο ἀ6511 Θχαυο σαι δαοίουῦ!-- [άθπν 75 τὰς 

ταΐθιιι ἴῃ ΘΡΙβοΟρὶ8 (αϑαν ἸΘΏ5 1115 θυ θνουὶ. [1 ςΟΠΠ Πρ πιτι5 ὁχ Ερίβι. δή Ονθρουῖ Νακίαπζθαϊ, σαὶ ἜΣ ε 
οὕ 80|5{1Π 6 6115 ΘΡΙΒΟΟρΑΠ 115 Πλτ1 115 πῃ Ράγθιὴ 5868 σἱάθυθι ΟἿ" βιιμηῃηᾶιι ΠΟΥΡΟΥ 5 ἀ ΘΙ Πταίθιη., Οαϑαιίεη- 

ΠΙΙα άπ (ἰοβαυιθηβθιη οὐᾶῦ, τι θη ΐπι} βίαπιη, ἀαηο Ἐςο] οβϑῖς Να ΖΔ ηζθμδ Θρίβοορο, οομ5016-- τ 

{ὰν. ΒαγΌΠ]Ο ἀπ ῖπιι ταὶ τη6 γιά ϑίπν, {αἰῃ Πθθο δριβίοϊα δα Πβ!]δάττμιι (ὑοβα τ θηβθηι βουιρία 50 : 
564 1η446 φΟπο 1 ποπάπιηιν δρίβοοριμ Τ᾽ γαπθηβθη ΠΙΘ ΓΟΡΟ τὰ ΠΌ [πὸ ἴῃ βθοιηάα. Οαρραάοεϊα 
Ροί πὶ 6586, Οὐαὶ [ιὲδο ΒουΊθονοὲ ατϑρουῦῖβ. Νίθυϊίο ἀἸβρίϊοθὶ μδοο ορίμϊο ΤῊ] δπιομίϊο ; ἂς ἁ] πα 
(μαβαυῖθηϑὶ ἢ 6! δα τιτν 1π06}Π|Πδῖτ, παππααν ΔΙ ΦαΘμ νυ! 6] 1 ὁχ Ἔρ βοορὶβ βεοης Οαρραάοοῖςο. 5εα 
ἘϊῤΘΙΖΙΘ ΤΉ] Πτι5 ἈΠ ΠΠΔ ἀν ο ΕἸ, ΘΧΑΥΟΠΙΟἸΙ ΠῚ 1115 ΘΡΊΒΟΟΡΟ (ὑϑαυ ] 681 Δ] απ) Π ΟΠ ἔ1586 1ῃ βθοι ἃ 
Ὀλρρδάοοϊα; π60 Π6ο6588 δϑΐ δ αἰΐπιτη ( βαγιθηϑὶ Η]]αἀ παι σαι ΤΊ Π δι Π ΕΟ βιιβρίοαυ!, αὶ Νὰ- 
“ἰαπζασ πΠοηάπη Τ γη}8 δἰ! ασαπι οἰ Βαγόμὶο σΟμ]οοΡα. ἘδΟ]6. δηΐπῃ ᾿μ6}Π]Ἰρ]{π|ν σα ΓἈΠῚ 
Το! 6ϑίδο Ἰαιμἀαἀπαμ δρίβοορο γιά πθ δὲ Δ} ΠΡ δ οἰβ ταυθαΐοθ, {18}15 πῆς δναΐ Ἐροϊ βία Ναζίδη- 
Ζθηᾶ, ῬγΟΙρΡιι6 α! ἀθι οἴ ῬΡΌΧΙΠη6 δα τηθγορο δ ητιὴῖ βρθοΐα886, 564 (απ 6 ΔΙ π8 ΠῚ [πππ|115 50]- 

Πιοιαἀτη15 ραγίθαιν δαὶ Ἔχαυοθτι τ 11556. σθυίθ ἀπ θίση 6856 ἤθη Ροίαβί, σΖαΐϊη 56 ΗΠ} ] δά Ἰ5 (τ- 
ΒΔΙΙΘΏ515 1η ΠΟΟ ΠΘρΟΐ πὶ Ἰῃ ΘΓΡΟϑιιθυιῖ. σπιη δηϊηι ΠΟ Πδίϊηι ᾿ποιιϑαΐ ἀτθρουπιβ ἴῃ Ἐρίϑβί. 
22, «ποά οὔκίεί ογαϊ μαι !ομὶ δρίβοορὶ ἴῃ ΕΟ] οϑῖα Ναζίδηζθμα ; ἰά{πι6 ἤθη ΒΡ ΓΙ(4}1 σομ 5110, 564 
ἙΟὨ ΘΠ ΙΟἢ 5 βίπ10, πθς ἃς οἀ ΠΟΠ τ 6 9! Οηθτη, 564 δα ἰγὰμ θχρίοπάδηῃι. Νεαάιιδ βἰΐαπι Βαϑὶ- 
[τπ5 ΠΘΙΙα τι ἀθοθββον σαγαμι ΔΒ] 6εἰς Εφο]οβίς ΝΝασίαηχθηξθ. απ γϑθηϊββϑθί ΝΑ Ζία ΠΖιιη 5 τὰΐ ΠΟΥ ΤΟ χαχν, 
ΤΠ ΟΙοσὶ ρα }ιϑία μουβοϊνονοῖ; τοραΐ θαμν Οὐδρου α5., τ ργορθμι Ναζίπζθηῖιηι ἙφΟΠΒΟδίπιν, 
οπιγᾶτη δἰ Βαδιη δὸ ἀπιοίτπη ργομῃμοη4ο. Ἡμᾶς μὲν οὕτω) παραμυθήση " τὴν ποίμνην δὲ πῶς; ἔηγετον 

μὲν, τὴν σὴν ὑποσχόμενος ἐπιστασίαν καὶ ἡγεμονίαν, οὗ πᾶσι καλὸν ὑπὸ τὰς πτέρυγας ἀναπαύεσθαι, καὶ οὗ 
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ΠΟΣᾺ 15 6χ- 

Ρ᾽᾿σαΐιτ, 

δοοναί, {ἰδ. 

7. 6. η8. 

ἐϊδ. ὃ.«.8. 

σγΥπι ΥΙΤΑ 5. ΒΑΒΙΠΙ. 

δυιψῶμεν τὴς φωνῆς μᾶλλον, ἢ πηγῆς τῆς καθαρωτάτης οἵ δίψει χάμνοντες. «16 πος ηιιϊάθηιν «αἰ ἐτιτιο πῖο-- 

ἄπ οσοπδοίϊωθεγὶβ : φμοπαάπι απΐθιη, ραοίο δγόβέπι Ρ Ῥργϊπιιι οἱ οἰισαπι {παπι οἱ «ἰμοἴτετνν ἐπιπιπι ( μος 

ὁδὶ ἐπι υἱγὶ, διεῦ ομιτι5 ΡΘττιΐδ ΤΙ η τεϊ 650 676 οπυτιῖντι5. ριιολτιιπι ἀο ργιδοίατιιπι θεῖ, οἱ ο71ι5 ϑοοθπι 

πιαρὶς οἰ(ἰπιιιδ., σιίαπι ρτιτι5ϑῖταος οτος τὶ πιὶ οἰ[ὶ ἰαϑογαπί ) τιοπ εἰο[πεἰτίσιιπι ρο[Ποοατὶς. Ἀ64- 

δαμί 6 Ῥοηΐο ἅπηὸ 375 εἰμὶ πιιμίἰαία οϑ86ῖ γορϑπίϊμα ἀὐ θρονὶ ἀἸβοββϑῖο, νἹάθίαν 1 ππο] βίο 

{}1556.., 564π6., 00 ππο Ἱπορὶ παίιαηι δυθηϊζιμ , πθοθ556. Βα ταναηλ Ραΐαρθαι Ναζίαμσιμι ΡγῸ- 

βεῖβοὶ. Ῥουτο ποὴ αἰϊα 6556 ροίαἷζ [να τι5 {που Ὶ5 βαβοι ρθη αὶ σάπια 5 εἰϑὶ αὶ Ἐκο]οϑ Ναζιδῃ θη 

Ριονιάογοί, 
: 

ΤΥ. ΤῬιαβίνα Ομ] οἶαιν μοβαυ θηβοι Θρ βοοριιμ 5641 ΟΟπβίδ ΠΟ ΡΟ] τα 88 5] Θοίτιπηι ἔιι1558 ἃ 

ὁοπς]Π1ο ΟΠμαϊοθάομποπϑὶ. Οὐϊποίίαιι. ἀπο ᾿οςς σοπολ τι Θρϑοορὶ (πβίδ πε πο ρο ἴα μ] γιγ184}}-- 

εἰϊοπθαὶ δα ἴῃ Λϑία οἱ Ῥομίϊο ἀϊθοοβεβ δχίθπάθυιηῦ : οα]π5. Φαϊ θη τοὶ πλ]ὰ δχϑίαῃϊ 
Θχθιηρία ἴῃ Αϑἰδ ἀἰαοοϑὶ : {Ππ4 ἀπίθαι ἴῃ Ῥομίοα Ἰηβῖθηθ., 4ποα τπονίαο ΕἾνιηο Οὔβα- 
ΥἸθηδὶ Θρίβοορο, (οβαυίθηβεβ ἃ 5. Ῥύοοο (ὺ, ῬοΪ. δρ᾽βοοριιμη Ῥϑίϊθυιηΐ, ἰϑααθ Ἵ Πα] αϑδίτιιη οἰ θρὶξ οἱ 
οὐ ϊπανῖς, Ἐχαβίνα,, ἰηπιαμ., Πιδος οἰ] Ἰοϊαπίπιν, Ναι 6χ [ν15. Φαϊάθιη σθοῖθ οο ἢ Πρ παν ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ 
(ϑαυ θη565 οἱ ΕΡἢ Θβ 105 ΠῸῚ (Δ [85 ἀχοΟΥ Τα {15 [π|586, απιδη ΑμποοΠθπο5 οἱ ΑἸοχαμάγ]η08, τι 

Θουταπι πιστὰ ᾿πππθηβαθι Θρ βοορουη (Ομ βί ΕΠ ΠΟΡΟΙ ἀπουιιπ ρΡοΓοϑίαΐθηι οἰ αρονθηί. Αἱ πα 

Τατὰ παι {181 605 ΠΑ τ11556, ἸΠΠΘ ΡΟ ῬΓΟΥΒ115 ΟΠ Πρ αΐαν., 

564 41] Θχατο ]οαηη [π|ι8 (ὑδοϑαυ θη] ΘΡίβοορο ἀθηθραηΐ, ἰθονθίο 50 Π0411 ορουι θη ϊοθ ΒΘ 6 

αἰτιπίτιν, {πὸ οαποπο 2 Ῥοπίϊοαιη «Ἰοθοοβῖμι ΠΟἢ 11 ΘΧΑΡΌΪΟ δἰ 1 τ ἤυσγρίιιμι ΘΡΊβοορΘ᾽ 

ΑἸοχαηάνια, 564 βδποὶς πὸ “5ἰαπ ἄἀϊωοθςθος ὀρ δοορὶ “ςάπαπι ἐαπίτιι σαι γι Θπιῖ,, τιθο τιοτὶ Θὲ 
Ῥοπίϊοι ἀϊοθοθ5θος δα ἰαπίμπν ψιι αὐ Ῥοπίϊοαιη εἰ σα 5ῖπι ρογιποτι : οὲ ΤὭταοίτ. θα (ατγιἔπεισι “τι(6 

1] αοῖω στισιὶ, ααἰηιϊτιε τιον. Ἐν οὐ παἰὸ θα θητ1ο. ϑοοναίθϑ, {πὶ ΠΟΙΠ]αἄϊο, ἀτορουῖο ΝΎ 556Πο οἵ 
Οἰμοῖο ποὴ οχίνδου Ἰ πᾶνε ΔἸ αιοα τῆι ητι5. ἃ ΒΥ ΠΟ(Ὸ ΘΟ] Π, 5511} {{||556, 566] Ππιγ]56ἸοΠ]οπ θη ἴῃ 

Ῥοπίϊοᾶ ἀϊοσοϑὶ σα θυ ηαηα ἐγαάιίαιη οχιϑίι μναῖ, ΑἸ Θαῖιη μᾶπο συποάπιῃ Ῥαϊγίαγοίας οοτιδίϊ - 
{πιῖ556 ργνονϊποίατιη [αοία ἀϊνίδίοτιο, ἱΐα τι τυιιῖ{πις5 ορίδοοριις εἱίτα ῥτορτίαπι αϊοοοοοῖππ, αἰΐοπας Εὸ- 

οἴοείας ἱπναάογοῖ, 1 δηῖπι ἀπίθα ργορῖθτ' ροτϑθητεεοπθηη ρῥτοπιΐβοιι ἔαοίπιν {μόρα!. 46 Νεοίω- 

τίιαηι φιϊάοπι τοσίατη τσοπι οἱ Τητγαοὶς ργονϊτιοῖας 501 .{{πιτη, 6556 : Ποἰ ααζιιη ϑοτῸ., τὶ ( Οϑατθ 
Οαρραάοοϊ μοςὶ Π αϑἰζίιι ογαξ ορίσοοριις, Ῥοπιΐος ἀϊωοοεὶς Ῥαϊνιαγοϊιαίιπι οὐἐὶπιιῖ556., δὲ τιπὰ 

οἵα ἰἰϊ0 Βαειὶ[ὶ ἤραίγοπι Οτθϑονίιηι ορίδοοριιπι Λγ 556, θὲ Οἰγοίιπι ορίϑοοριπν ἢο[λεϊτι ἐπὶ 

αγνπιοπῖα,, οἷς. 

564 ἴχξς ἀπ{] 6556 πο ἀοθθηΐ,, αὖ 46 ταϊτὶομτι ΠΟΙ ΠΓἾ5., 4πᾶ5 δα Ἰν|ϑαϊοτΙοπθιη Προ] οϑιθ 

(βαυ 515 αἰ πα} λλτ|5., Φα! ἀ4ππᾶπ ἀθίναΠπαμί. 19. ΜΠ]ΠΗΐλη6 τλἰ λιν, δὶ συ ποάπ5 (. ΡΟ], βᾶποῖΐ αἱ 

ἀὐδυρίαμη ΘρΊβοοριιβ ΑἸΟχ απ γητι5 τεραΐ,, 6 Θρίβοορὶβ ἀπιίθιη ΡΠ θϑίη]β οἱ (ϑαυθηβιθιι5. Τὶ 
ΠΟΙΩΙ ΔΙ ΠΟ βίαία!,  αί1ο ἀἸβορι "115. ἴῃ Ῥτοιηία. ΔΙαΠΓΟ τηδ] ον ογαΐ διοίου 8 ΘΡΊβοορὶ 
ΑἸοχαηάνιηι τη ἤσγρίο, {πη Θριβοοροῦαι ΕΠ ϑι που} οἱ οβα ΘΠ 5.111} ἴῃ ἀϊαοθϑίθιιβ Αϑιὸ εἵ 

ῬομίϊοαΣ, ἴῃ 4] 115. ΤΠ] ΘΙΓΟΡΟΙ Δ ΠΟΥ τι ἁτιοίοΥ Γὰ5. Πα υ ]5 61 10 6} ΘΧΆΡΟΒΙ ἀγοί 15. ΘΟΘΓΟΘΡαΐ : 

404 ἴῃ ἠϊογρίο [ἀούπτη 1556 ποῖ νά θίιν. ΠῸΪ δηῖμι νἱχ αΠ}1 νἀθαταν Θχϑβ {1556 τη θίΓΟΡΟ ἴλη]. 

25, Ῥειοροβιιαηι ΠῸἢ ΘΓαΐ 5 Π060 1ῃ πος βθοιιη 40 οάποπ6 46 γα}}15 [ἢ τπιπαπτπᾶτι6 ἀἰοροοϑὶ ἀϊρηϊία- 
ἀἀτὴ στ  Πθι15 βίαιον τ 564. ῬγοΒ θογο πθ ἴῃ δ᾽ 16 ηὰ5 ἀἸοοθβθ5 {54 πᾶ: 5656 ΟὈίσαάονθί. (αὶ 

ααϊάθιν απο μὶ πο γἱἀθηίαι ΘοοαβιοηΘ} ἀ6 1556. οὐ ἀπ Ι]ΟΠ 65 ΡΟ ΒΘ ΠΟ ΗΪ5 (ΘΠ ΡΟ 6 ἃ 5. Επι- 
560 10 οἵ 4}115 6] αϑηηοα! θυ ϑοβίδἢ Ε15511}}}58 ψ 1015 ἔαοίδο ἢ 564 ροίπι5. ΕΠΠθριτηλα ΝΙαχίηλ] μοι ΘΡΊβοΟΡΟ5 
ἃ Ῥεβίγο ΑἸθχδῃάνηο πιϊθ505 οὐ ἀϊμαίϊο. 

Ουοά 5ρεοίαϊ δα δοοναίθιη., ἰοίτι5 ουταί πος ἰοοο, οἵ οἵα βοοσμἦο οάποπθ οσοηἰηπηάιί αἰμπαὰ 
οἸυϑάδιι 5Υποαὶ ἀδουθίτιηι,, 480. ταὶ (απ θη ΔΙ {ἀπο Ππρουθί οὶ βθοθυπουδαίαν ἃ οα ΠΟ] ]ςῖ5, οθα- 

{τὰ φιυεράδιηη ΘΟΠΊΙΏ τ Π]ΟἢΪ5 1 5{1{π||0 ἴῃ 51 Ρ11}158 ἀἸοΘο βιθιιβ., δῦ ΒΡ Θοία 5511105 ΘΡΊβοΟρΟΒ οεἰθρὶς, 
Ἁαιθιβοῖμ πὶ ΘΟ λΠ]οαγΘηΐ, 605 ΡΙῸ σδί ΠΟΙ ἴοῖ5. ΠΑ ΡΘΥῚ γ ] αἱ, 5θοῖι5 γ61Ὸ, 51 ΘΟΥ 1} ΘΔΤ ΘΓ 

οοιη πιο η6. Αἀ ἀθογθίμιηι ΒΥ Π06} ἀρ οβϑι ἰὸχ Τ᾽ ΘΟ Οβιῖ, {πὸ οχϑβίαι [1}}). 16 οά. Τμοοά. εἰ. 1, 
ϑεα πϑάῖιθ Πᾶο 656, 616 βύποάϊ ἀθονοίο νἱάθίαν ἀ}}ὰ δορί βοορὶβ αἰ θῖα [ανἸδάϊοιο. Ναμι 
Οτὐοϑουῖα5 ΝΎ ββθηιι5, {πὶ Ῥᾶγθηι 510] ἃς ΠΟΙΔ Ἰο (ϑαυιθηβὶ Ποηου 5 ρυφογοσαί γ πὶ ἃ 5Υπο060 Ὧ6- 
Ἰαίδιη ἰοδίαίαιν, ἰῃΏ 40 ροβί(ι5. {πουῖϊς 116 Πομοι βίαιϊπι Ἔχρομῖί, ἀπιπὶ αἷξ : μᾶλλον δὲ ἢ φροντὶς 

....----οὐἶνσσκασααι 



ΝΙΤᾺ δι ΒΛΑΒΙΠΙΙ. ΕΙΧ 

τὴς τῶν χοινῶν διορθώσεως ἐν τῷ τὸ ἴσον ἔχειν. 77εἰ ροίϊιις σοπιηιίςεα πονὶς ΟἸΤΩ ΘΟΤΜΙ)ΙΠἐ 147}. ΤΟΥ ΤΠ ἈΝ πο 350 
. . , . . , . . , , ., κ 

οπιοπααπαάατιπι, ἐξα τι ΠΣΩΧΟΧΣ Ποϊαάϊο ποπ δςϑοιις. ΝΊΠΙ] ΕἰῬῸ ῃγαίαν!τ ΒΥ ποῖ 5 ἴῃ ΠΥ ]541-- ἘΣ «« 
Ε . . . ξ ς ᾿ Ἂ Ψ ἥ αν. . 

οἰἴοπο ογἀϊπδιῖα : 8664. ἀποίογι(αἴδιη δχίν δου ἀϊ μᾶγίαιι δα σομγηγαηῖϊα Εοοϊθϑὶα ῃθροίιἃ ΠΟΠΠ1}}15 650. Ξ 

ΘΡΙΒΟΟΡΙ5 αἰ θα. 

ΘΑΡΌΤ ΧΥ. 

], Βαβι οὐγὰ οἱ 50]]]ολαο ἴῃ ΤποοΙοβθῖα νορομήα. Π|. ἘΠ γϑοθηβ ογάιπαίο ὐοϑουίιιβ δἄθβθα πὸ ροίεβί, 

ΠῚ. δουρὶ Βαβι α5 ας βαποίιπι Επβερίαμα, ΕΥ̓, Τὰ] αβάθμ Πεΐοτα ἃ 6ὸ5 4] συαία]απ! δαιιβα βουῖρ56- 

ναπῦ, Ὗς ΟΔ] πη πῖδο Οἱ τι πϊηλ 11} ΒΘΥΘΙῸ ϑίγποῖθθ ΓΘ} ἢ] πὶ τὰ ᾿η ΕἸ ΡΙβ[0115 81, δ2, ὙἹ, Τιοροβ ἃ} οο Ἰαΐϑ 
ἴῃ Ἐριβί, 58, δέ, δ9, 

1. Ἐὐνδοίιι5 δα ἐπίδῃ ϑθἄθηι ΒΆ51}1π|58., ἀπ θυ πᾶ 56 ἴῃ Ῥαοϊβοαί᾿ομθηὶ Ἐπ οἸθβίαστιμι ἰηίουρο- ἐδ ον τη μΝ 
πδγοί., ἀΟμΘ5{1ς18 886 ΠΠΙθΡιτι5 ΘΟ Γαχὶζ, ἃ 0 ῬΥΠ}188 ΘΡΙΒΟΟΡΔΙτΙ5 5111 ΟἸΠ 85 ἴῃ ΟΠ ΡΟΠΘΉ (15 ̓ ς Ο] 6 5180 οἴτι]ο. ἰπ 

5.18 ΤΠΟΥΊθτ18 ἃς ΤΘΟΟ]]Προη ἃ Θρ᾿βοοροῦιιαι λρραάοοῖδ ογαίία ᾿πϑυηηβὶί. ΠΤ βίαι σδρουϊτ5 δρὶ- ΕΝ δὶ 
βοοραίτπῃ ἴῃ ΒΆ51}10 ΠῚ Πα] 111558 που θη θηΐα νἱσταἴτιηι, 5864 ρου Ομ Θὴι ἰαἴ]τι5 ραϊο μέθη, 4π|Ρ-- ογαί. 20.}. 

ΡῈ οἴππὶ ἩΒΘΥΊΟΥ 6 πὶ Πα ίουα Ῥοίοϑίαϑβ βιιρρεα!ίανοῖ. (ταν 6Χ 115, {πὸ ἃ 60 Ῥυθϑ γίουο βεβία τ 
ΠΑΥΤΑΥἸΏ}115. ΒΡΘΟΙΔΙΙ Ροίοϑί ἀπ|4 ΘΡΊΒοΟρτι5 σοββουῖί. Ἐπυιπηθναΐ ἀὐδρουῦῖτβ ργθοιίπι ἀθ5οτίρίϊοτιος Ὑτα: 65: 

ληίου" Ῥυεθοίαγα ΒΆ51}}} ρυ βὈγ θυ ᾿ηϑειπία, {α]} 115 ν 6.15 ν᾿ ἀθηίτι" ἀΘϑΙ ΠΥ ῬΥΘΟΘ5 ἴῃ 5δΟΥ Ποῖ τς 
ἢουῚ 5ο 185. 564 Ῥγοίογθα υἰῦαπι ρ5} }6 1 ἴῃ Πποϊοβίαπι (οβαυ θηβοι πα πχιΐ, {61 510 ἴ056 46- εχχχνη. 

ΒΟΥΙΌΙ : 726 ποοίθ οἰγιίάθηι, τπ τι, σοτιδισὶξ ἀρτι τιο5 ρορτιῖπι5 αὐ ἀοπιίπι ργΓδοαϊϊοηῖς, οἱ ἐπὶ ἰα- ἐρ. 307. π. 

δογο, ἱπι αὐϊοϊα οτι αο 7ιισὶὐτις ἰαοτ ταῖς οοπ [επίδς 1260, ἑατιάοπι ἃ ργδοαίϊοτιο σι σϑτιῖος, αἰ ρεαῖ- 3" 

τηοάϊαπι ἱγαπϑϑιίι. ἘΤ τειτιο ψιίάοιγ ἱτὶ μας ραγίος αἰν δὶ, αἰξονπῖς σιισοϊτιοπιθ5 ρεαϊϊιπί, αὐ εἰπεῖ 

οἵ τηιϑαϊταϊίοποπι ϑοτὶρεισασιηι ἱπθ σογτ οὐ ον τ, δὲ απίπιιπι αἰἰδηίτετι Θὲ ΘΟΤ' ον ασαίϊοτιὶς δα ρος 

᾿δἰϑὶ ἱρεὶ σοπιραταπῖ. Ῥοσίθα ΤΊ τις τιτυὶ σΟΠιἰ [Θτιῖ6 5... τιῖ ΡΓΙΟΤ σαπαΐ, τοἰϊφιιὶ σιιοοίπηεπῖ. ΕΠ εἰς 

Ῥοδίθαφιιατη ἐπι ρεαἰπιοάϊ υατιοίαΐο ποοΐθηιν ἐγαείπογ ἰτιϊοριπϊχιὶς ργθοίδιι5., αἰ Ἴαπὶ ἐἰἐμοοςοοπῖο, 

ΟΠ 65. 5ἱηϊεἶ οοἶτεί δα: τιτιο ΟΥΊ6 δ τέο σοτ6 ρϑαζηιιινν σοτι 6551 οτεῖς 1) οπεῖτιο σοτιοϊτιιτιξ, ργορτία οἰϑὶ 

εἰπε τισχι6 ὑογῦα ρωτιοτιεῖς [αοϊοπίος. Τὐίυυιθ ἤδοο Ῥυ  ϑγίου ᾿Ἰηϑυ που ὶ Δ ΘΡΊΒΟΟριι5,) ΠΟὴ [α- 
116 βία θεῖν : 584 σον Δ 60 ᾿πϑ{{{π|ἃ 6550 ῬΙΌ θα πΐ 6χ ΠΙ 1086 Οἱ ἃ Ν᾿ ΘΟς θα ΘΠ 51} 115 τη] θϑί!8 ΡΙῸ- 
Ῥίον 1Π|8 1. ταῦ 081 δα βιὰ θαῃΐ, πουαΐθιη, {πιὰ ηὶ ΒΑ 51}1π|5 Ομ τη ἘΠ Ο] Θϑιαυτιι 1 5{1{{π|{1|5 Π0Ὴ - 

ΒΟΏΔΠῚ 6586 ἀδιποηῃβίναί. ΠΙᾺ δία βϑάα]ο Ριονί αι Βαβι] 15, αὐ Ποῖ ποτὶ πιιπιατιὶς ὉΘΓ δ, 5Θεἰ νὰ. 5. ἡ. 

οὐ αοιἶἰς ϑρίτιπι5 φαποῖὶ τὰ Ἐο]οϑῖα (ροϑαυθη51 Ρ]δοδγθίμτ. 
Ῥευϊπιογάϊα {Π1π|5 ερ βοοραίτ5 Ορτ 5 δα ἀἸβοὶρΊ πιά π ἸορΊθτιϑ ᾿πβίσηϊα {πϑυτιπί. Οπδηΐα {Π1π|5 50]- ὁ}. 1θο. π. 

Ἰιοϊταο ποτῖς ἴῃ οἰ ρθη 15 αἰταγίπαπην πὴ] δι 15., οσμλ δχ {οι ῖθ δα ργονϊποῖδ 51185 Θρίβοοροβ,, δὰ 

ΘΠογθρίβοοροβ οἱ δα Νεβοίδυϊπιμη Ῥϑυϑρῖοὶ ροίοϑί, (πη 6Χχ ΘΡ 5600 15 {1105 6 ΕἶθιῸ 8110 8118. ΕΟ 65115 
ΟὈποδϑϑι. ΝᾺ]]α ΠΠππὴ [115 τὰ σϑθ5 μὰπτηᾶπᾶ σορτίαίο τηονθραΐ. Υ ἴν οδοίογα [ἢ {ταῖ1 685 δ ἈΠ] 005 ἰ6- 
Ἡΐ551}115, ΠΟ ΧΟΓᾺ 1115 ογαΐ, 51 41 οἷβ Ομ 5 δὶ Τποο 6518. π{1ΠΠταΐθι ᾿ροποπάτιη βββοῖ. ΠΙης 
πίονα α ατορουῖτϑ ΘΡΊβοορὶ ἃ 60 ἰην 1 οἱ το] ποία πίο5 οὐἀϊπαίῖ. Οἷα δγαΐ ᾿ππ}ΠΠαΐα βαποίιι5 Ρ6- 
{ττι5 ΒΑΚ} ἔν αἴθι", 15 {π| ροβίθα δρ βοοριιβ ἔπι δε] )αβίθμτιβ, πο ἀπ ίτιιμ δϑῖ {αϊη ϑαάθμὶ 1}}1 ΥἹ5 
[αοία {πϑυ1, οἴασα θαι Ῥυ ΘΒ ἰθυτπηι Δ 51}1π|5 οὐ πανὶ : αυοα φαϊήδιη ἴῃ Ῥυϊμλογ ἀ115 Θρ βοοραίι5 
ἰαοίατη {π|558 οοπ] Ἰοϊπαν 6χ 15 Ν Ὑ556 1] γ 15 : 7Ζηέπι ἱτιδὶρ πὶς ἐπι ογ' σατιοίος δ αδὶζίι5 τιαβτια (-- Κὶε. Δαον, 
ϑανιθτιδίμη Ἐοοἰοδί ἀθοϊαγαῖιις 65: απ ϊςθ5. φιιὶ ἐπὶ οἴογιιπι ςασογἀοιϊϊ ργοο᾿ γἱονογπι [ αίγθηι ἐν - Τ᾿ 8}. 

μῖξ, διεὶς θιέπι τη γ5 1105 5αοΓαπιθτιίϊς ΟΟΤΙ5Θογατ5. Ῥαννὶ γαίεν,, {ποα Βα. 1ππ|5 ἴῃ ΤΡ βί0}15. 79 οἱ 
216, φαδηιτ ρυΐμπα δά Ἐπιβίδι μίση ἀη πὸ 371 οχοϑιιηΐθ, αἸΐονὰ δά 5. ΜοἸδίϊαμι ἀπηο 970 βογιρία 
εϑί, Ῥείγαηι ἔγαίγθηι ποθ ΔΡΡΘΙ]ας Ῥγθβ] γίθυιιν. [448 ςο]]Πρὶ πο ροίοϑῦ ποπάπμ ἴὰ πο Ῥαδίνιμη 
ἴῃ ῬυΘΒ του συδάτι ᾿] Ἰϑίγᾶ5868. Εἰϑὶ Θη μη δοοπνδίτι5 ρας βαϑΠ1πι5 ἴηι 6] ι5η101 {{{π}18 ῬΥῸ οἵα] 115- 



ΟΧ ΥΙΤΑᾺ 85. ΒΑΒΙΠΙΠ. 

Ἄκνκὸ 370. 8 ἀϊρμϊίαία ἀείδυθι 5, 1ὰ ἰαιηθῃ Ἰοσὶβ Ἰηβίαν βουναμάπιηι θθ58 πο ὁποοθαξ ἀμ Επ {6 015., {15 

ΕΡ. 203. π΄. 

ή. 
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ΠΤΧΧΧΥ, 

2οῦ. 

Ῥυϊναίίπι ἀᾷ ἰμεϊμιοϑ ἀπιΐοοβ βου θοραϊ. Ηΐπς ατορουῖο ΝΎβθθμο ποῖ αἰζυιι θαι ἔγαιν15 ἀάιμο- 

ἄσιι τονθγθπάϊ εἰςα]ατι ἐγ αἱς ἴῃ ἘΡ᾿βίοϊα 80 δα σομπημιιπθμι ραΐτιατιπι. ΑΒ ἰπυτη Ἢ γ Δ ΘΉΒΘΙ 

του ογθη ἰβϑίπυαμι ἐγαίγθιι ἀρροῖ]αῖ ἴῃ Ἐρίϑβε. ὅϑ8 δ [ταΐτομι αποβουίαμ., ποθὴ δά Ἰῖο Θρίβοορὶ ιἰ- 

ἴα]ο - πϑο αἰτίον 46 Οτερουῖο Ναζίαηζθηο Ἰοχαϊτν ᾿π Ἐρίβί. 98 δα 5. Ἐπβοθίπμ. ϑθα οσαπὶ Ρὸ- 

ἀταπι ΒΆΝ Πἴπι5 ππαρο β 46 σϑθιιβ5 510. δὲ ἃ]ουιμι Οαρραάοοϊα δρ᾿βοορουιι ποιΐη6 ἃιὶ ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ 

Ῥοπιὶ πηϊττογεῖ, ἕαπς δατη, αἰ ἀθοοθαΐ,, ΘΟΙ ΠΡ  ΒΌγ θυια Δρρο Ϊαῖ. ΝΟ αἀδοϊία5. δβϑὲ ᾿π οοο- 

βίαπι Οαϑατνίθηβθηι Ῥοίτιιβ, 56 τηοπαβίθεϊο ρυθίαϊς, φαοά θαβ.}ῖπι8 αὐ Ττϊάθι ἤΠπινιτι {η- 

ἀανογαί. 
Νατγτγαίαν διϊδμι Ἐναρτίιβ Ῥοπίϊοιιβ ἃ 5. Βαϑῆο ΤΠ θοΐον οὐ παίτιβ [τ|556. 58 «πιᾶπὶ ΕΠ] θηΐον 

Βαβ.}Π1π5 τηᾶρτα σἰστασιιτ Πππμΐηα αἰ ἑαυ ται τ] ἰδίου δἀῃιογογεῖ, ἀδιιοηβίγας ἴῃ ΡΥ 115. οὐ - 

παῖϊο ἴῃ ᾿ποπαϑίθυϊο ρογαοίᾳ.,, {π|5 ἀριιᾷ βαποίπιη Πογοίμθιμη 5ὶς σϑίογιατ : ἔλεγέ τις τῶν γερόν- 

των, ὅτι δ ἅγιος Βασίλειος ἐν χοινοδίῳ παραδαλὼν, μετὰ τὴν πρέπουσαν διδασχαλίαν λέγει τῷ ἡγουμένῳ " 

ἔχεις ἀδελφὸν ὧδε ἔχοντα ὑπαχοήν ; Ὃ δὲ λέγει αὐτῷ - πάντες δοῦλοί σου εἰσὶ, χαὶ σπουδάζγυσι σωθῆναι, 

δέσποτα. Πάλιν λέγει αὐτῷ “ ἔχεις ἐν ἀληθείᾳ τινὰ ἔχοντα ὑπαχοήν ; Ὃ δὲ ἤνεγκεν αὐτῷ ἕνα ἀδελφόν " 

χαὶ ἐχρήσατο αὐτὸν εἰς τὸ ἄριστον ὑπηρέτην ὃ ἅγιος Βασίλειος. Μετὰ δὲ τὸ γεύσασθαι, ἔδωχεν αὐτῷ 

νίψασθαι - καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἅγιος Βασίλειος δεῦρο, χἀγὼ δώσω σοι νίψασθαι. Ὃ δὲ κατεδέξατο 
αὐτοῦ ἐπιχέοντος τὸ ὕδωρ. Καὶ λέγει αὐτῷ, ὅτι ὅταν εἰσέρχωμαι εἰς τὸ ἱερατεῖον, δεῦρο ἵνα ποιήσω 

σε διάχονον. Καὶ τούτου γενομένου, ἐποίησεν αὐτὸν πρεσόδύτερον “ χαὶ ἔλαύδεν αὐτὸν μεθ᾿ ἑαυτοῦ 
εἰς τὸ ἐπισχοπεῖον, διὰ τὴν ὑπαχοὴν αὐτοῦ. (ὐοπιπποπιοτανῖξ δθπιιην αἰϊφιιῖς, φιιοί σαποίιι5 Βαοῖ- 

οἱζίιις,, σμηι αὐ σωποῦνῖιν ὁ ἐπι 556ῖ, ροκὲ οοπνοπίοτιίοπι ἀοοίγίπαπι αἰ χοτὶ! ργιβροκίίο - Παῦοδπθ Πΐο 

Ππ’αίτοπι φιιὶ οὐ Θεϊοτεῖα» οἱγίτεε οὐτιαξιι 5ἷι ὃ Πεδροπαίϊε {6 : Τϑοπιῖπθ., οπιτιθς δογρὶ {μὶ διτιὶ, οἵ 

«ὦ Ξαἰμίοπι οοπιδοημοπάαπι αἀδρινΓατιί. Πιοτίισι αἰαὶ! οἱ, [πὶ υϑγίέαίο., ἐπίτι {ἰϑὶ αἰϊφιιὶς οὐ δαἰϊοτιίϊα 

ργωαίεις 9 4ὲ 1116 αὐἀάιιεῖϊ δὶ τιπῖιπὶ δὰ ζγαίγινιις τ πιδιιδήτιθ Θ5ΐ 60 βαποίιις Β αδὶ δι πεϊπὶδίῸ 

ἐπῖοι" ργατιάοπάϊμμν. Ῥοςίητίαιι ἀπιέθην οοπιθαϊ 556, ἀθάϊε οἱ [ταῖον' ἀηιίαιπι αἰ αν πάει : {πὶ αἰαῖ 

δαποίις Βακίϊιις : Γοπὶ, 650 φιοητο ἄαῦο εἰνὶ ἀφιίαπι αὐϊμοπαϊς τπαπὶνιι. [5 ὉΘΤῸ ραδ551ι5 6δὲ οἰδὲ 

αὖ ἴροο ἐπ ιπαϊ ἀφιαπι. Τί Βακίζίμς αἰ 1 : (τη ἐπισγθ55τι5 {ΘΓΟ ἱπὶ Βα ον αγίμεμι, αοορίϊ, πὶ 

6 ξαοίαπι ἀϊαρσοτῖιπι. Οτιο ρεγαοίο,, ἵπὶ ργδδῦ γἔθτιί δἰϊαπι οταϊπανί! ; ἀδδιιπηιδίίιι σϑσιιηη, ἐπὶ ορί-- 

δοορῖο, ρΓΟρίδι" εἰπσπίατοπι ἱρδίτι5 οὐδε ογιίατ,. 

Νοῖ πιοάϊοὶ, πὶ 1Π15 τοι ρου θιι5., ὀγαμΐ (βαγιθηβῖ5. Ἐς βὶδο τ Ἰ{π|5. 564 Πα 5. }ππι5 ᾿πίθι" [18 

ΟΡ65 Ῥαιρθυυ τητι5, βιὰ Ομ πΐα ῬΑ ΡΘγιιμ 6586 ἀποθθαΐ. ὅς 1ΠΠ1π| ραπιροιζαίθην δὲ ἀιδίου νὶ- 

γϑη] σϑητι5 ρα ϊοαΐῖ ὐδρουῖτ5 9 ΠΘΙΏΡΕ (πη σαι τι 1.5 ῬΑΠ Πα. ταλταμ , γ ΡΠ 5.. ΟΠΒΟη πα Ι., 
Ῥαμθιὴ εἰ β θην, ταῦ ᾿ἴθος ἴῃ δριβοοραίιι πο Ἰῃ ΘΓ Ϊθϑα,, νῈ] βα] θη ΠΟῊ ταπαϊπὰπὰ ἀδιηϊἰσαΐα 

ἔαῖδβα ν᾽ ἀθαπίαν. (δνίθ θαϑιϊττς ἐούαι Ῥυα θοίο ἀἰἸσοῖσας π1}}}} Ῥυ 5115 5101 6558, ῬΥδο[ου ἰοΘΓῸ5 οἵ 
ἀδιγιίος ραῃηοβ, οἵ ραϊιοοβ. ΠΠΡγοβ. 51. νἱνθπεὶ ρουίας!θ ογαΐ τὰ Ῥαιρονεβ ῬΡγΟ  χτι 6556 ἂς {{ΠπῸ- 

γα ΐθν. το ἴῃ Ῥ6Π618 5ἷς πασηϊ βοθητία οἵ βιιτηΐα ργοά  Βα5111π5, αἰ ριοο πο τορτιη Δ 60 τ α!- 

Ποαίπιι ποναπι εἰνίξαίο6πι ΔΡΡΘΙ οὶ ασθρουῖαβ ; 481 Βαβι παν πη 1ῃ 5015. οἰνιαΐα οανιζαΐθιη 5118} 

ΠΟΡΙΠ ἴα556 (οβίαξν., 564 διϊαιη σατα εἴ ἴῃ ἀρτὶβ ᾿ππτηδηϊζαΐθηιν ἃς τα} ΠΟΘ 18} ἴῃ ῬΑΙΙΡΘΙῈ5 118 
ΟΥ̓ ΏΙθι15, {πὶ ΡΟΡαΪΟ ρυωθγαηΐ, τὰῦ σου Ὠ 16 ΘΟ ΔΊ 6 ἢ ῬΙΟΡΟΒιι556. ον θτα βίη}! σΠπονορὶ- 
5000} γι ἀθηίαν πιητιμι δἰ φαοά Ῥιοο οί ορ τι} 510] Ομ βϑατη Πα αἾ556. ΟΠηπ65. Θππὶ σμογ- 
Ῥίβοοροϑ [αβ}}1π|5 δα [δϑδέπιηι 5. Ειρβυομ}} οοηγοοανὶ ἀηποὸ 919, αὐ δογατη ΡίοςΠοίτορ μα Ναμηο- 
γανῖο οοτημπηοηάαγθί. ϑιιηπια 1{ΠΠ4 οαγία5., {πὲ αβι παν Ῥαπρουῖθι5 τούαπι δά Ἰοοθαΐ, δα1- 
ὕσπ. ΟΠ ΠΙΡιι5. δὰ {Π1|ιι5 ραϊγοοϊηϊαηι οἵ οοιητηθπ αἰϊοπθιὰ ἄαρθαῦ., αὐ 6Χχ Ρ᾽ αν πη15. ΘρΡ᾿5[01}5 
Ρουβριοϊίαν. 
Οὐδην 5 Ῥ] ΘΓ 16 οὐαί ο5 ΒΑ5}}}}, {πὸ δὰ πὸβ ρϑυγθπθιιηΐ,, ἃπίθ δριβοοραίμιμ ῬγΟπιμη- 

τἰαίω ν᾿ ἀθαπίαι, ΠΟη ἑδιθη ογ 0116 οϑί 1) βι! απ 46 ρυ Ἰοαμ αὶ γουθὶ βέπάϊο φα!απαμη ἴπ 

δρ βοοραῖιι γ ΘΗ} ]151556 ; ΟἸΠ ῬΙΘΒΘΥ ἸΠ ογαν]ογΘἢι τι] 115 τοὶ ὨΘοθϑϑιἰαΐθην ππροηθγθηΐ οἵ αἰρηἰτα 5 

ΔΟΟΘΒΒ10 δ Προ γθ σου ιι πρ τ ὈΪΐας οἴ ροιβθιιαιἰοηὶβ νἱοϊθπίῖα. Νοι 5οἷα (δθβανθα δἰοααῖο Βὰ- 
51Π| Ῥου ἢριΘ θα ίταν : ἀββι ατι5 ταὶ ἴῃ Ῥαρὶβ Υἱβιία π 15, πδς θα π ΠΊΟΥ 115.) ὨΪδὶ ῬΓΌΥΒΙ5 ἰδοίο ΔΠΠ- 
ΧΙδϑοῖ,, ἃ} πος οἴϊιοϊο ἀθίογνοναΐ. ΝΊνη τιμὴ πλιὰ σΟΠΠΙσοηα Θοβθηΐζ,, 51 δριβοοραίτιβ ΒαΒ1}1 ἀροῖι- 



ΤΑ 5. ΒΑΒΙΏΙΠ. ΟΧΙ 

γαΐαιη παρ ί ποι ἀδρὶμρ 618 ἀρρυθάονον. δ64 αὐ (6 Ἰποο]οβία (ὑβαν]θβὶ, ψαϊὰ 6 8}115 Ἐοο 65:15 Αννὸ 370. 

εἰ αἰ τηθἰγορο] ΐαηο , γ6} τιὶ ΘΧΑΙῸἾ.Ο 511} 60 Ὁ}5.. φαϊά ἀδηῖια 46 ππίνουϑα Εποο θϑῖα τηθυ ίτι5 5ἰὉ, 
ϑα (5 Θχϑίαι 6χ 115 {πιὸ ἀθίποθρ5 Παυ ΤΑΙ Πη1Ι8. 

1. Μαρπίμι Βαβι 5 δα] αἴονγθηι Πα ειϊϑ5δῖ, οἱ δα βθοῖι [85 11] ΟΠΊΠῚ ΤΩ 1 Πἰ βίου Ἰο [θυ ἀα5 ἀρί15- Εἰ τϑθοπο 
ΒΙΠΏΤΠῊ 7 51 ρου αι ϑιαπιτη δα 58 ΡΟ 588ΐ δἰ Πςθν. ΝΟ βᾶπὸ ἀπ (αραῦ,, αΐη δίαιτα ατθρο- ἘΡΠΣΡ 

εἶτι5. δα ατηΐοιι ᾿ἴτι5. ἀοουνγογθῖ, δὲ σα ἢ 60 ΠΟΠΟΥ ἢ. ἃς Ροἰδβίαΐθηι ραν θίπιν. δε ὐσθρουῖτβ ἀἄοϑοο ποι 
Ῥτοίίητι5 σαϊάθηιν δα Βαβι αι βου ρ510., τι δια ΘΧ 6} 8. ΟΥ̓ μαῖοη 6 σαιιάμιιμν 5ΙσηϊΠοαγοῖ : αἵ ϑιψε, εξ 

ἀοϑιἀθυίανη 1ΠΠπ|5 γι ἀθ πὶ σους, ἀπ πὰ διη]οῖ ἕλη οοπϑιίονθῖ., πθς Φαϊβαπιαμη οἰ τοίδίοι 344. 

Θ1ΠῚ 5[π 41 0505 5111 ΘΟ] Π᾿σοτα ἀἸοιἀγοῦ ( ἀραπὲ δαὶ Πλα] ΤΟΥ τα ἀπ δας Θχα]σθυδί }); τὰ 

ΘΔ} Π6 58 1058 ἴῃ ᾿ῃν! ἀἴδιη εἴ ἃ ΓΟρ ἢ [185 5ΌΒΡΊΟΙΟΠ65 ΟΠ] ΙσΘτοῖ, ΠΠ5 τδι!οηῖθιι5 ρουϑαδάθν Βα- ἐρίδε. 2ή. 

51:10 οοπαῖαι πΠ6 56 5ἰδί πη ἀοοογϑαΐ ; ΠΘΟΠΙΘ ΘΠ 1} 856 ῬΓΟΥΒΙΙ5 ὙΘΠ ΣΤ}, ἨΪ51 οἵπηη Π)6118 }τι556 Γι, οἵ 
δου, {πὶ ΒΆ51110 ᾿πϑι ἀἸα θα μάτιν οἵ Ἰμνι ἀθθαηΐ , πη γὸ Ῥγεο θυ] θυ ηΐ. 

Νοπάϊπιηι νἱοῖτι5. Πἷ5 ται] 15. ΒΑΒ.Π1τι5., σΟΠ ΓΘ ὶ 88. ἃ ὙΘΡΌΓΙΟ (ιιδβίτιβ εϑῦ. ΟἸιθυῈ]}15. ρον- 
δοιίθ τ βροπα  ἀτερουῖαβ. Ἐαΐθίθν 5101 στο ἀανὶ ρο8586, {παοα Βαβι! τα ΠΟ 58 {15 ΡΓῸ πιϑυ 5 Δ4- ἐρ. το. 
τηϊτοίτιν, ΖΠ]ΡΡΒ οὶ Βα51}} ΘΟ αι θμίϊα δ δύτῃ αἰρ πα ἰδ ἀα πάπα ΟΡτιΒ 510 : αἵ Ἰηϑαπίατη ΡΟζτ5 

4πδμ 1ΠΠ1π5 σοί μία ΟΠ]1οὶ ἀ8 6 νυ. (δοίθγιιηι 51 Ιἀεἰνοο ᾿ποιβθίι, αποα ρΡἢΠ]Οϑορ πανὶ νοὶ, 
Ρδι πῖῦ 5101 πᾶπο πιπᾶπι τοι ΒΆ51}1 δ] αθμεϊο Ῥυϑίονγ ᾿ἰοθαί. (θβϑὶς ἰ(απάθηι Βαβι ῖτι5 οἵ διηοὶ Νας.ον.50. 
Ρυιπάθητίδι {πιά |οο 5110 ΠΟΙ ΡΟ ΑΥ]. ΠΡ Ὶ 11: 

ΟὙορου! ἀΡδθηίίατῃ ᾿Θπἰθγιιηΐ βίπητι 015 ΔΏΊΟΥ5. 5:5 Β1Ποδ ΟΠ θιι5. Επιβίδτ!ι (ΠἸβοῖρα] 1, «πιο5 
ΒΑβι 115 δά δρ᾽ϑοοραίιι μη δυθοίτιβ., Ρ61 οδιιϑᾶηη ΔῈΧ}}}1 οὐ Δι] Οδ ΠΟΥ ΠΤ ΠΙΟΠ 5 ῬΟΥ Π 05 5ρθοι]α-- 
ἰονθ8. ἃ Ετιβίδί μϊο δοοθρὶῦ, πὖ ἀἰδοϊπιιβ οχ Ερίϑε. 939, πὰ. 5. εἐὲ ὅ. Ηουαιπ ἀχὸ ποι ηδπίτιν ἴπ 
ἘΡίβίο!α 109, 1βα511π5 δ δορῃνοηΐαβ. Ῥυΐμὶ ορπδία βαποιταϑ ᾿α Βαβι απ οθρογαῦ, πα θυ για 

5185 ῬΥΘΟΒΙ ΔἸ] 6858 ἀποογοῦ : αἰίθυαμι ἴῃ ΕΡίβιοα 105 Π]πιμν δατιλ ἀρρα αι. ὕςϑυχιιο ἴῃ ἀ15581- 
Β}α] Δ Π0 1{ὰ ῬΟΥΪΠ15 αὐ ξθχ 9 πιὶξ σιη 605 (ΟΠῚ] 5118 Πα θονοῦ Βα 5}}1π|5., παία για δουτιμ ΘΟ 511 Π6 
51 ΠοΠονδίιι5 {α] ἀθιὴ 510, ἀπίθαδμ δά ο ΔΥ Ἰ551 18 1} ᾿ρ51115 ΘΟΠ {618} ΟΡ Π]ρ υθηΐ. ἘΠ Τοῦ: 

ΠῚ. Ὑἱχ Βαβιίθπη αβαγθα δριβοοριιαι δάἀθρία ἔπογαῖ, εἰπν 5. ΜΙ Ἰθῖι (δγίτιην Θχϑι απ. Απι-- 860 Βα- 

(Ἰοοϊα Ρ]ονανιῦ, αἰ ἄοςει ἃ ΤῊ] Θπμοπίϊι5. Τἠςτεγὰ5 δὰ ἀο τὰ 1 θοίου δὐίτ} 10 ΒΆ51110., ἀτιὰ5 1116 ποθὴ ἜΝ ΚΘ εΝ 
Βλα]10 Ῥοβί τ !ϑιῖ δα Ἐπιβαθ τὶ ϑαμπηοβαΐθῃβθ 1, ΖΙΔΊΩν 5. Θῖιπι (18 115, 4τ|88 ΑΠΈΙΟΟ 8 σομρα- α ον. 7- 
γδηΐ., ΠΟΥ ΠΟΡ μι Ἰαοίπιηι 6556 ποι ἀπ ἰατοί. ϑουῖθονο ἘαβθΌϊο οαρ 6 θαΐ βίαείμ ρμοϑέ ο}1ι5 σθάϊσιιμι, ἤ ἿΝ 
564 χππόνᾶμ αἰία]ς [»8}111 ρα πτινῖα, εο {πο αρραάοοοβ ἰἴα ᾿ἰθπιθ Ἔχ που γθβοθυθηΐ, αὖ Π6 ΡγῸ-- 
ΒΡΊ ρα {αϊάθιη δχ ὡᾶ! τι5 ἀαἀουθηΐξ. 7ῃ ἄτιο5 ΠἸΘΏ565 ΠΪν 115 ΘΟΟΡΘΙΕΙ ἰδ Πα θα πΐ, οἴ} τἀ πάθη. 

δοίι5 δδέ Βαβι 5, 41 ϑαιηοϑαία μι οβοῖβοὶ δπιάθνοι. ΜΠ, πὶ [δπὶ αἰχὶ, ᾿σ56 010 ἃ]]αΐας Απίϊο- ἐρ. 48. 
οἶα Ππθνὰβ : πιιηταὶ ΒΘ οΡ]]Παπὶ δι πιἀπτη οοοιιρατα βάδην (οηβίδη ΠΟρΟ] πᾶ, ἃς 51- 
ΠΝ] ΔΟΙῸ “ποάδιη ῥΙθίαι5 δ γθοΐϑ Π61 ρϑυίδθοῖββ6 5 τι οἱ ἀἸβϑ: θη 85 οἱν ᾿[8 {15 Ῥαν (65 ἴῃ τιππιτ οοὰ- 
Ἰδβοουθηΐ, δ δχ ν᾽ θη ]5 Θρ ϑοορὶβ. ΠΟμμπ}}1} δαμηθιη οορ απο οπδ τι Πρ] θοἰθυθηΐαν. Ναυγαΐ 48 
ΞΟΠ Ἰἰβιηδίθ θριβοορουιμῃ (αρραάοεῖδ, τοί βαρυὰ νἹἀϊμητιβ : την ταί ΕΒ θ τι, τιῦ νου (βαυ]θΏβθι 

ἸποοἸδβία μα ̓ηνἰβδΐ : δἰΐ 56. πλ6 }1π|5 5010 πο ναΐοιο. 
Θουιρίᾳ οϑὲ πθὸο Ἐρίβίοϊα ἀηπο 370 Ὄχϑαηίθ, νεῖ ἱποιπίθ 371. Ογεάθιε τηδ]ληὶ ἀπηο 370 5.1: “- 

Ρίατη ἔπ]58586. Ὁ αοα θηΐμι ἄτιο5 ᾽ν πη 565 πἰν 118 ΠΟΟρ Υ Οαρραάοοοϑ ἀἸοιιηίαν; ἃ ἀ8 πηθη 5115 
ὨΟῺ Ῥ]ΘὨΪ5 εἴ Ἔχδοίῖβ ἃοοῖρὶ ροζεβῦ. Ῥυείοθγθα Πίθπιβ οἷο αἀιποάπιι ἴῃ Οαρραάοοία ᾿ποϊρίεθαί. Νοὸα 
ἀπθιαιη ἀπίθιη ααίη οἰ θυ! οουιαηι 4]}1πι|5 παπο δορί βίοίαιη ἀθιαϊθνῖῦ. 515 θη ΐμη 5ο ταν βου θαυα Βαὰ- 
5|Ππ||}}., 58 1161. οἴιπ ΔἸ ΙΖ θη ἀαία οροιὰ ταϊτίοθαι, εχ Εριβί. 198 ρβϑυβρίοἰπηιβ. Οατην β απΐθηι 
τπητι5 ἰΔ Πὕπιτ ἸΏ110 Θρ βίο! ἀδϑισηθίαν Βα} αἴτι5., βοοίιμι τ ηλθη οἱ Δ ἀϊτ πὶ ἔπι1558 ραΐθί οχ ἢ15 
νοΥΡΙβ., μί ἐρεῖ ἐ{{ϊ παγταῦιμιε. ὅθθρα ἴῃ 6] αβιοαὶ Πἰτουῖβ., εἰβὶ. ἄπο τα 6 θη ταν, πτι5 ποιηϊηαθα- 
αν, πὰ οὔ βαυνανὶ δα Ερίϑβε. 948, 

ΤΥ. Ἐχ 115 χὰϊ Βαβ1Π10 ἴῃ ρυϊῃιου] 5 δρ᾿βοοραίιι5 δυαϊαϊαμαι οἱ δ πουίδηα! οατιβα βου ρβθυαηΐ; ΤΕΥ Ν 
ἐγ ἃ 

ἀπονιιι δα πὸ5 δρἰβοοροΐτιηι ποιηΐπα Ῥεγνθμθι, Αὐοδαὶ δὲ Το ΘΠ. ῬυΊπητι8. ΒΡΘΠῚ ἃ 88. ([(8 εο5 «αὶ στα- 

Βά51110 δοποθρίδῃ βιρῃϊβοαγογαΐ, οἱ τ ΙΖαΪα5. τππανίγγιιμ δα Θοο  Θβϑιᾶπι ΓΘΟΘΠ5 ἃ 88 ΘΟηϑγοἴατη τὴς τ εν 
ΑΙ : Γ - ἐξεὶ ἜΘΗ͂ΡΕ ΡΣ στα ἴρθε- Ῥεϊοναί. Ῥουποπουῖῆςο νεβρομᾶθι Βαβι! αβ, 566 {{ΠΠ|π|5.50π|41} Δα} ποθι {πξασιμ ῬΓΟΙΆ ΓΕ, 51 ταπι. 

ῬΘΠΙαϊα8. ὨΙΑΥ ΤΥ ΓΙ μην Θδεϊρατθ ροβϑὶζ. Ἱπποςθηείαϑ.,) {πθ πὶ ρον θδατάο ΠΡ νασὶ Β ομιδ δρίβοο- “Γ΄ 49" 



ΟΧῊΙ ΥἱἝΤΑᾺ 5. ΒΑΒΘΙΠῚῚΙ. 

Ἀδνὸ 370. Ῥπι ἔδοθυαηΐ, παρ τ} ]5 οἱ (αϑαγθα πὸπ Ῥάγιιτη ἰδία ἰδ ΘΡίβοοριι8 οὐαὶ οἱ ϑρινιιι8. βαμοιὶ 
ἐν. τ Β]ονβοαίον., 14 εβί, ἀἰν]ηϊ ατ5 6}1ι5 ἀδίθηβοι., Βαβι τι5 στα ἰὰ8 οἱ δρὶς, θα 56 δα πουίανὶ, ἃ ι- 

τς ἀρ γἷδ5 Τθουθαγα ἀρ παίαϑ δϑβοῖ, δέ ρϑῖμέ ριιῦτοτιεηι ἐπι απίίαπι ειἰτιῖς δι πα ϑτεὶ ἐιἰϊπὶς ἀπιρίφοιϊ. 

Ῥευρανεῖτ5 φαϊάδμιν Βα51}10 δὰ δρβοοραύσιιν δυθοῖο σγαία]δίιιβ [αϑνᾶῦ, 564 οἵμη γΘΒΡΟΊϑιι} ΟῚ 

δορί ββοῖ,, ᾿ζθυιιηι 50 1 ρ510, ΠΟῺ 5116 σΡΑΥθιι5 ΦαΘγ6}15 αιιο ἢ πογὰ «ἰδ ατἃ5 θά5110 ΟὈἰ ντομ θη δὲ 

εοπίομιΐαμι διηϊοογιιη αἰαγοῖ. βου οι ᾿ααθ 1ΠΠ1 θά5 15 Ερ᾿βίοίαιη 56. ἴῃ ἃ 58 παίπινα ῬγοοΪι- 

γϑηὶ 6556 δὰ ον ἰβδοθηάαμι [αΐθίαν, 56 ππσῃς ὨΘΡΟΙΙ15 ἀἸβινούια αι (ἀοῚ 15 ΟΠ Ἰν οὶ. 1 οατιϑα: 6586 

οἷα δοοορία: ἃ Ρεγρᾶμιϊο δρ᾿ βίο δ ἤὸπ τηθι πους. (δίδει Πουίαίαν Ῥουθαμλίαμ αὐ Ῥαιιοὶβ νϑυ- 

Βὶ5 πιᾶρπα οὐπαϊπὰ ἰπέθυτα ἀθϑιηαΐ : {αρΡῈ. οἴπὴ ΔηλἰοοΥ απ ΟὈΠγ 10 δὲ σομίοιία5 ὁχ Ρο(οϑβίαίο 

οὐἴαϑ ΒΙ 81] πλ4}} ποι ςομρ] οίαίαν. Ῥγοιλτ1 58 πο Ρυὶτ5 ῬΕυραμ}}. “δι 511 ᾿ρδῖπι5 ΟἸΠ αυιιιὴ. 

Οὐδ Υ. Οαδ βαριὰ ἀἰϊχίπητιβ Βαβίϊπαμι Ἰμΐον οὐ ΤΠ Ιδηϊτιι ἸΏ [Θ᾽ Ο6551558.,. Θὰ ΠΟ ΓΘ ΡΟΙΘ ᾿Πἰμλϊοὶ 1ΠΠ1π|5 

Ἢ ἘΠΗ͂Ν δΧ 51]1δηεῖο οἵ οὈ] γίομθ δχϑιιβοϊζασιαηΐ,, ἂς πα ]ο ἀπῖμηο διηρ]ϊανθυιας. Ὠιχϑυαπΐ δηῖηι Δ Πϑιηὰ- 

βόνογο οἴτα- {ΖΔΕ [ιι1556 40 60 ΠΙδηΐτιμι : {πιὰ οΑἰ τι γ ]ὰ 11}}}} ἀρίϊπι5. δναὶ αἀ τηντάϊαιν θα51}}10.. ταῦ που] 1 

ορπρλν: πηιηοάοιαίο,, οὐοαπάδμῃιν. [6 [αἷἰ5 σπου 115. 4105 Ἰμ ] 6 Υ 01} Ομ 165 ΒΡαυσ θαπΐ,, σουτουθ Βα- 

ὁρίου. δ1. 5. ππηι [δος Βοβρουῖιβ, (Οο]οπίς ἴῃ (αρραάοοϊα Θρ βοορα8. 
" ἘΤΣ Ῥογοιΐϑιιβ πος ππιηίῖο Βαβι π5 ἰοΐαιη ποοΐθιι ἐγαάτχι μου  Π 6, Παθι Δ ποτ 056 Παυγαί 
1 Ἐρίϑβίοϊα δὅ!, ἴῃ πὰ Θχρουϊῦ φαϊα 46 Πιδπὶο ἃ θη 5 ΒΘ μβθυϊζ, ἃς ᾿π Θηα6 ἔα(θίιαι" 868 οἴμμὴ 11}}-- 

τἷ5. 4115 ἴῃ ραίτϊα Πϑίιηι {ἰπη θη ΕἸ θι15 ᾿π50 1 1} τον ἐο ἰδβα,ιιοά ΠΊαμτι5 [ουιλιϊοο ΟΟῃϑίαἸ ΠΟΡΟΙ 

ἃ Οδοιρίο δ ]αἴδ Βα βου ρβἰβϑϑθῖ, 564 ἰδιλθὴ δα 6}115 ΘΟΠἸ Π] ΟΠ ΘΙ. ΔΟΟΘ551588, Ῥοβίεαμι ΠἸΔ ἢ ἶτ8 
ἴῃ πιουθιιηῖ, 6Χ 41|0 τον ἵτιιι5 οϑί, ἰαρϑ115, Βαβι}10 δοσουβιίο ἡπανανιῦς Ὠ1Π1] 5101 οομπίνα ΝΙοπαμα 
βάθιι ργοροβιψαμη [1588 5 5616 Π1Π1} Ἰιἃ βθητῖνθ, 4πᾶμ 404 ἃ}} Ἰμ1τἴο δοσοροναὶ, ἃς ῬΥΘΦανῚ; 
πὖ ἃ ἰτθδοθηίοσχιιμ ἄἰθοδ οἱ οοίο Ῥαίσγιι βου ΠΟ βδραγϑίαιν. ΐ 

Τοῖχαὶ 46 Βδβ1}1ο στὰπιογοβ δ οὰποιῖοαβ αι ϑάδη 51Υ6 5805. ΨΊΓΡΊΠ65 6] [ποναπί. ἴρ58 

δἰΐαιη ΒδβιΠ τι5 [1515 σπου  θτ15 ἀθοθρέιβ, Πλϊητι5 τ πᾶτὴ 6 Θὰ ΠΟΏΙΟΙ5 Ορ᾿ πΙΘθ πὶ δοοοροναί. Π)6- 

ἄοουϊι νἱγρίποβ Βοβρουῖτ οἱ δά :ιψαΐογθι 46 θά51:}10 βθπίθη ται δἰ παχῖῖ, ἀο στιυϑι18 θαβι απ 6 
τοἶνιιβ. σα ΠΟ Ἰοαυ ἢ δοσαγαίπι σπάνις, {υυπππι6 Βαβι! ρουργαίαμη δοοιϊς, ἀὸ ἀπρ] σοι 

δίιδτῃ ᾿ αι οαπομἰοἶ5 βι σα Ποαΐ τη Ερίβίοϊα 52, οἱ πομηα]α (6 ἀοριηαία ἀἸββουϊῦ, τι πιοάο γἱ- 

«δ θ μηιι5. : 

ὁρ. δι εἰ Νβο γοΡθ5 Πθο [ΘΠΊΡΟΥ 6 [μὰ5 Θρ βίο 5 ἀἸ5) απ οηἦας. ἀπιχίλητιβ. [ἢ τίνα 15 αἰαὶ ἸθαβιΠππαὴλ το -- 
5), πο φαϊὰ 46 111 ἀϊοαδίαν,, Βοβρουίτι5. οϑί. Βαβι ιτβ ἴῃ αἰνάάιι8 β γιιοίαϑ. 5101 σα] απ Π]ὰ5. Θ᾿ πϑηηο 

6556 ἀθοϊαναῖς: ταῦ βασι διιοΐθυθϑ ἐγθάθυ πο νἱ δαμίιιν, 58 ν 6] οὐϊοϑὶ ν ΡὈὶ γα οηθιη ἴῃ ἐ16 πιά ϊ- 

Εἷϊ τοδάϊίατοβ. [ἢ πΐτασιιθ τοί! ΠἸταν σφ] ἸοΥν5 ἂς πηι οάουαῦ! ΔΉ} οὐἸπἸηδίιο. Ναῖ ἴῃ Ερὶ- 

βἴοϊα δα Βοβρουίτμι ἸθρΊμητι5 δοοιιϑαίιιι {1556 Βαβι, αιιοά ΤΠ ιαηπιτ πα Π θα ἰΖαβϑοί, 5 γη- 
οὔϊ Νιοθηθ ἀδίδμβιοηοιη ταἰίτα τποάτιτη οἱ ἰθρθν ρογάποθηβ. ἴῃ Πρ βίοϊα δα σαποηὶοαβ ΠΟ 
τοί] ποιηϊπαίι μος ΠΙΆ ΠῚ παι ΠΘμδίΖαῖ! σοιτη δ ητα ἢ} : 564 φαιάθην ΠΟΙ] 15 πα ογαίὶ 

ΟΡΙπἰομθηλ ἃ 860 ΤϑηιοΥθϑί, ἄτι θαυ τοβαία ὀχροηϊΐ, ααϊά ἐ6 ΘΟμΒι Πδίδμ 1} }} βθμεϊαΐ, ἃς 608, 

4ἱ ποηάμπιη μᾶης νόοθηὶ Γθοθρογαηΐ, θθηϊσηθ δχοῦϑαΐ; ἀκα ἃ θαίν 1] 118. ΑΒΕ ΟΟΠΘΠ15., τι ᾿ρ568 
ορὶπαθραίαι., το]θοία ἐποναΐ. ΠΙὰ δἰϊαμν ορία!θαμτ σα πομ ορο., πα διδμ [04 51}1π|8 ΒΘ θη {18 πὰ ΔΡΘ}1- 
χοῦ 46 115. 41 ϑρι ναι ΕἼ] μεφϑροπιιηΐ, ααὶ Ραΐτα δητ ψαϊογθηὶ ραΐαης. ΔΙσι ΘΙ 615 ΠΡ ηΐου 

ϑαβϑῖς, 564 οαν πος 40 60 Ῥοβια]αίτμη 6ϑΐ, ἰδὶ {τα 1058 1 ἢμτι}1ὰ8 ΘΥΤΟΙῚΒ 5 ΒΡΙΟΙΟΠ 6 ΠῚ γος θαίτιν", 
Θ]αβααθ δαΐτὴ το θυαο ἴῃ ἀοἰεπάθημα βᾶποῖ! ϑριυ 5. αἰ! πιζαΐα ἃ 1ΠΊΔ1615 σθαι γε θϑίαν 

Ἡτιμς ΘΏ 1 ΘΥΤΌΓΘΙ ΔΟΡΊΟΥθτι8. Δάν βάν }}5 Ρ ποι πα(οι Δ 1 ἃο ΠΟΙ] ΠδΓ11} 1051 θάβ1}10 ἁΠηχο- 
ταπΐ, τι ῬΘΥΒΡΙοἴμητι8. οχ Εριβίοϊα 251. Ὑιάθίαν ουρὸ πο δρίϑίοϊα οὐμν Ῥυδθοθάθητ οἵ τορι οἱ 
θη ροῦα οοπ]προπάα. Νοαιια οὔβοιινα βϑί σαῖϊο., οὐ Ὡ1Π1] ΒΔ51}1πι5 (6 58 Π6 ἐχρομπαί Βοϑρο- 

46}. ὅγ. πο το; Ὡ1Π}] ἀο Τίδηϊο ἀἰοαΐ οαποηὶςοῖβ. ἢ Νοία θηΐτη εγαΐ 65 Βα5}}}} Βοβρουῖο. "ἢ" Οαποηϊοδβ 46 118 
} 41|6 ϑρεοίδῃϊ δα 1)]αμίπιια δου ἀϊουαί Βοβρουῖτιϑ, ΓΘ ρᾶι]ο δῖα 6χ '080 βά51}10 οορῃϊία. 

Ουοά δπίοπι βρθοίαϊ δὰ 5ρᾶγϑβοβ 46 δ ῃΟΏΪοἷβ ὑπ ηογ65, ΘΠ 46) δὰ (6 τὸ ΠΟῊ [801}6 βίας θυ 1. 
Ἐουίϑ θαυ τι ΠΟΙ 65. 1 5115Ρ10] ΟΠ 6 μη γοοδίὶ ; 5664 γι ἀδίπιν ᾿ρ8ὰ ροίϊτιι5 Π465 τμᾶ]οῸ σπου ἤαρνταββθ. 

Τηϑαμιία δαΐμπὶ ἃ Ἰθα5}}10 Οροῦα, τὁ. Ῥυᾶνᾶϑ σοηβιι Ὀϑία 18 }15. Ἰη θυ ργθία ! Ομ 65 τοί ]αΐ οὐ ἃ βεῖρ80 
ῬΓΑΥῚ ΘΥΤΟΥῚΒ 5.150 10] ΟΠ 68 Τ ον αΐ, ΔΥΡΙ ΘΟ οϑί σὰ ΠΟΠΙρΑυ απ Δ1ΠῚΠ0 115 ΔΙ 4α] 4) ΑὙἸΔΠ15 1η- 

» Πνϊώ. 



ΥἹΤΑ 5. ΒΆΒΙΒΜΙ.- ΟΧΤΙΗῚ 

οα]οδύιιηι {|556.). Θα5 116. ΠῚ 58 {18 5101 οα 1586 80 6] αβῃ10411 Ποταϊ 1 })ι.5, ἃς [ΟΥ6 ᾿ἀοἰνοο Ὠλᾶ}6 ἅ1ι- Ακνο 371. 

αἰν 586. 
1)6 ἰθηῖρουα τυ πιβάαθ οριϑίοϊα ποὴ νᾶ] 6 «Π{{π0}}15 οοπ]βοίαγα. τὴ ὑπ ΘρΊβοοριιϑ οὐαί Βαϑὶ-- 

1ππ|5, β᾽ ψα!ἄθ μι δ 86 οἱ Βοβρουύίαμι ΝΙοηονιιι ραίγαμη Παυθ 65 6888 41ο1 : οἵ Βοβρουαμι ἀπο] ι185 ὁ. 51. κ. 
Ἰοςοῖ5 ["αἰλϑιὴ ἀρρεβὶϊαΐ. Ὑ]αἀθίτα: ἀτιΐθινι ΓΟ 8 ἔιι1556. αἴ ον μαίίοηθ. ΝΔΏῚ πλ]00 ϑ Αγ ΙΟΓ 65. οα]π- “" 
ΤΠ η186 οἱ {που θα οχϑ του απ ἅπη0 979, οἱ ΒΟΒΡΟΥΪτ5 βιπ τ] αίο5 μα Ἰλαα οὐπμὴ Βάα5}110 ἀηπὸ 972 ἴῃ-- Κϊάο ἰηγρα 

δαμΐθ, ἤδο πΠΔΏΪΠ115 δἱ [αοῖτιβ Ἔϑί. Ὡἶδὶ ἃμη0Ὸ 979. (Δ) απ πὸ ᾿ρ888, {πῶ ΒΔ51Π10 ᾿πητηοάδνυδίθη “ εν 
ΔΕ ἰτη τ Πρ θα μΐ, 101{Π|15 Θριβοοραίτιβ ορίϊμηθ οοηδτιπιηΐί. Τα. ΘΏ1} Ρ]π165. ΘΡΊΒΟΟΡΙ, 405 
ΒΔ51}}11 βϑαποι]α5, {1 |θπὰ τι χηδοΙϑί αἴτι5. οἱ ΡΟ 1 Ἰ551 Π105. ΟἾγ 65.) (ΟΥΓθνδΐ, ΒΟ  ΡΔ 1 οἴ 60 51" 
γα] αΐθι γ 6] ροίϊτι5 βοἰβηλα Ὡοη άπ ἀθροβαοναηί. Ῥυθίογθα ρᾶϊθί δάπτις Οχβί 1556. 41 «ιδι- 
5 ΟαΊ ΠΟ] Ιο6 βθῃμ ἰγοηῦ, ΠΟ (Δ ηθη ΘΟ ΒΕ βία πα] 6 γθοὶρουθηΐ : {πιὸ5 {αὶ θη Ῥοβίοα Δ ηΠῸ 972 
ΘΧαϑιιηΐθ μπ|105 [δγα ν᾽ ἀθ  μτι5 Ἔχϑίαυθ. 

Υ. Τοβίαίαν ἃ Βδ51Π1πι5 86. ἃ0 1110 ΟΡ βοορδέτιβ ῬΡΟ ] 1}15586, ἢ6 4115 ΠΙΧΟΓῚΒ ὨΊΟΥ ἔπ186 ΘΟΓΌΓΘΗΣ 1} [6665 Ὁ 
γηδυν Ομ πατ ἀποουοῖ. Ησοο δυΐθι ψιζιπι ΠΟἢ 660 ρυοθιῖ, φαοά ἰαΐθ ᾿ῃ δρρδάοεϊα ραίονοι; πος 

ἨΔ 1058 ἰαίοίαν ἴῃ Πᾶπο ΓΘΡΊΟΠ ΘΙ ΠΟΙ ΘΠ ΘίΓ8586 : 564 νἱἀδίτι 14 [οοἶδθθ, ἀππη 1οο 6518} 5101 54. ὅ5. 

ΠΟΙ 588) ΟΡ ἰπ15. ἸορΊθι15 ΘΟμμ τι ἶ 6. οὗ ΟΥ̓ ΠΑ ΓΕ ἀρρυθαϊτιν. Δηΐθα δαΐτη πηα υποπ αι 6] 15- ὦ, ἢ πὰ 
ΠΊΟΑΙ ἴῃ Ἐπ ο] δοϑῖα (ὑοϑαυ 51 ΠΟῚ 6Χ ἰθρῈ ῬυΟὨΙ Ἰζτι ογαΐ, 564 ΘΧ ΤηΟΓ6 ἃ πη 8] οΥθτι5 (γα ἰο. Οτιοα 1ίω. π. 5. 

51 ἰαπία ἔτη Βά5111 0 ἸμἸ10 Θρ᾿βοοραίτι5. ἀ1ΠρΘ μία ἰῃ 115 ῬυοΙ θΘ η 15, {πιὸ σΟμγ {1 ΠΟῸη 5016- π.2. 

Ῥαμπε; 4αδῃίο πιᾶ]ου Θχϑί 1558 Ρυιαμὰ οϑὲ 1 118 Τοβθοδ 15, {π|28 ΘΟμ τ Βα ΠΟ 1551 1ἃ8 ΠΠ ΟΠ 651: 
Ἰερθβ Ποθαμί} τα 16 ἔτι πομπηα]] ον) (δρραάοοϊο δριβοορουύι [οϊητι5, 4111 ῬΥΘΊΙΟ Οὐ 6 

᾿Τονοθαπίαν ; ἀίαπιθ πος ποίαβ. ῥ᾽ οίδι 15 πουαϊπθ ᾿μπΠ ὈΡα Βα ηΐ, πας ῬΘοοΔΙ 6 5101 γι θαηίυν, 4π|8ἃ 

ὭΟΩ Δηΐθ, 864 ροϑὲ οὐ δί!οηθ) ῬΘοι αι ΔοοΙρΙ θα πί. δου 10 οἷ5. Βαβι 5, ἃο ἀθιηοηϑίγας. Ὁ ερἰοϊ. 
᾿ἀιιδηίπμη 5ἰ0 πος ποίαβ, ἃς ἀθοϊατγαῖ, 5ὶ ψαῖβ ροϑί πᾶῃς δοοθρίδηι δρίβίοϊαμν [816 δ ρυιϊα δἀιηίβουι, ὅ." 
Θι1} ἃ} Δἰτἀν 1] 115 ΘΟ βϑα γι, οἱ 4ιιϑοϑι ασατῃ τπι|01 ἀοητιμ Π)0] Θιλθ 5, ἄθππιο ἀϊνομάδί. ΜΙ }{1 εχ 
1115 Θρ'βοορὶβ πομάση ᾿πι {πᾶτ ἦ8 1)451110 βθη θηςίαιτη ἀδροβιιθυδηΐ : βοἀ 605 Βαβι τι5, [οϑί6 ατδ- 9». 20. ρ. 
ϑουῖο, 5ἰς ἰδιϊίαίε βθοίθυα οομα)θαίαιν, αὖ ςομδίαπίϊα εἴ δαϊτηὶ Του πο ποι ἀδοββοηῦ. Αίσαο 1ᾳ 944: 

δα ἀγουίογο δδί ἴῃ Πᾶς δριβίοϊα, {αα 1δμἰββίμμδμη ἃς οαν {15 Ρ]Θ παι ΔάΠ1θ6ι ρυϑίδ Ομ θμλ;πθο 
Δ 161} ἃ βανθυ δία ἀἸβοθα!ῖ, {αδην ἰδ μίπι Ποἴαθ ροβίμ! αθαῦ, 

ΠῚ ορίβοορι, 46 ψαϊθιι5 πιοάο δρίμηι5, σοοαπίαι ἴῃ ΔΩ ἰ551118 (οα]οῖθιι5 ΜΙ55. ἐΠογθρὶ- 
Β0001. 815 δἴϊδιην γοοδηΐα" ἀραὶ τορουίπτη Νασία ηΖθητι ἢ αν] η6 46 γἱία 5πὰ. δε πος πος ρ: 8. ἃ. 
ΤΏΘῊ 115115 Δα αἸΧῚς ΡΥ ΘΒ Υ(ΘΡΙΒ., 411 σου πὶ 481} ῬΑΘΌΓ ΕΠ) ΠΤ] ΘΙ ἼΙΠ 518} ΘΡΙΒΟΟΡῚ δτιοίου- 

ἰαΐϑ δι θεν παθαμί. ΟἸτηλ τηο5 οὐαΐ, τ ΜΠ. 1ἃ οϑί, β Ἰὰ 01, [πὰ Ρᾶρ 158. ΠΟῺ 5118 4ΠΠρθη1] Ὁ εμίσι. 
ΘΧΔΙΏ]Π6 ΤΘΟΙΡογ μίαν ; 564 1110 Ἰη Πα] ΓΘ ας ἴῃ ΘΟΙΊΙΠῚ ἸΠΟΤ 68 ῬΥΘΒΟΥ(ΟΥῚ οἱ ἀἸδοοηὶ, οἱ δά οΠποτο- τ 
Ῥβοορῖιηι του απ, {1 (Θϑίλθιτ γϑυδοί τὴ ἀοοθρίο βα ραρῖο, οἴ ΘρΊβοορο δαἀπμιομϊίο, ΝΗ Ἰβίλια μι 

οἾδγο δβοϊβοθθαί. 56 46 τος τπονὸ ἀδἤθχοναμί οΠπουθρ βοορὶ ἴῃ οο]θϑῖα βαυὶοπβὶ, οαπὶ Βαϑ1-- 
Ττὰ5 Δ Πᾶπο βθάθιη βυθοίιιβ θϑῖ. Ῥυϊηλιπι {α] ἄθηι 5101 τοίδν απιοιουαΐθιη αἰ θιδγαηΐ, Θρίβοορο 
που θοίο : ἀθῖπμαδ δϊαμι Ὠτιτι5 γεὶ σανυδὴι 1051 ΒΒ] Θοουδηΐ, οἵ 1 ῬΥΘΒΥ ΘΓῸΒ ἃο ἀἸδοομο5. ἰγαπϑβία- 
Ἰεγαηῦ, [πᾷ6 δυνθποιαῖ, ταῦ πλ}01 οββθηΐ ἴῃ δἰ μοι 15 ραρὶ5. ΝΠ ΠΙ 5011, 564 πα}1π|5 Δ] ἀυίτιμ τ] ἰβϑίουϊο 
αἰδπτι5 ΓΘΡΟυ ΓΘἔτι, ἃ. ΒΔ} 6586 ῬΘΏΤΙΓ Δ πὶ ἰρ81 ὉΠουρΊβοορὶ [αίθυϑηίαι", α}}] ἀϊασοιὶ δαί 
ῬΥΘΒΌΥ (ΘΙ δγαηΐ δἰ Θη4!. 

Βαβι} 1π|5 τἀ τι6 στὴ νἸἄογθί σθηλ ἐπ μ]Δ]ττη 188 Π8 0116 ργοσυθάϊ, 110 θυ φοβθυ ἢ ἐθρου 8, {πὸ 
τ} τλ}}1{120. χχθίτι τ] ὨἸβίθυ μη} Δρρείαθαμί, τομογαΐ Ῥαίγιιμη σα ΠΟ Π68, ἃς ΟΠ ΘΡΙΒΟΟρῚ5 Ῥυῖθοὶ- 
Ῥὶΐ, αὖ οαἰαϊ οστιμ Ὠ}} 5 ΤΟΥ ΠῚ. οἰ} Ἰ56π16 ῬΑΡῚ δά 58 τηϊαηΐ, εἴ ἃ 4π|0 4αΊ561|6 πη το ποίτι 510, οἱ 
418 510 1}π|5 σ᾽ γοπ! σδί!ο : δι θιηάπιθ οαἰδ]ορίμι ἃριιά 58 τοι ηϑαπΐ, δ 81 4] ροϑβί Ῥυ] ΠλδῈ} 
ἸΠαΙΟΙΟΠ ΘΙ ἃ Ῥυ ΘΒ γ 615 5Π566Ρ6 [πϑυϊηΐ,, ᾿μ ἴθι ἰαϊοο5 το] οἸδ 1 ; 80 ΤΌ Β15 ΘΧδιη! μι ηζ, εἴ 5] 
αἰδῶ Γαϑυϊηΐ, δἀμη ἀπέ. ἤληο γϑου απ ἀθίμςθρβ δοσαγαίθ 56 νΑ11 []γεΐ, ταῦ ἘΠΟΓΘΡΊβοΟρῚ 41}1- 
δϑῃίοι δχδιηϊηθηΐ 4αϊηδη αἰσηὶ 5ιηΐ, εἴ δά 58 τοίδσαπθ : ΠΟ Ζαὶ Ἰαϊοπιη {αςαγτιμ, 51 {1115 86 ΠΟ 

Δ ΠΊΟΠ ΓΟ 1 ΤΠ] θυ ιν ΟὈΥΘΡΘο Τί. 
Βείονγθμ ἃ πὸς δριβίοϊα δά ρυϊηλαβ δριβοοραίιιβ οἰιτὰ5, {πι5 Β851}1π|5 ἴῃ βϑᾶποϊθη ἄὰ ἀἸΒοΙρ]1πὰ Ἰη-- 

5 1η510 : Ι4616 58{15 ΟΠ Βιτηδῃΐ απ85 46 τθρϑίθμαο ἃ ρυϊμηα Ἰηἀϊοίίομθ, 1ά 6βί, ἃ ἀηπηοὸ 89, δῆ1-- 

ΤΟΥ͂, Ε11Ὸ μ 
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ὌΧΙΥ ΥΙΤΑᾺ 5. ΒΑΘΒΙΠῚ]- 

εἰβίσουτα πὶ Θχα μη ρυΘοΙρΙὶ Βαβι}1πι5. Ηος δηΐηι βραίϊαμη, οἵη βιὰ Βρομίθ γα] Ἂ6 ἰοηριιαι 51ζ, ΠΟ 
ἀεί διηρ αν, πὰς ορ βίοϊα 410 Θρ᾽ βοοραΐτι5 1 1015. τθπιον μα. 

Ῥιο θυ οἴϊδιη ΒΑΚ. }1πι8. 1 1110 ΘΡΙΒοΟραίτ5 τη τι 1665 θα γα Π688, 1 δϑὶ ὙἱγρῚΠ65 1188, 4πιὰ5 ργο- 

ΒΟΥ ΘΥῚ οἵ 4}}} σομπεϊ θη 125 ἰθσα ΟΠ βίσιοτ! Που]Π 65, 60 ΠΠ θη 1τ|8 ἀομ] 5ιι8 Πα ΡΟ θαηΐ, φποά νἱρρὶαὶ-- 
ταῖ!5 Ῥγοίδϑϑιο ἰοοῖιν 5 ΒΡΊ ΟΊ Ομ Ῥυδο αάθυθ νἀ θυθίπι. θάβ}}1 ἀθογοίο Ῥγϑ γίθυ φαϊάσλιη βορίπα- 
ΒΘΠαΥῖτι8, Ῥαυθθου 5. ΠΟΠΊΪΠ6, ΤῊ] 1Πη6 Ῥαραἰΐ, 564 ἰοπραιι δριβίοϊαμι βου ρϑι: Βαβι] ο, οἵ σμογε 
Ῥίβοοραηι βαπιμν πο θ8 8, 40 5101 μὰς 1 Τὸ ψείθυῖβ 1] ]ΟἸ 185 5 σ αἸβοαίΙοπ65. «θα ἰββαί, οἵ 
᾿ρϑαμ Βαβι παι, {04 οΑἰ τα. 118 Δτ1Γ65 ἴα 118 Ρυ θονθῦ. ΤΠ) θοϊαναΐ ΒαβῚΠΠπ5. 86. πθὸ ΡΥ Πτι} Π6Ο 
50 Ι πη παπο ἰοσοιῖ 48 πλα]Π ΟΡ. 115 ΘχίγἈ Ποἷ5. 58 ἢ Χί558 : Θᾶ8. ΘηΪηὶ ἃ βυποίίο Νίοπα ΡΙΌΒΙ Ια 5 
[αἷ588. αν οἴϑὶ οἴα5. ῬΑΓΘΘΌΓΙΣ 5 15Ρ1Ο ΟΠ Θηῖ Πρ 1} τοιηονθί, Ζια [αι 6 6] 5 Π} 0 (11 τη τι 161 51ΠῸ 

δἰϊουύι οἰδηβίομο ἰια] ουὶ ποη Ροίοβί, Π|)60 πὰς Θα πὶ ἀἰτηἸζίας οἰ ᾿π ποπαβίθυϊο οο]]οςεῖ. Οἰιοά 5ὶ 
ΠΟῊ ΡῬαιθδΐ, ἰἸοη 5. δἱ δρίιϑίοϊαβ Ὡ1}}}} Ῥυο ας νὰ8.. δθ θα ἴῃ Οὐἱο τηουαυιι ; οἱ δὶ ἄθρο- 

5ἰ{τι5 ΒΘ ΟΕ} 510] ἀνρορϑί, οὐπ ᾿ρϑιῖι ΘΧΟΟΠ τ Π]ΟΔ τ11}} ΣΡῚ . {ππΔ 605 ὉΠΊΠη65. 48] {ΠΠπ|πὶ 
ΤΟΟΘρΡουϊηΐ. 

ΟΛΡΌΤ ΧΥΙ. 

1, 5, Βαβι] λιι5. βουῖθι: 5. Μοϊοῖῖο. Π. Ἐρίβοορος σαρραϊοοίς ρίαοα ἔ, αὐ]αναπίο ΤΠ θοϊορί Αγορουῖ ραΐγα. 

Π͵Ι, ΝΎΒβΘΠΙ ἀν ἤοῖα δ] ράσοιῃ σοποὶ Πα πάήαπι, ΕΥ̓, ΒΑΚΊ 5 ῬΓΙΟΣ 50.101} ραΐσιιο ἀστόβουῖο οὐ 116 ΡΙασαῖ. 

᾿Γαπάοπι τόρονῖιβ Νὰ, Βαβι τιπι ᾿ηγίϑιῖ, Υ, Το Ἐρίβιο]ς 61-θὁ. 

1. Ουδηινβ ἰσο  οϑῖα (ὑοβα Θ ἢ515 ΘΡΊβοΟρΟ 5110 αἴϊιχα “ ργζθοϊαγε βίαγοί, πθο ἰῃ 1 {π|5 ΟΡ βοορου πὶ 
ἀ8 110 γπε!Ἰς 115 πηονδγθίται ; οὐαί ἰδιηθη Πδθς (Ἰ55Θῃ 510. οἴμηὶ 51 Βροηίθ 5110 Π]Ο  Θϑ 15βί μηδ, {πὶ 

4{1ὰ 1{Πππ|5. ῬΑν ΟΡ 65 ἐὐαηΐ ἰοίδ: οἰν ταϊοϑ δ ροραὶϊ. Νομάσιν Βά51}1 ἀοϊογθι ρᾶχ αρβίθυβεναΐ, 
οὕτη 5ΟΥ 0511 δά βαποίτιηι ΔΙ οἸθίϊαι Τρ᾽δίοϊαιη 7. 14 δαῖτ ςο]]ΠἸρὶ ρμοίοϑί οχ Π15. νουθῖβ, Οηνπίω 

δπῖπι ἰϊο ἀοἰοτὶς ρίεπα σιιπί. δισοαὶῇοαι )αβι}1π|5 φαδπίιν ᾿μΐθι μὰ5 πιο ϑβι1ὰ5 Δ δ᾽ δι Ππιϑὺὶβ 46- 

Ἰδοίθίαν : Ῥυδοιο  λἸββαπ ἃ 60. ΒΡ 6 4] οοοαβίοηθιῃ ἀοἷθί : τηαχὶ μι} ΠΟΠΊΙΠῚ 510] ον θη αστιηλ 

Ῥαϊαΐ, 51 σουᾶμ} ΟΠ  Θαὶ οἱ {ΠΠ1π|8 γοσθι ἃιιἴτ6 ἈΠ πᾶ πο εοπίϊηρσαί. Οἰποιίίαμι αα ΔἸ δεϊιη 58 
Ομ 1586, Ηἶδὶ δυιμὴ γθί "ἢ τΠ1556 ηΐ ΔΙ Δ ἢ {1551 τηὶ ἔγαί 65, πιοτιιτ ῬγΟροβιπιιη μ6 {ον 15 Ἔν ]ραγοί, 

ΠΘΟΡΠγαβίο ἔνι] ρου ευοπάτιτηι σοχητ 510. ΤΠ ΘΟρΡγαβίιβ 16 Ἰάθι ν]ἀθίαι 6556 ἂς Τ ΠΘΟρΡγαϑέιιβ 
ἀἸδοοπτιβ, {πὶ ἀη πὸ 972 Ῥάι]ο ροϑὲ Ῥαβοῖια τπουίτιτιβ δῖ. ΤΠ] {π|οῖ Βαβι πιπι, δἰϑὶ ΕΠ γασιιηι σοηι- 

Π]ΘΙΟΪΟ ΘΟὨ]ΠΟΐτι5 οϑϑαῦ οατὴ οἰ θίϊο, πομάτιη ἰδ ηλθη 1} Π1π|8 σα] τπππὶ ν 1 1556, οαηλ Πᾶπο δρἰβίο- 
Ἰαμὴ βου! ογαῖ. [ἃ ΠΟΠΪ σΟηβθαιαῖιι5. ὁδί. οἶγοα τιθάϊπιμη ἀπητη 972, ἃς ργοϊπάθ πο δρβίοϊα ἀμία 
ἰος θιηριι5 οΟ]]οοα μα. ΠῚ5 γθυ 5, αι αἰσα! Πλλτι5, Δ πςεὶ βάτητιβ τα δαπ πος ἅΠπῸ 971 ς0}10- 

σαν Θηλτι5, ἃ αατη ΒΔ5}}1π|8 γο απ δίθι Θρ βοορουιιπι τϑοο ]Θρ ββθῖ. Ασοαηᾶ δαΐθηι τηαηπαΐα, 

4π8 ΤΠΙΘΟΡὨγαβίο ἐδία διιπί, ν᾽ θπίτν βρθοΐατα ρυεοίαλαηι ΕΟ! 6ϑῖθ ροϊ ποαπα: οοΟμΒΙΠ ππὴ ,Ψαοα 
Βά5111ππ|5, Θἴϑ1 ὑπ ἀἰθιητι ΔΘ ΤΈ55118 δϑύ ροϑβίσιιαιη (αρρα(οοίαιη ρδοϊβοανιί, ἀπίθα ἰἀπηθη ᾿πίθῃ- 
ἄἰδγα δ τηϑα δι ροίαϊί. 

11. Οομβοαχααίιιϑ εβί ἰα πάθιη 4 β1}15, τὰῦ Θρίβεορι, {αὶ 48 1110 (δηὶ ἸπΙ 4π|6 5θπ 6 Ραηΐ, ΘΥΓΟΥ ΠῚ 

βασι σποβοθιθηΐ. ὅ Δα ΠΙθτ δα 605 Πθοίθποβ οομβίαητϊδηι οἵ δαϊτηὶ ξου Εἰ π ἀἸ πθὴι βατημηᾶ [6 1-- 
ταῖθ (ϑι ρδγαΐδιη : 60 ΔΡΠΠΟΪΟ δἰ ἀββθῃ τα! 6 605 518] θυ ποῖθηβ, πθὸ ροίεβίαϊα ἴθυγθπ8, 564 ἴπ-τ- 

ἀυ!σοηίῖα, Φαᾶτη Ἰη Ῥο(εϑίαίθ Δ Πα Ραΐ, εο5 Δ] ]Π1οἰθη5. Οοηϑι!οθαΐ βηῖτα ἴθ Ἰοπριαἀϊπδμ,, ἂς ἢν- 

τ δ Θἴ 5[1]6 1 ΘΟ ΠοοΡἰδιὴ Φααγοθαΐ. 56 ρυεοίριια {Π1ι|8 νἱνίατ 5 δα μἰγαιίοπο νἱοῖϊ βαηΐ, αἵ- 

416 ἀπᾶπι πᾶ πο (ἰΘιητὴ 510] 58} ππ|θ 1 6556 Ἰη (6 ]6χϑυαηΐ, οἱ οείπι ἴρ5ο δἰ σιεὖ ἴρ50 5656 οοἰϊοσαγεπὶ ; 
τίπτεπι αἰεί τη οἱ ΟΘΡ 551 πιπιηη. ρΘΤ  ομμζ τη, οἱ ἐπι ἡρδῖτι5 οὐ οιισίοτιθηι ἱπιοιγτ ον πὶ; αὖ ΘΟ αἰϊδ ετισὶ, νεῖ 



ΥἹΤΑ 5. ΒΛΒΙΠΙΠ. ΟΧΥ 

αἰϊι 6556 )μαϊσαναπξ, σάπια 1260 αϑαϊιθτιατὶ. διὲκ π|7Ὸ οΘςσογιετῖ, αὸ πιάτιις ἀἰφαογιτί, δὲ φιαϑὶ ἄννο 371. 

αἰ ἰοπίϊγιεϊ 5οτιῖτη, 5656 στιεδτηϊογιιτιῖ, αἰτιι5 αἰϊιτα, αὐ ἱροὶ 5αἰϊς αοϊοτιάτιτν ατιϊονογ τιῖθ5, Θοτιοο-- 

Ρίαπιφιι6 ρῥγῖπις αἀνογϑιι5 ἴρδιιπὶ οεἰὲ οἴπη ἴτε ποιὰ τιϊτιογθτ, ὃ Θηιθνοζογιϊ5 ὐἶπι, 4 οἰ πεἐἰ5 ἰτιογ6-- 

πιθτιΐτι, (φτεαπι φιάθηι τιτιάπι [1 πιϊδοίππαπι ἱρδὶ φαἰϊ  αοϊοπιϊ ταϊοτιθηι. ἵτὰν ϑτυΐοἴανε:) οοτηπιιξατι- 
[65 : ριον ιαπι δὲ φιιὶς οὗ ἀθρίοταΐαπι ἱπιργοὐυϊαίθπι τιθβίθοίιι 5 ἀο ργΟ] Θοίτι5 658, τε ἴρ56 τι 56ἶρ50 

σογ δ ΘΓ Θέτι" αἰφιιδ ΘΟτιδιιηι ΘΙ Θἔ 17’, τι 0, 56 οῖ5. (Ὁ Τα 50 οἰτητεῖ οτίτη ΚΘΡΡῸ Οοτιδιιπιὶ δοἷοέ. 

Νοα τηϑάϊοουδ δά 68} Χ 1 Ῥγϑϑι ἀπιη} Πα Πα ΒΑ51}1π5 ἴθ αὐ ΡΟ Υ ΘΡΊΒΟΟΡΙ Ναχιδηζθηὶ βαρίθη- 

εἴα, ἴῃ 4.6 }1, τιῦ διιοίογ θη ΟΥ̓ ΠΑ ΓΟΠ15 ΒΔ51}11, Ῥγδοῖριι8 Θρ᾿βοορόγῖι ᾿γδοιιη 41ὰ ουπιρονδΐ. 564 
ορίμη 5 56 Π6Χ αἰ6 εἴ ρϑ[Ἰϑπίϊὰ 8. 605 γἱοῖΐ, ταῦ ᾿ΠαἸ 9 ΔΊΊΟΠΒ ἴῃ Δ] ΔΙΙΟΠ 6 πὶ ΘΟην 6188; Δ ᾿ρ511|5 
Ροάδϑ αἱ] δοοιϊἀενοπί, ριον οὉ δα {πὲ ϑθββευδηΐ 81{{Ππ|5]1, Δ] 6  Ἴ5ατιῈ Ο(115., 60 ραίγιασοα οἵ 

ΓΟ ΘΡΊΒοΟρὶ ἴῃ φυδίδι γϑαἀϊουϊηΐ. Νααΐραμι δηλ Ρῥ]αοαβδθηΐ, 51 ἴῃ δἰ (θυ τὶ ᾿Π] πὶ 6588 Ροι- 

51 {1556 ηΐ. 

ΠῚ. Νεαια δδηι Οτγθρονὶὶ ΝΎ 5561 ἴῃ πος ᾿ἰηϑῖσηὶ δυθηία ἀδἴαϊὶ ορειὰ : αδιηιᾶπι ἰδ Ἰμλμιο- 

ἀοεἰᾶ δριβοοριηι, Β4511} ραίγιιτιιη, οἴ ΘΡΊ5οΟΡ15 Οδρρδάοοϊθ δάνειβιιβ Βδβι} πα ΟΠ 5118 οοη - 
Ἰ.η Χ15586. Εἰ ΤῈ5 δ (θπηριιβ 516 σοπρυαπηΐ, ταῦ ᾿δος ἀἸ55θΏ510 ἃ) θᾶ, 4τπιᾶτη (6 Β451}}1 ΟΥ̓ ΔἸ παῖ]οη8 
οὐ ἴδηι αἸχίτηιι5, ΒΘΟΟ ΠΟ Ροϑϑιῖ. Εἰ δμϊη γα οηθ 8. ἢ δθὸ οὐ ραΐχιιο ἀἰβοοναϊα, {ΠΠ5 416 

Ναας. ον. 
19.;».312. 

ἰερ᾽δαίονε εὐ 7πάϊεϑ αἰογοπίμν, ΥἹχ ἀπ θῖμ δϑί ααϊη δοθ ΠῚ [ΕΠΊΡΟΥ 6. οὕλη ἼΒΕΤΑ εἰ ατερο- ἀχι. 

Νγϑϑϑηὶ 

αὐἰϊβοῖα δά 
ἀοναίιιβ αρυιπανιὶ, πἰἸοατι6 βίθ10 σΘ ΡΥ ἜΤ ΕΣ ῃοη οἴἴαρις. Δα μᾶπο δμὶμ ῬδοὶΠοα ΟΠ Θὰ βᾶσειν εὐπ- 

ΟΙΏΏΪΠΟ γοίθγθ πα ΓΈΡΤΗ Ἐριβίοϊεβα. ὅδ, 59 εἰ 00. Ἐχ [5 Π{{6}15 ἀἸβοίηνι5, γρόσια, πῃ ὕδρρα-- “ἰ απάσι, 

ῬδΥΓΟΙΡΕ5 π, ἰοίξ οἰγιδί65 οἵ ΡορΡα]!. Νοη 8015 ΒΑ51}10 ραίχτιτιβ Βιιοοθμϑεθαΐ, 564 δα] αποίοβ τ ὅ0. π- 
μα θοθαῦ θ᾽ αγεβ δρίβοοροβ. ΝΠ ᾿πίθυιι Βαβι αι ἰηΐοι οἵ ραίσιιαιηι ἃἰΙοσ 116 ΘΡΊβοΟρΟϑ [ἰτοιθο, 
ΠΈ]]115 ΘΟΏ Ρ 5515 : 566 5 ΒΡΙΟΙΟΠ 65 οἵ σα] 188 ἢ Βαβι] πιηγ. ΗῚ5 ΠΟΙ] α6}}6 αἱρ ποβοιϊίαν ΒΑ51Π 
φΟμΟΘΡΔ[10 οὶ ΘΡΊΒΟΟΡΙ5, 4πὶ Δ} 6] 8 οὐ ἀἸπδίίομα οἴ σοιημ μη] οΠ6 γοἤαρθυηί. Αἴ τ θίθυ] ποπ 
Ῥοβϑβιιηΐ δα 1165 46 }γ]Βἀ!οοπ 6 ϑυϑοδρίαϑ ΟἹ ΠῚ ΘΡΙΒΟΟΡῚΒ βθοι πα δ ὑΔρραάοοϊο. ΑΕ ηλιι5 ΘΏ 1, 
41] Ῥοβίθυιου!β Πτι}118 ἀἸ55Θ Π510Π15 διιοίου {11 1} ῬΓΊΟΥΘ Δ] Ο 15 οὐαί Βά51}10, Εἰ4 8. Οροιδι πᾶγᾶ- 
Ῥαΐ, αἱ ραίει εχ Ερίβι. ὅϑ8. δηῖριιβ διϊαπὶ ορίϊηιθ φαδάγαί, Νάμι 5: πα ΐθι. οἴα!η ΟΡ ΊΒΟΟΡΙ8 
(ὑρρδάοοεϊθ σομηροϑιίδῃι ἔμ|556 ἰοϑίαίιν αγδρουῖτβ Ναζίαηζθητϊβ, δηίθαδηι ΒΆ51}1π|8 46 Ρδο]ῇ-- ον». 20. ρ' 

. “. , 1". . , 

οδη 415 Ἐς Ο 65115 ἀρθυδί οαμὴ ΑἸ χηαβὶο ; {ποα σοΟμΒιΠ τι σα βοθρὶς ἃπηὸ 9571. Ἰάθιη ῥγουϑιι5 ἴθη,- 315: 

Ρ115 55: ΔῊ ἀπ 115, 485 ΒΑΒ1Π 11} ᾿ηΐοι ἃ. ΟὙθρουιαμη ρδίχιαιπι ΔΙ]Ο5 6116 ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ, ᾿πίθργδία 

οἴ ΒΕ 65{1Ὸ ΝΎΞ56Π0, ᾧ ϑαβίᾳ δηΐῖ. Οτρουῖτ5 ΘΠ]. Ν γ556 0118; 411 ΘΡΊβοΟρΡτΙΒ [αοίτι5 Θϑί δηηο 571, 

πομάιμ πᾶπο ἘΠ ΚΕ Δα δρίιι5 δυϑί, οἵ σὴ 60, ταὶ ΠΘΡΟΙ 5 ΘΊ541|6 νάοῖιο, δχροβίιϊδί Β851- 
115, Ζσαοά δά 56 αἰ ΠΟ] θι οὐ μηο] θϑίδηι νἱΐατη Ἰμ συ θϑϑίιηλ ἀιι Χο ποι γψϑηϊαΐ. ΟΠ} 115 οἰϊδιη γει-- 
Ῥ.5 ᾿Ἰῃπ|ηὴὶ ΘΡΙβοοραίιμι5 58{15. πα Ἰοαΐ. Ν᾿ γϑβθητ Ζαϊάθμι γοοαΐ αἰδεσιμώτατον, ΓΟΡΕΤ Πα 55 1ππτε. 
584 ἔπτηο ΠΟ ΟΓΘ ῬΥ ΒΥ θυ 5, τὰ οὔβαυναὶ ΤΊΠοιηοπίϊπ5, ᾿πίθυάπηι οἴου, ᾿η0 1ρ515. ποη- 
Πυμη πᾶ ἰα]οῖ5, πὶ ἸμἸ10 ἘΡΙβιοἶθ 71. Ππηιηθυϊίο ορρὸ πῶς ΤΙ θιηοη 15. ταίθυς δι] ΔΗ Ππμ 
971 εἰ 572. 

Ἄρπι δυΐθῃι 8ὶς ἰγδηϑδοίδιῃ [1556 ἀἸβοίμητι5 ἐχ Ερίβίοϊα δ8 Β451}}}} δὲ ἀτπιαθιιβ ΒΟ θη {1}01.5. Νγ5- 
56 Π115 ΘΡΙΒ[ΟἸ Δ ἀπ δἰζα 1 ΒΔ51110, τὰ ἃ σομητητηὶ ρϑΐγιιο τθρουῖο βουιρίδι. (αγ ἰβϑι Πα] 
τὰ Βαβ}}1ο, δρβϑίοϊ μι οβίθη αι ρ] νι θιι5 δηλ ϊοῖθ, ἂς Π6Ὸ ργαία5 θριῖ. Αἰ εἰΐο ἀθρυθῃθηβιιηι εϑῖ 
ΠΟΙ ΘΠ 111}, 5666 Παης Θρ βίο ἀπ 5 1 ρ51558. Ουθρουῖι8 Θρίβοοριιβ περᾶν ῖ. ΤΟ ΡΓα 5101 46}}1- 
0616 Ορίαθαί Β4511π|5: δ4θο 1Π}Π} 'χος ἔγαι 15 οἵ πιθη δ. 1] ῬυΌθυ ἢ αἸ5Ρ]]οἜΡθαΐ. ΑἸ1ὰ στιὰ Δ]]αΐα 
δρ ἰβίοϊα, τιῦ ἃ Ἔρίβοορο ραίγιιο, μοὶ Αϑίθυϊαμν Νυ586η1 [ἀιηα] αι. Νὰ πῆς Φα] θη} Ὑ6γ6 1]βδυδΐ 
δρίβοοριιβ, ᾿άψιιβ. Βαβι]ο μετ  μγιι5, ΤΙ Δ 6 Π515 Θρβοοριιβ, Γθηπιητ αν. Του τἀπὶ αἰία}} ΝΙ γ55θη 1 
ἴδιαι Αὐἀδιιδηῖιβ. Τα γειὸ Βδβι τι Ἰμῖου ἄτια5 οὐδ᾽ δίΊοΠ 65 Πμρρϑὶς : νἹ ἀθθαΐαν οἱ ἤάοιη εἰ 
ΠΟΥ ΘΠ ΠΘΡΕΕῚ δριϑίοϊα ρεὲὺ τδρουίι ἔγαίγ θη. ΠΗ 588 ; 564 5 πὶ ἀδοθρίιβ ποὴ ροΐθταΐ ἢῸΝ 
ἀμῆάεγα. δουῖθιῖ ερροὸ δὰ ἐταίγθιη, δ] τι54116 βιτηρ]]οἰ[αΐδιη οἴμμ 81|ὰ 5ροηΐθ ΟΠ νἸϑι18 15 ΠΟΠ ΘΟΏ- 
δύαθυθ, {πὶ Θἰ1Δ 1} [ΘΠΊΡΟΙῚ τηϊηΐπηθ ΘΟΏ ΘΗ ἀθοϊαγαῖ. Π] ΠΡ γα τποποῖ δατὴ (8 }}}0118 ΠΟΘ Ι15 μλὰ- 
ἡπαῖ Δ ΠΊΟΥ̓ΘΓΘ ΠῚ ἀΘΡιι1556, τι 58] ἴθ δα 386 γθῃῖν ἀθθ1586, 5: ὈΊ {πι6 ΟΡ θηι ἔδυ "8 Πουδηι γ]δπ} 
ἸΏ. 6550, {1 εἴ ΠΟΥΡ15 οοπίοεις εἴ δηϊστηδηῖ σοπῆςϊ!. Ταπάθπι ἰάθη οἱ γοϑροπϑαηι εἰαί, «ποι 
Ἰᾶπι Ῥυϑβθηιὶ ἀθάθναϊ, ᾿θθμίθν 586. οατπα ραΐλιιο οἴ Θριϑοορὶθ ΟΠ 658 1111, 51 (ΘΠ ΡῈ15 δἱ ἰο- 

Η, 

σι 

θὲ ορὶσὶ, 

8. 



ΟΧΥῚΙ ὙΙΤᾺ 5. ΒΑΒΡΙΠΠ. 

Δκκὸ 371. αι ἀεΠαϊδηΐϊ, 5616 ταὶ μὰν οϑῇ αἀνοοθπῖ : 564 ἀάθβϑ8 88. ΠΟ ῬΌ586, Πἰδὶ "00. οομρυιθηῖὶ ἀά- 

ΧΟΘΡΙΙΤ... ι 

Βαρ!υς ΙΥ̓́, Τονείδιη πὰ ΟΡ βίο τη μηδ υ 0 διιϑρθοΐδι ΒΆ5}110 {π|588, π6 6 ΨΘΡΊΟΓΘΙ {πι8 1} ἀτιὰ5 δι1ρ6-- 
Ἔνοῖσσ. ΥοΓ65, ῬΘυβρ οἰ μλι15 6Χχ [ἰ5. ΒΆ51}}1 δὰ ραΐγιθιπνι γϑι 15. ἴῃ ἘΡΙβίοϊα βθαιιθηίὶ : ( οπέζπογο πιὸ ἀπι-- 
Οτοφουῖο ρέϊιι5 ἴηι τιοτὶ ρος 56ηι 5 ΡΓΊΟΤ' τιιρὶ ϑοοθηι. ἸΝ τὴ οἴιπ θα λ ̓Π|1Π}}8 ΒΘ 5105 ησουθὶ ἤδοο αἸΒβΘΏ510, 

ἈπαβερΙΝ Π1Π81] Ἰαπὶ οἰποίαη τι 6556 Ταΐτιβ, 50.101 αα Ῥαίτιιατη, δἰ 6 1ῃ τηθιηου δι τθυοοδΐ Ῥαϊθυ ΠἸ1)Ὰ 
Ὁ ορῖϑι. {Παιὰν ἃ Ἰλπ1, {ΙΊΘ 1 5101 ρου ἰοΐαιη γἱΐαμι θα! αοναῖ. ΟἹ αϑίδίιιν, πιὶ οχῃ Ῥὰχ οἱ ππαηϑαθίο 

30. Ῥτορυῖς βἰμς 1Πππ8 δμίτηὶ ἀοίοβ,μοά παι ᾿ροπαΐ {ΥἸ5Έ 1115 τ θτι5, αττοθι 88. 4115 Ῥ δ θ η5 δα ορίϊ- 
1τηᾶ, ΠΊΪ ἰ 16. γ61Ὸ δ]παιη δα 1Π]Π1οἰΐα σθαιιθη5. Νάμη. ἤθο [105 ΘΡΊβοοροβ ἄθοθγο Πᾶιιο (ΠἸ55Θ Ὠ5ΙΟΠ ΘΠ}. 

564 ᾿ρϑαμῃ τηᾶχίμη8 (θά θο δια ; οἴ} ῬΓΘβΘ τ } τ 1} ΠΟ τ1η0 ΔΙΊ 110 ΟἸΓΟΙα ΒΟ υ θα ται", 56 τοία5 

οἰγταΐθ5 οἵ ροριι]οϑ [αι. Ἀοραΐ ᾿ΐααιιθ, αὐ βῖνα (οβαυ θάμ γθῃῖθ 0, 5106 50 6 πο, 5ιΥ8 δά 86 
ΔΟΟΘΙΒΘΏ64Ο, 5ῖγα Φιοοιη 116 4110 πη0400, τοι ηθά ππ αἰ πιο αἰογαί. 

Νοη εδυι ορίαΐο δχλίιι (41 ᾿Π51 5 15 ΘΠ) 115 σα Τα {15 ΠΤ Π]Θ 115 Θρ βίοϊα. Ὑ δηθυιιηΐ ἃ Ῥαΐγιιο 
Ἰπτίογϑο, ροι ατθρουίτη ἔγαίσθιι 4] }]αΐδο, τι οἱ ἀπίμητιμ ἃ ΘΟ ΟΠ 1 (556 8] ΟΠ ΘΙ ΡΥ Δ 15851- 
Πλτ1}} 5] ΠοΑ θα ἢ, αὐ τι Θεία τ [θα 5} ππιν μονα θαπίασ, αὐ [ναῖε εἰπὶ β θἰ ναἴτιβ 6556 ν᾿ ἀθθαίαν οὉ 

Ῥε ορίδι. ΦΟΠ τ] ΘΏ (185 ΘρΙβί0 145, ᾿νᾶμπι γθἀοπαγαί. [[π46 Βαβι ᾽τι5. Ῥγο Ἰητι5 δαὶ Ῥαϊγια στ τεβου θη 5, ἀδοϊαναῖ 

θο. 58 [γαίυ]5 σοηβρθοία οἵ δηίθα ἀο]θοίδίιμι ἔι|556, οἵ ῬΥΌΧ 6 1ΠΠΠπ5 Δάν θηίῃ 6χ ΘΟΥΡΟΥῚΒ ᾿ῃ Πντηϊζαία 
δ δῃϊηὶ ἀο᾽ουῖθιι5 γθουθαίπι), ἤθο 4] τᾶ πὶ ἃ 856 Παρ Ὶ5. ΑΙ ΙΘ ΠΤ] 6586. 418 ΠῈ ΠῚ ΠῚ 115 ΘΘΡΟΓῸ 
οἴ ῬΙΟΡΙΉ Ζι115. (χη διιΐθιη 46 αἰββθ 51 ΟΠ18 οᾶτιϑα Οὔ ΒοιΓα ἸΟ΄ιιαἴτ15 οϑϑθῖ Ῥαΐντ185 ; Γοϑροη θὲ 
ΒΔβ111π|58, 886 Ῥγδο Ἰῃβοϊ [ἴα Πλΐ πτ5 Π.6] Πρ θυ Ταϊα 5101 νϑἰϊηΐ φαθ δοία βιηΐ : οωἴθυτιηι [Γαΐ ΓΘ} ἃ 56 
οοαοίπμηι ΠΟ {{||556 {α] ἀππᾶτῖ νἶνα γόοςα ἀἴσουθ, ριορίογθα {πιο πθο δηθα ᾿Ρ 5115 56ΓΠΠ0 ψοΥ (Δ {15 
(δβί πο Πἶο οΟἢ τ αΐτ5 {ποναΐ. ἸΝ Θβοῖο σαν ΤΠ πηοηττι5 15 Οστϑρουίπιι ἃ Ραΐτιιο, ροβί δοοδρίδιη 

ΒΑ51}}1 Θρ βϑίοϊαυη , τη βϑῖιπη [556 οχἰϑίπηθί. ΠῚ5. δηϊμι ψΘΥθ 15, ὁ ἀπίθα ἰἰδοτίον υἱάοϑαηι Γγα- 
{γθην πιθιίηῖ.... οἱ ταίπο θοάθηι αἰ[δοίιι ςτιδοορὶ αανοπίοτίοηι, ᾿ος τἰαπίππιη ᾿πάϊοαΐ Βα β}Π1πι5. 58 

ἔναίυ 5. σοηβρθοίιι οἴιηὶ 5θι ρου ἀεἰδοίαίτι [τ|556,. τὰ δα ῬΓΟΧΊ μη. οἴππ ἃ Ραΐίσιιο Θρ᾿ βίο δ} 
δῇονγοί. 

ΝΊΠΙ γραίτιιιβ βίατπιοταί ἀθ σοΏΡ  655115 ΘΠ ΡΟΓΘ οἱ Ιοοο. Οπδργορίου ᾿ΐθυτμὴ τοραί Βαβι {185 . 
αὖ πῶς ἀυὈϊίυ1ο 50 ἀθΠ ἰδ : 5101 ΘΏ1 ΠῚ βία! {11} 6856 ΘΟΥ  ΊΓ {ΠΠ1| 1 οαγ]ίαΐθ., ον (ϑαγθαϊὴ γ6-- 

ἨΪΠ6 ψΘΙΙ ; ̓ν 6 θυ γί! }. δῖ γ 6 Οα πὰ ἃ}115 ΘΟ στθά!. Οὐ ἀοιη 6 σΘβίτιΠ 51{, ΠΘΒΟΙ 115 : 5664. Πη]- 

σοῖς. Ὠϊ6 ἀἀθῖπιπι, {π1ὴ Βα. }1ππι5 ΟΡ αΐτιπ οἴὰπ ΘΡΊΒΟΟΡΙΒ ΘΟΠΡ  ΘΘΘΊ1Π1 , {16} 58 ΠΑ 415. ψ τ] που θι15 

α δρ. 59. π. ὦ ΠΕΟΘΒΒΑΙΠΠ1Π} Ἰπα!οαραί, ἀπ ἀθ πη] ΠΟ ΒΘ ατιίι5 511, δὲ ἀπίθ τηθάϊπτη πηι 971. Οἴ0 [ΘΙ ΡΟΓ6 

2: δα ρῬδοιβοαιίοηθη Ἐπ ΟΙ Θβιαυτι ἃ  ΓΟ55115 δϑῖ, ΠΏ ΘΙ {115 {15511Π1 (5511: γι ον ῖς., απ] τι8 ῬΑ ΕΟ })65 
δγδηΐ τοί οἰγιαΐθ5 δ ροραϊὶ, ποῖ {πο Αἰτου α Ὁ ραγϊ βία ἀθυθηΐ (Π 6486 δπίτη 14] ἀἸοιῖ ΒαΑ511π|5), 

Νας. ον». 584 φαΐα ὀρίβοορὶ ἰηΐθι" 56 5ϑῖη8. Ῥοραίϊογιιπη οἰ δηβίομο αἸβϑιουα ΠῸΠ Ροβϑιηΐ. Ἀ Θβθαάδυαηΐ (Δ 6 ἢ 
30. ». 355. Ἰὴ ΠΟΠΏ1}}15 Δ Π}15 ΤΟΙ Ζαϊα ἀο]οΥῚβ οἴ ᾿πυ 1418, 41 ΔΠη0 9722 ΘΠ] ΟἸΙΘΙἸΠηΐ. 

Ταράοα Βιγοτηϊβουαΐ ΒΆ51}}10 ἃ ασθρουῖτβ γθμςαστι πη 858 (ὑοϑαθάτη, Ροϑί μα τπιπ] ὈΓΡ ΒΟΥ, 4] Βα51}10 
Εν 1Π5: ΠἸὰΠθαπίαν, Ῥυωίθυ ἰββθηΐ,, οἵ ἰθργοϑὶ Πανιάθι Ἠ]ΘΡΌ5ΟΙ Υ 115 65 ]βθθηΐ θχοϊπάθνο. Υἱχ ἀὰ- 

Ἰΐαπι ἱπνῖς- ὈΠα1} ΦᾺ]Ώ ὈΓΟΠ Ϊσ5α οἶτοα ΠΟ (ΘΠ Ρτι5 ρου [ρου . ΟἸιαιν 15 δα ῃ) ΒΆΚ. 1πι5 τη Εριβίοϊα 71, τηθῆβα 
ἐρῃ ΒΟΡίθα ΟῚ τι} πι5 ἀπ βουρία,, οχροβίαϊθί οαπὰ ἀτορουῦῖο,, 4ποά δά 56 ποη νϑῃϊαΐ : ΠΟ Δ Π6Π 

ἐ αξ. ε 2 ., , , . . . 

τῇ: 4αθυταν, απο ποπάϊππη 56 ᾿μ ν ]βθυ, 5864 Ταοά τηᾶσηδηὶ Δ Πηἶ ραγίθι βθοιη ποπ γα ποαί. {ΠῚ 
Ναας. ον. ϑθόπηιν παθαϊ τθρουγιπι Βαβι τι5.. ΟΡία οἱ οαι ποάγ Ποπού θη οἵ ΡΥ ΠλιΠ ᾿ΠΈ6 ῬΥΘΒγΘΓῸΒ 

30. ». 8ήη. Ἰροίχμη, 584 γϑοιβαητὶ εἴ ᾿ηνἸἀἴαμ ἃς ἀυΓορ πίϊ βαβριοἰοπθ πὰ ἔπριθητὶ πη Ἰποο πιο] Θϑίτιϑ ΠΟῊ 
ας, 564 εοἰϊαιη δα ἰαπιάαγιί, φααηην 5 ργογιάθγοῖ ποη ἀδἰαίζαγοβ. 41| 586 νπρογαυοηΐ εὐ [ἢ 
ΠΟΙ ΘΠΓΙ ΔΠ}1οὶ οὐ ηθη γοοανθηΐ. ατορουπαηλ ποη αἶπι ἔπ]ς86 αβασθα ργοθαηΐ ΒΑ51} α θγοΐω, 
4ἃ5 Τη040 ΠΟΙ Π]ΘΠΊΟΓΑΥ ἸΠ1115. 

Ὅς ερίει, ὙὟ. Βουὶρία νἱάδίαν Ἐρίβίοϊα 61, ἀπίθαιαμι θαϑ}}1πι5 σα ΑἰΠα πμα510 τ]ὰ Χ Ί1}}15 46 σριι5. ἀρ8- 
ν ταί. Τθαοοῖι [ῖθγα, ᾿ῃ Ολρραάοοϊα παΐπτμῃ, ον ἀθ! ον εἰ Παριτοβα γἱνεηΐθμι ΑἸΠδηαβιτι5 θχοοια- 

φαππιοαν ναί, ᾿ά4π6 ομληὶθιι5 Εἰος[65115 ἀδηπιηταγογαῖ. Ἀ θϑρομάδί Βαβ}}1τπι8 586 {{Πππ|8 {π{{αγὰβ 16- 
δ15568 ΕΟ] οβῖα βα, αὐ πῆς ἀποθι Ομ η 65 Δροιηϊπαηπάιτιπι οχἰβιϊππθηΐ, πθο ἰσηθιη δὲ δα πιϑιη ΟΠ 



ΥΙΤΑ 5. ΒΑΒΙΠῚΠΙ.- ΟΥΧΗ 

60 δῖ ἐδοίαηι οομηηλαπα Παροαμπί. Δα 58 Πὰ5 {{Π{ογὰϑ ἃγη 1 ΟῚ. ἀπιο15 οἱ ρυορί 4115 οἱ Βοβρι τ τι5 Ακκο 371. 
οϑίθη γα ΠΟῸῚ (651 {ΠῚ ΠΗ. 
ὑπ Ῥαν ΠΆ556ητι5 ΘΡβοορῖιβ ΟὈ βοΐ, νι ἀπατ Τοο] βίαι ΘΧ Τηογ6 οομβοϊαΐαν ΒΑβ. 1πι5, αἴσιιθ. δ ορίει. 

Πουύξατςαιι", ταῦ ἀο]οΥ] ποη ϑαοοι απ, 564 Ῥαϑίογοιη ϑιπτηλ Πδαίπιμι Οχ βε θη, δἴαιια δα Π6668- Ἐπ 

βάν Ἰατην ΤΠ Ο  Θβῖο οἴ") ἀϑϑιιγσαηΐί. Βουρία νιάἀθίαν ᾿ς δορί βϑίοϊα., απίθαϊιδιι Ὑ ἀἰθ πε 5 δά νοπίιι 
Αὐϊδπουτ γ11Ὲ5 οὐ υἸββθηΐ. Ὑ αἰ 46 δμϊτη πηθίπιθηάιμ [Ἐἰϑϑθῖ.. 6. ΑὐἸδηὶ 1ἢ δἰθοίίομ 8 ΘΡΊΒΟΟΡΙ 
ῬΑγΡηαββθηὶ ἔπ })ὰ5 ἰασευθαξς , πθο ΟΠ Ἰϑἰϑϑθῖ ΒΑΚ. ΠΠι5. ΡΘυΊ τ} τηασηϊτπἀϊηθη ῬΑΥ μἀ556 Π185. δηΐθ 
Θοαἶο5 ΡΌπουθ. Πίης δἔϊαπηι οὐρα {αἰ Ορίϊηνὶ ὙΙΡῚ ΘΠ Θ Πα, Ζαθην Αὐϊδηὶ Θχρα]ουιηΐ ἅπηο 970. ἐρ. 237. π. 

ἨἩγνρϑίη δίῃ γψοοαὶ Βαβι 115. 

Ηος ἀπὸ 3571 ρυωβιάθιῃ μαθοθαὶ Οαρραάοοϊα ΤΙ που βίθαμ,, ταῦ οοἸ ΠἸρίτητις οχ ΕΡρ βί0}15. 77 οἱ 
78. Ἡυ]τι5 ἀβ56550} δγαΐ ΠΠριά1π5., απ ΒΑ5110 ἀιηϊοι[ἃ ΘΟὨ] απο Ἰββίγπ5. (ὐπτὴ δὼ ΠΙΡθηίου 0 }- 
Ἰοχαδθαίαν Βαβι} πι5., απο 165 Ῥυβα5. (οβαγθαπι γϑη!θαΐ : ΟΠ π|6 6Χ 6115 ΒΘΡ ΒΟ Π6 λεία οο0- “Ὁ 77’ 
ϑῃον ββοί 46 Ἥππο] 115 Ἔχ Ώ}}15 γ νυ ]5, ΒΥ ΠΟΙρα} 1 Νοοοαβατθα οἱ δϑγοίιῖο, Ζαουαηι θυ πηι ἔατηα 
ἰαπίπι ἢ) πογϑυδί, οἴτὴν αἰίθυο δαΐθην σου ηϊὰ Οἰτπὴ [ϊ{{Θγαυ τι σαι ἀϊα., σΟΠ ΠΠΠΘΙΏ ΙΒ ΔΙ] ΟΠ 
Τογθηίίπμ Ππαριιθγαΐ., τυ! 4116 βου θη ἀπιμὴ 6586 ἀπιχὶς,, ταὶ οὐμη ΑἸ τθΓῸ ανηϊοϊἴατὴ Ἰηἰγεῖ, σὰ ἃ]- 

ἴθΙῸ τϑηοναιθί. ϑιηΐ Πς Εριβίοϊ 09 οἱ 04, {π|58 Ἰάσϊτοο δά ἔπος ἀμ τη τ ϑίθυ!μητι5., {πὰ Ρ61"- ΠΡ ἔ οΣ 
{ἰποηΐ δα {Ππ|| ἐθιηριιβ, {πιὸ ΒΑ51}1π|5 βθρ6 ΕΠρΡΙαἸαηλ., γθηϊθπίθ (οϑαυθα μὴ ῬΓώ 5146, νἹἀεθαΐ. Ῥετ: 

Αἰάνθῖι5, Νεοεύϑαγθο, πὶ Ἰηἴρα νΙ 6 ὈἸμητι5, ΘΡΊΒΟΟΡιι5., 651} ΘΟ βδηρ 6115 ἃς δοίαίθ [110 7, Ὅς ορίε. 

Ἰοηϑο 5:16 πιῖο ἀπίμηιμι ΒΆβ.Π10 ποπ᾿ ἃτπηϊοιιηι βρη βοαθαῖ. 564 Βαβηι5, {αὶ πὶ ἀτηϊοϊτϊα νἱποὶ 50" 
τάθηι 6558 ἀπιοογαΐ ἃο ν᾿ ποθ 8, ῬΥΙΟΥ 50 υθΈ 6 δά θυ πορ ἀυθιϊαΐ, δαμηπι6 πουίαϊαν,, αὖ, ρτο- 
Ἰεοία ᾿νδοιιπαϊα, αιιᾶτ 5:16 110 5] ρα! Ποαγοναΐ, σαν αἴθ οἵ Ῥᾶσθην σον 6 σοποϊριαΐ, οἴ οαπὶ ἔγα- 
{1} 15 Ἰάθιη βθπτθητθιι5 βιὰ οἴ οαγὰβ Ρ’Ὸ Εςο 65115 σοπ]πηραί. ΝΊΒΙ δηΐμῃ βαπῶ ἀοοί πα 46- 
δηβοῦοβ ἰἀπίαπι δα 6] 5 ἀθἴθβηβιοπδιι ἰθουθπί, ααδπίπμηιν δ δᾶπὶ ΟΡΡυΡ δη ἤδη ΔΎ ΘΥΘΑΡΙΙ, 
Β181] ρυ ἢ]  ασιιηλ, «ποι ητι5 νου 5 Δ 1 τ ]ο15 οὐ αύβα Ρουθαΐ, ἃς ΘΟ θη Πα .10 158 ΡΥ ΓΙΟΙΡ 65 

[αἴατοβ, {αὶ δα Ἐπ ο δβανιατη σομ  απος οι Θ πὶ Θοπβρίγανθ ποϊπουϊηί. οραΐ δυΐοπι,, τὶ πᾶπο ορὶ- 
ὨΪΟΉ ΘΙ. ΘΧ ΘΏΪΠΩΟ ΡΓΟΪΙοϊαΐ , 88 ΔΙΠΟΤ ΠῚ ΘΟΙΉ ΠΟ μ 6 ΠῸῚ ἰμ ἀρ γθ. [ἃ θηΐπ δ οαγϊίαι! οοπίγα- 
ΤΙ 6586.) δ ΠΟΙ] Π15 ΠΟ οοσ ίαΠ115, δε πιαΐπιπι., χιιοα ἵπι ορὑθπι οἰτοιπιαρίίτ', τὰ Οαρραάο- 

εἴατῃ ἂς Ῥοῃίιμπη δἰ181}} ῬΟΥΎ ΘΠ ΕΠ ΓΙ]. 

Βουρία Ἔὐρὸ ἄῶο δρἰβϑίοϊα,, δηίθχιδι ὈΘΊ απ, Ταοά οἰγοιθαΐς, (αρραάοοίϊατη δἰρ᾽ββεῖ; οὐπῃ 

 ἸΘη5 81} τητι (85 γἹοῖϑϑοί ΤΠ ςο]65]α5, εὐ δρραάοοϊαμη ορριαρπαίασιιβ νι θγθίπι", 564 ποπάϊμπῃ 
ΘΡΡιαρπαββοῖ, Ῥυαίογθα οὐπὴ Αἰαυθπιη βαϊπαίοί Βαβι} }1πι5.., αὖ {ταί θην ππμα πη θὴ οἱ 46 46 τϑοΐθ 
ΒΘῃ θηΐθμῃ ; ΘΟ] οοαπἃ Πδοο δριβίοϊα δηΐθ δηπτη) 3709. 4π0 Αἰδυθ Δοου 85 1 ΔΒ} 11 Π} δγτι-- 
Ῥὶζ, δ᾽ αβ4α6 ἢ465 πη8}15 τατον! θ5 Παρταν!ῖ. 

ΟΑΡῸΤ ΧΥΠ. Ὰ 

1. 5. Ῥαβι]τι5 ΕΟ] δία τι ρᾶσαγο ἀσστθάϊξαγ, Πν Οοηΐαρι δα 5, ΑἸ απ βίην, τηΐϑϑο Ποροί]θο ἀϊδοοηο, τί 

δαχι]ασα ἃ Οςοϊδοπίς ᾿πηροίγοίαν, ΠΙ. 5, Αἰ ἀπαβῖτβ παττ Ῥοίγιιπι. ῬΡΟΒΌΥ θυ [πὶ Οδρραδοοῖδηι. 

ΙΝ, 4511 [πείθου δα Μαεϊθπι εἰ δα Τλαμηδιμη Ῥάρᾶμη. [[οσιιπὶ ταϊ τ τπτ' Α]οχαπάσιαμι Πουοίμειιβ, αἱ 1η- 

ἂς Ἀοπιᾶπι ργοποϊβοαΐαν, 

{5 Το τπλοβίϊοῖβ νοθιι5 Οχ βθπίθμπί!α σΟΠΊρΟΒ 115, πια]ογὰ ΘΟ Ή 5111 ΒΆ511π|5 ἀοστ θά τειν. Ὑ1ν οαίοτα 8. Βαεὶ- 
: : Ἁ Ἐπ Ζ ἘΞ ἈΡΡΡΎΙΣ ᾿ “ος ὰ5 Εδροϊο- 

πιο ογδίτι5. 500} 1π|6 φαϊἀάδιη εἰ ᾿πυθηϑιιη δηϊηιο σοποὶρὶς, πϑς σαν αι], {πὰ Παρναθαΐ, 8}105. τς πψα 
4ππᾶτ ΟΥ̓ ΌΪβ [θυ Ἁγ Ί "1 (Θ. ΠΠῸ5. ῬγΘοβου 10. Τα Ιτἷ5 {Ππππ βθμβῖθιι5 Δηροραηΐ Ἐοο]οβί ΟΥΙ θη 815 ἀροτοαίταν. 

Ἴ ἕ ᾿ ΕΣ " Ξ 4Α ΝαΞ5. ον. 
ἐα]διταίο5. (Οὐ γαββαϊγαίτιν Πα  βὶ5, βου !οθαΐ Τηυρογαΐοι., ὅταν ἰββι μηδ ον ΐ ἸΏζοΥ 'Ρ505 ΟἸἹΠΟΔΟΧΟΒ 50, ». 3 45. 
αἰββθηβίομθβ,; ἃς γα ἴῃς Ὠοοίασ πᾶ Ραρηᾶ Υἱχ ᾿ιοβίοϑ ἃ διηῖοῖθ αἸΡ Ποβοὶ ροίογαπί. ΒΑβΙΠ15 πο 



ΟΧΥΤΙ ΨΙΤΑ 5. ΒΑΘΙΒΕΙ͂. 

Δννο 371. τηϑῖδ ΠΟΙ ῬΥΘΟΙΡ5 βοϊαι βίαάδθὶ ἀνϑιίθγθ, (θϑῖθ Οτεροῦῖο Νασιδηζόπο, βεὰ εἰ ρίωπι “οοίμἑιαιη 

» 846. πρμοτγὶς ἐοπδίρτιαῖ, ααἀνογϑατι δι οοἰϊιοιαιοπῖδτι5 οἱ ρΡγιδ ἰὶς ἱπισθτίοπι Πθτοίϊοοτιτη, ἀπά αοὶαπι 

Ππαπρὶξ αο ρτοριιϊςαΐ, 605 φιιίάσπι, ἡεὶ πιαῖπι5 ΘΟΕ ΓΕΤΤΘ ατιδὲ Πιοτατιῖ, αττιὶς {ϊτιβτία δοπεῖτιιι5 ΘΟτι" 

«τιοτις : 605 ατιΐθπι, ιιὶ ργοοιιῖ αὖ 60 αϊδ5.εἰ ἐτατι, 5αβι {5 δα αἰγαπιθπίο οοπ[δοιὶς ξογίθτις, τιϊεὐϊο 

ἐπξογίοτ ἰὶς {ειογὶς, χιία οἶϊπι ἔτι ἐανιἰς ἱτιδοιεϊρία σιμπὶ : τεθο τιτεὶ (ατιξμπι εἴ ἐχίσιια “ιαάκςροτιτι 

πιαϊϊοτιὶ ἐδ οἱ ὶς δὲ μοιϊονεῖδιις, εἰ οααιιοῖς Ξαον οἷς, σαν πίδητθ ριιγϑαϊίοπῖνιες, 5664 οπιπῖδϑιι5 ἶι0-- 

χοαα, πεϊπίϑιις, αἰφιιδ οπιτιίνιις οὐ νὲς ρμαγιδτι5, 6 τογιἑαιὶ5 ἀοοίγίπια, ἐα φμα δαΐιις σοτηρατγαίτιτ', [6565 

οἰαἰτιοπί6. Ποϊτιάα, φιοτίαπι δητι ἱπι ρον θοία τ65 65ΐ, αοίϊο 56Γπιοτιθ ἀδεεϊιτιία, εἰ σοῦτπο αὖ ἀοίίοτεθ 

γοηιοίιια, ἰάοίγοο αοιϊοτιὶς σι οἰάϊιιτι σογπιοπὶ ααιροθαΐ, αἴΐος υἱάοῖϊοοι ααἰΐθτς, αὐ αἰΐος ἰθβαίϊο- 

γιθπὶ τυϊίίοτι5, αἰΐος ἀοΟΉΓ 56115, αἀπιοτιθπ5, αὐ διιθη5) ἱπ ΟΥ̓ ρτι5., ταῖτιῖδ ἐτιδθοίατιΣ, ΡΓΘὑτιὶς ἔπ θ5567ι8, 

ΡΓῸ ροπίϊδιι5, ῥΓῸ τιγύθιι5, ΡΓῸ οἰπριὶς οἰΐαπι ἰιοπιϊτιῖδιι5 σοΥἑαπιθτι διιβοὶ ρθη, ΟΠΊ716 βαζιιῖς ρῈ- 

γι ὁχοορίζατις, τιπιαἀδοιτυφιιο ταθαϊοίτιαπι τπουῦο αα]ινθις5 : βοδοίεθί {ἰ16, ἱπήταπι, ἀρ αἰϊ- 

νίτι ξαῦτγὶ σαίον,, πιαίοτίαπι οπάτιότι οἴ ΤΊ ΟῚ, «ὦ ορίΠοίμπι ἀοεοπιπιοάατιδ, αἰι6 οπιΐα Θοτίθ ΘῈ, 

«ἡ ευἰπιίαπι φιιαπιάαηι τισιῖμς5 οροτὶς ρεολτ τ ἀΐνιοπι εἰ σοποϊντεαίεπι. 

Μαυϊάρίοχ 116 Ἐςο οβίδ ἡαναηἊδ πποάτι5., ααθην αυθρουῖυβ ἀθβουθῖῖ, ποη δ βοίτιπι θρ βοορᾶ- 

τὰ ἰδηιραβ τουτὶ ἀρεῖ. Ηφς δαΐμν οὐημἶα Βα. 15 ργθϑ γον. παγανθναῖ : οἤιϑαθ ρυπάθηξκι 

δηϊταθναΐ ἴῃ ρδοϊβοαμάδο ἘροΙ σία ΘΟΠ 5.110, ταὶ βιρτὰ νι άἀϊην5. 584 δά ορἰβοοραΐιμη ουθοίῃδ., θὲ 

ἴῃ 5646 βαρτὰ δ]1ὰ5 δι ποπῖα οο]]οςαίει5., πον 5. σοηδίτ5. Δα ΠΠ] θη 405 6556 ἸΓ6 16 }0,. πΐ οί ΠΟ] ο 8 

Ἰπΐοθι 88 εοπήπηραΐ, εἴ Δ Αὐϊδηΐβ οπιπΐπο ἀἸδ᾽ απραΐ, ξαμ θὰ γ65 ἰθηίαΐα ἔπποναί ῥάιιεῖβ ἀπτθ ΔΏΏΪ8. 

564 πα!]]}ατη παραδγαΐ δχϊταμι, ἱπίθυ ρ} ]αΐο ἃ Ὗ ἰθηίθ οομοῖ]ο,, 4οα αυϑὶ Γασανιιτ Βρουα θαπιγ. 

ἐρ. 66. ΑἸΐὰ ᾿ΐαχαδ ἀρστθάϊεαν νὰ, οἵ δά Οςοἰἀθηία]65 οοηαρονα βίδίαϊς. ὐπᾶι μιν πδηο ΔαΧῚΠ] σάτα 

Ραμάὶ Ονὐἰθμίδ! θιι5 Εροο]65115 Ἔχιβιμπαθαΐ : πθὸ ἀπ ήαμ οναΐ,, φαίη, 51 Οςοϊἀθηΐα 68 Ἰάθιη δἴπαπαηι 

δα Οὐϊδητὶ5 ἀοίδηβίοποπι δά θουθηῖ,, {ποα ἴῃ Οεοϊάθητθ δά νθύβιι5 τιππιτὴ δα Αἰ (θυ ιατη Πφο δ ϊουιην 

Δα μ αδταπί,, Πππρογαῖου. μια! 115. ἀποιου ταΐθι γθν Θρυθέιμ", ἂς ῬΟΡΊΠῚ ᾿ρϑ05 Πεπίθν 5βθααο- 

γϑηίιι". 
ΠΙᾺ απίομι πϑιηΐὶ ἀπθίπτη 6556 ἀοθεί,, φιΐῃ Βαβι πι5 Ἰἄθυη ρεοβοσιιδίμτ, 404 ΡΥ ΕΘ Υ (Θν ἴπν- 

εοροιαῖ ; ἃς 46 ᾿ἰβάθιι θρίβοορίβ 9 ἰδάθιηάιο ἀθ γθθιι5 ἀραΐ. Ὗ ἐγεθαίτιν. μ6 5αβρθοῖ ὀϑβοηΐ ΑἸ Βαπὰ- 

ἐν. 8... 510 δρίβοορὶ {Π| οὐ πιθπιογίατι ρνιρἰθεϊ ἐοσιίτη,, ατιῖα νἀ ο!ϊοθὲ θουιιηλ ἢ Ῥάθοὶ ΘΟ) ποιὶ οἰ ἴηι οαμα 

Αὐϊδηὶβ Γπϑυαηΐ, Πάθηι ουρῸ διιπΐ , ἃς {πὶ δθπο 364 σομοῖ]ο Πναιρϑάσθμο ἱπιίου ποναπί, Θποά ἰὴ 

μος σόοι! ο οἵ Ῥ᾽ αυῖθιιβ. 4115 ἰθπίαςαμα ἔπθναΐ., αὖ {πὶ Ἰάθμι βθπΈθθαμΐ., τπ|ὰ σΟὨ δ ΘὨ τ᾽ 

σοι πίοπο,, [ἃ Βαβι τπι5 ̓ ῃ Θρ βίο 18 μος οἵ ΒΘ πι6 Π|1 ἃ ΠΠῸ 50. 1Ρ 115 ρου ἤσουν σοπδίαν : ΘΙ Π1π|6 ΡΤῸ- 
ερ- 69.5.3. ροβιίατη οϑί τ, πε οἶγοα νογάπι πάθην οἰαιιάϊοώπι, τηατιβοϑεὶ οπιτίδιι5 Παπε, ἀϑποσοαπίττ" αμΐθπι 

φιιὶ τϑοῖο 5οπεϊιιτιῖ,, τιθο )απι ν Θἰτιὶ ἐπι πιοσίμγτια ριίσηια τιμεζζπεπι 511 ἀπιϊοοτιηι οἵ ἐτεϊτη ἱοοττιτη, εἰ οΥίπιθτι. 

Ἰ,Ἔραίὶ ἃ βϑύποάο 1αμυρβαοαπα ἰπ. Οοοἰἀθηΐειη Πιϊ55ὶ ὑθάϊθυαπί οὐππὴ ἢ ον 15 Θοςο! ἀοηταξτιπ : 564 Θὰ 
τὸ μδς πλϊτἰραΐα ρου βθατια{10, Πθο ἀομηβϑίϊοδα (ἰἸ5βθηβϑΊοη 65 βϑάαίρο, τινα βαίίτι5 6586 νι ἀθραίαν 

ΒΑ5}10, αὖ οχ ᾿ρ850 Θοσἀθηίθ τη ον θηίαν, 411 Ονθπίθηι ἰησἰβαυεηΐ. ΕὌγΘ θη πἰ, ἀππὶ 858 

ΘΙ Π65 ὈΟΩΪ οααπ 1115 σΟη πησπιηΐ, ἰαηΐα ἀπχποϊου 88. ̓ ρϑίιπ δἰϊαμῃ ἰογίθ [πη ρου αίουθηι που δ δῖ - 
εἴ ἄπιη Νιοώπδιι Βα θην ηβίατπτγαῃς ἰΘρδίὶ, ἀππιὴ τ {85 δαὶ Ῥαοθμχ ΟΠ 10 η65 ρυοροηιΐ, ἴα ο}]6 οἱ 

. ΘΥΤΟΙ5 ἀΘ δ Π50 165 οἴ ρου αν θαΐοΓ 85 Ρᾶο15 αἰἸρπΟβο ΓΘ Πζπ1". 

ἐππει τ τῇ 11. 8εα εὐσπλι ποιηο 6586ΐ [οἵ Οὐ οΙἀθητὶ νθμθγ ΠΟ. 48} ὅ. ΑΓ ΠΑ ἢ δ 51π|5,) 6 ΠΟ ΠΟΙ 110 115 Πᾶ- 

ἀπ ἐμὸν ο ἢϑ ῥ᾽ ἀοἸθγεῖ, μθιηο οἵ ἴῃ θυ  μ{|5 γ 6] 15 δοιχέϊον εἴ ᾿η μον ΠΟΙ θη 415 οἤοδοῖου ; Ξουθ 1 δα Θαχη Βα- 

Ἰθοτοῖμοο 51{ππι55 80 τοραΐ τιΆ ῬοιΠ δ η41} ΟΥιθ 15 ΟΠ. ΠΠτπι1 5 αϑοϊριδΐ, εἴ ἐχ Εοο] 6βῖὰ 51 β6]θοίοβ ΥΠῸ5 ῃγἰ(αΐ 

μρεέ να δε ΤΙ δα Οοοἰάἀδηία 65 ΘΡΊβοΟρΟϑΚ ,» δἰβ{ιι θχροηδΐ οαἰατηαίθϑ ΟΥἸθη(15, ἂς σιροογαί μηοά τι ΟΡΙ5 δυο μϑο, 

Ὁεοϊάοηις 51] 46 ΠθομΪΠῸ ῬΟΙοα5 Ρ 6665 οἴεναί. Εδίθειν σθ! 4185 ΤῈ5 Οὐ η[15 ἔογίαϑϑα Δ 60 51η6 Οεοὶ- 
ἐπρανοτο ἀδπίαϊατν δι! θα ]ο ΘΟΠΊΡΟΙΪ ΠΟ ῬΟ556 : 864 Ῥδοὶ βοαϊ:οη θη ΕΟ] οϑῖθθ ἃ ΠΕ] ΠΘμδ 6Χχ ἴρ80 

66. Ραπάοτνα οοπίθπαϊς, 80 ἴῃ ἤρϑῖπι8. Ῥοϊβϑίδίβ βξξι 1} 6586... ταῦ ἴῃ 41108 (θη! ρδυδιηθηΐο τἰΐδίπτ, ἅ1105 

εοιηρδϑβοδί,, ρυίθοϊπιγδϑ ραν το τ δ5 Ἀργορϑῖ., ἂο ἀπίχαπηη ΕΟ] 6βια γον γαϑιπᾶΐ. Βιοραΐ ΕΓΡῸ 
δῖα, αὐ ΑΒ Ιο Πα: τη 8}15 τηονϑαίαν,, οἵ Ἰηβίαν. ΡΟ πηθάἴοὶ ἃ Πα} 5 Ἐπ οΪΘβῖθο οαγα,, οἷα ὨΪ8}] 
Ῥυδ ουθἀατ ἴῃ ΟΥ̓ 6 (ΘΥΓΑΥΊ 5 1Πι{Ππ||η ἀτπιοδί. 

Ἡ ος ορἰϑίοϊα Ποτγοίμιθο, οο  65᾽α Απεὶοο θηε ἀϊδοοηο,, ΟΠ." Ἶ5β8ᾶ δϑί ρου ογθηάα : 564 οι οἱ 



ΨΑΤΑ Ὁ. ΒΑΘΙ71. ΟΥΙΧ 

ν᾽ ἀουθίθν Βαβι ᾽ι5 ΠΟῺ 58 115 ἀρευίθ ἀοο αν 5568, "65. ΑΒΕ] ΠΘμὰ5 δῖος Ομ ΡΟΣ ἀθθουθ, τὶ ΔΙ ΘΙ θεῖο Αννὸ 371, 
δαϊαπραηπίαν 486 ἀἰγι ϑα ϑιιηΐῦ ; 8181} 6115 τοδ τι Θρ βίοι Δ 4141} ΒΑΒ1}1τπ|5., ἴῃ {πὰ σοποορεὶς Ὀθορίβίοια 
γογ15 ἀδιηοπϑίναίξ οἵ 5101 οἵ ἰοῦ] Οὐθῃίὶ ἴῃ νοῦ 8 6556, πἰὶ Ν εἰ δίιπι5 Δ ΠΟ μϑο Ἐπ ο  6ϑὶοο Βα νυ μὰ- δὴ 

Ἄεα]ὰ ἰδηθαΐ., νἱν οὐ 46 ᾿ποπ]!ραίιι5., οἵ ἰππὰ νἱΐῶ βα ποι αίε Ἰοηρ6 4115 ργτουθ μι πι8, ἰσπὶ παρά 
ἘΠΙΨ 6.80 ΓΟ 6518 ΘΟ ΡΟΥῚ Ρυδϑιῦ., 4Π11 γ 6 1Ὸ Ῥαν 115 ἰαππατη. ΟἸιδ] ΟΌΤ ΘΠ δο ππππὶ 6556... τι οἷ 

4111 δα πππραηίτι", νϑ αΐ τηασηῖβ ΠπιἸ π 15 μλ! ποτὰ : Ἰ΄απι6 ᾿ΐα νἰβϑιιμ 6856 Οςο ἀθηία θτι5., τιῦ 
πτίονα δὲ βϑαίπμ ϑι᾿ναμυιη «ἰ]αΐα ἰοϑίδηίιιν". 

ΠΠ1. Νοὴ ροίΐεγαί Αἰ Πιαπᾶβιιι8. βυπητηδιῃ 1181} ΟΑΥ ταί ΘΙ. 5, {188 5ΘΠΊΡΘΙῚ οἸηἶθτι5 ραίεθαΐ, ορὶ- Ἔα 
Β00ΡΟ (ἰεβδ}]Θη 81 ἴῃ ΤῈ (δ π{] ποι 6 η11 οἰδπθυθ. ΝΆΠ] τι ππούᾶμι Ππαὶς Θχίνηϊο ορουὶ ᾿μ θυ Ροπ ἢ δι Ρειττ 
ἐαχ!ῦ, δἰ ἀοοθρί 5. Βά5111 {615 βία(ἰτὴ οἱ γθβουιρϑιῖ,, ἃς Πουοίῃθο σοιϊηϊίθηι δα ππηχὶς Ροίσιαμι,, ΠΟἢ ΣΕΥ » 
Πα «πα! θη 4] οἱ ϑιιοςθϑϑὶ (ἤπιπς δηλ ποπάτιηι νἸἀθγαὶ Βαβι πι5 ἀμ πὸ 979}, 564 αἴϊπαπι Ἐπτ- ραδοοίαπι. 
οἸδδια ΑἸθχαμάνϊμδο ρυ βθγ ουτιμ. [8 ἃ ΒΑ51110 πιαχίμηα οὐαπιὶ ἰδ 11 Θχοθρίιιβ δϑῖ, οσβααθ ἀρριο- Ῥ' 1): 
Ῥαϊζοποιι οὐ ἰαπιάθηι πηθυαϊί, ἀπιι ΑἸ Πα Πμδϑὶῖ απ ἀαίΐὰ βέσθπτιθ ρθυβθαιῖίαν, ΘΟ μοἰ Πἰᾶπι5 ΘΟ ΠΤ ἴδ Ἀ6 Τ᾿ ΝΣ 
ἀἰγα]ϑα σοπ]ηρθη5. Πα τι ααϊά δι ποῖ εϑ., {αΐῃ Βαβ1110, ἀμ θαιιαμι βου θορεὶ ΑἸοχαπάτγίδιη, 
τ α1}{1 6χ οΟἸ]ορὶ5 πάθη) ἀθἸβθθηΐ 56 ΠΡΘητου ΠΝ αἱ Θοοϊἀδητα!θι5 δὰ ἀδίθηβιοηριῃ Π οἱ 
«ποῖ θτι8 τιϑιιτῸ5 : ἃ σμ}{1 4111 Βα ρθυθγαπί., ᾿ῃ ααίθιι5 Πδοίθη 415 δα θογαη ἄπιλι [αϊε, Θρογαθαὶ φαὶ- ». 168. ο. 

ἄθιη Βδβ}1π5; ἴογο ταῦ οπληθ5 Αἰ Πα ἤᾶϑῖο,, {π|ῶ δα ραοθιὴ Ποο] δβϑίατιιπ σΟηβεπΘ ἤδη Ρεγεπθηῖ, 
ταπθι σοι Π{ογθηΐ. 5864 νι ἀθηΐαν ποηηπ}}1}. ἄτιπι Αὐ ἰδ 15 οοοι 6 [ἀνομΐ, ἃς τοί ΘΡΙΒΟΟΡΟΥΙΙ. 

δάνούϑιιβ ΠΕ Θ511} ΘΟη ποι οηὶ Ρουθ ΤΡ βίαυθ βοὴ ἁπάθηϊ, δϑίπίθ τηογὰβ ἰηπϑοίογο γοϊαΐσβο. ν. τ62. ἁ. 

Ἴα]65 βχϑίϊονθ, αὶ τα ααϊ Ραμ ξ ταἰ Οςοἰἀθητα 65 πομῃμϊμδίϊμν ΔΙ υ  ! τινὰ ἀαηιπαγθηί, ἂς {πογο- 

Ραπῦαν «ποεῖ Παοίθπιιβ. ἴῃ ΒΟ πιτ Αὐταμ ᾿Πγθοι] {πϑϑαπί, ίδυοθ!]ο ππι}1ὰ Ῥγοῦβιιβ βθμίθηία 4ὰ- 
τη πδΐίο, {πιΘ πὶ δἰ πὶ 1π ΠΟΙ Π]ΟΠ ΘΗ} ΓΘοθροιδηΐ. 5415 ἸηἤἸοαί Βαβι πι5. πος ΘΟΠ 51} Ππππηὶ ἃ 856 ΟΥ τα 
ΠΟῺ 6886 ( Επιβίδι: πα ΡΟ τ15 6] 54 116 511}}}}65 ΟΥΘἀἀθυὶ πὴ διιοίουθϑ {{||556}. 564 ἰατηθη {Ππ4 510] 

ἴαϊοῖαν ρυοθρανὶ ; ἃς Ῥείθπάπμι ραζαϊ 40 Οὐοἰ ἀθ μη Ά]θῖι5., αὐ ΜΙΆ Ὁ] ππδθπιϊίοπθαι ἐδοίαπς,, αἱ 
Ὧ11}1ἃ ῬΙΌΥϑ115 ΟσοαΒΙΟη6 ἢ5 41| Οσοαβιθηθὴν (ιν απΐ γο]ϊοία,, [Δ 0116 ραΐθαί αὶ 8} 58] 5]ηΐ, χοιν. 

4πἶνα οἰαπα!οθηΐ ἴῃ ἢ 6. 

Τ)αηὶ Ῥοίσιιϑ 5. ΔΙοχαμάνηδ [ἰ ο] 6ϑῖδ ρυ βγ οι, ἴῃ (αραάοοῖα Ππ πς τς θΆ5111Ὸ ΟΡδιύδ} παγαΐ, 
φητία ἰηϊία βιηΐ ςΟΏ 5118 5, ἃς Β] οι 1588 ΠΟΠ 1115 ντάθειν, πὶ πηροναΐον δἀίγθίαν οἱ ΟΡεοῖγὰ βιιῃγη1ο- ΦΡ- 68. 

ΤΠ] ΨΙΓΟΥ ΤΠ 5, 41] Ρ] στα ἀρ Θιιηὶ ροίθγαπί, οὐ οί ο]Ιο Πάδὶ ὄναπὶ ϑ(πιϊοβὶ, {π|4|65 

ἔμονε Αὐἱηιμθιβ, ὙἱἹοίοι οἱ Τ᾽ ουθηίιιιβ5., ραϊιοοϊη παν δἰ ππο Δ[Π|ο15. ΕΟ 65115 σοπο ΠἸαγοίαν. 
Βονίαββε πος Θοῃβι αι ᾿π 46 οὐίαιη,, απο ἴῃ. ΑἸ Π ΔΉ Α511 βαρ θη τα θ᾿] θυ 4116 βα [15 ρυϑοβι αἱ} 6556 ατι- 
οογθηΐ δά τὸβ γι θη τ15 ΘΟΙὨρΡΟΠ Θὰ : δ 1Ππροί απ άδη ἀιιίθι ῬΘ ΘΘ τπΠ 015 ΓΘΙῺ 55] ΟΠ ΤῺ Ρἷτι5 

Ῥοβ556 νἀ θυθηΐιι" τα ρ] 1{Π1 ὙΊΓῚ {105 ΟἸΧΙΉγ115., δὴ} ἰαραῦ ὁχ Ορςοϊδηΐθ. 566 οἵιμὴ ΔηΠδνον- 
εἰϑϑϑῖ 1). 51}}1π|85 νἱτῸ5 1105 δ Ῥο588 πθο νε]ΐα ἐδ ἈΕΙΚαΣ Ὲ ὐδαι Ιοααϊ, αἴᾳαια δεϊαιὴ 406 γ65 ΡῈ] 5 ποτὶ 
᾿ρθηΐ, ῬιῸ [ποιὸ ἀποεια ; Πῶς υἱοὶ βαπίθμίία,, τί Βογοίπθιβ Βοιηδην το θέαν", ας ᾿μ 46 ΔΙ 05 
δχοιίανοί,, 41 Ονιθηΐθηι ᾿πν]βθυθηΐ 7 Π]δυῖ τιζθηΐθβ., Π6 6{{1|8 605 ἸΠ οΥΡΟΙ]ατοί, 

ΤΥ. Ῥοβίχιαμι ἰ( 5ἰαίιισιιμι μα]: θά 51}1πι5. Πονροίπθιαμι ἀἸασοπίιηι, ατιθι Παοίθητιβ τϑίϊπιιο- ; της: 
χαΐ., τηἰϑιῖ δὰ ΜΙ οἰθίπιμι, αὖ δἱ παυγαγοῖ βίμρι]α,, δἰ σοῃχηιθπίασι αι οβίθπάοιθί, 4{π|ὸ Βομηδι) ἈΝ 
δα η6] πϑοθβϑιταβ ρυοθαραίαν, ποραί Δέο]θίιιμ Βαβ:}1πι5.,, ταῦ 51] τδβ οἱ αὐτοί, θᾶ δά ΟΡ5 αὐτοὶ δἰ ἘΡΕΣᾺ 
Ρογάποϊ, δο Ππ{{ονὰ8 ἐχαυδί δο οουηπηθηίαγιτιηι ἀἸοίοῖ,, φαῖθτι5 ἀθ ποθι οἱ δά αι Πογοίπθιηι 1ο- ἐ ξρτῇ Ἰ 
41 ορογίοθαϊ ; δία τι διιοϊονϊαΐει Βα θϑαμς ἢ ἰοτοθ., 5105. δίϊδην τ ΔῊ [1168 Δα]πη σαί, οιϊδηϑὶ “7 68. 
ΔΌβιηΐ. 

Νοα νἱἀθηίιν δα οχίίπιηι ρου ποῖα 6586 {π|80 ΒΑΒ1Π1πι5 α δ εἸδιῖο ρείοθαΐ : πθο σομηηλπος Ογίθη- 
ἰαἸτατῃ 16 γὰ8 Ἰομιαιη ρουία τ Ποτοίμοιιβ. Ναια,, τιῦ ᾿ἴγα νἹ ἀθ ἰπητιβ, ΓΘΒΘΡΟΙ5Ί1η 5011 δἰία 1 
ΒΆΒΙΠΟ, 4] 810 Ποιλῖμ6 Ἰ)α μᾶ80 βου ρβθγαΐ. Νοη θαΐμη ἀπ θίπιτὴ 6588 ροίοϑί, ψαίη Ἐρίβίοϊα 70, 
δἴϑὶ Ἰμβογιροη6 οἀγοῖ, δά Παμηδβιιη βουὶρία 511. Ηπαὶς ΒΆ5}}1πι8 Οὐ θμΕ15 τπα]ὰ ἀηΐθ οοι]οβ ρομϊί, 
80 τοραῦ τι ἰδραίοβ τηἰταΐ τῃ ΟΥιθηίθη , "Δ ] ΟΥ̓} ΒἸΠΟΥ ΠῚ ΘΧΘΙΏΡΙΟ, [ἢ ΡΥΪμΙ 5 ἨιοηΎ511, 4αϊ 
ΟἸτηι ἢ Ὀρραάοοίδμι μλϊϑογαΐ., 4ὶ οαρίϊνοβ ἐθαππηθυθηΐ. Ντιης αὐιΐθη ΘΑ ΊΟΙῈ5 ΤΏ. ]10. οατιβὰβ 
5.1 Π6556 : ΠῸΝ ΘὨΪπι Ὡοά πηι ΠπΣ τα ἐδον Ἰπρουὶ, 564 δχοιάμπι Ἐποἰδβδιαυι ; πθς βου γ τ πίοι 
ΠΟΥ ΟΥ Π. , 5841 ἀΠΙΠ τ} σα Εν δίθι. 



ΟΧΧ ΥὯἹΤᾺΑ 5. ΒΛΒΠΙΗΠ. 

ἀαδοι ᾿ς ( Πᾶς ορίβίοϊα Πογοίμθατη Βαβ11πι8 σομ(6., ταῦ νου βί τη] ὁδί, Ῥοῖτο Αἰθχαμάνϊπο δά Ατἢα- 

ποϊετατ. ΠΑΒΙΙΠῚ ΤΠ, Δα] πα που 5 4}115 Ὁ δα ΑἸΠμαπαβίπιηι [ον ῖβ., οχ 1} 115 ῬΟΥΒΡΙοΙ μοΐοϑεὲ,, Ταδηΐο δ1"-- 

ΣΠΕΣΘΒΈΟΣ, ἄγει βιπάϊο Βαβι 5 τοὶ ρου βοϊθη δ : παϊνα' ϑηΐπ ἀρ πα 516. Πα τῖπν ουληἶα ρουβοαυίίαν. Ονὰ- 
τοιποας αἱ [185 ΔΡῚΓ ΟΡ τΐβδιιπι αἀ 586 Ῥεδίστι ῬΥ ΒΥ [Ο 1} 2. ἃ 40 ΡΟΥΘ 5101 παν ίδη 6556. ΟΡΟυ 
ἐρέλνν ,. [ἐδίαταν. ΑἸΠαπαβίπιπ τοραΐ, αἰ Πον τ Ποιμμ ῬΥΘΟΙΠ 115 51115 ἃς ΠΟΠ5115 τατι ηἶαΐ δο {ΓΘ τι ὙἸΔ 00 : 

εἰδοαίπτ. Θὲ ΠΟΠΠΠ]Π15 6 5110 οθιῸ δάἠαποίβ ψααπρυϊμλτιι ἀϊμαΐ. ΠῚ5. ατιδο 80 Οὐ ἀοητΆ] τι5. Ροίθμα 

δ ϑρ. ὅ9.. ρχ]δίμπαθαΐ,, {Ππώ4 οἰΐαην δα αποὶς, τις ΝΙΑν Ο  Πππτν ποιηἰατίν ἀαιηποπί, π6 {πᾶ Οροδ510. γ ]ἰη- 

ἀαδίτι οοςαβι Ομ 61 {ρου μΠΡιι5. Νοποι δυϊδηι, ταῦ οαπὴ Ιοραΐ! αὐνοποῦῖηῦ (Αἰοχαμάνια θαΐμὴ 

(πα ηβιπιτὸ5 ποθὴ ἀπ] τὰ 040}, πϊοάταπι εἰβ ρυθοβουι δας ΑἸ Πα 51π15 ἴα 1 ΠλΙΠ 5 ἀἰσηθ. ΟΠθιιηαϊ" 

ΑἸξ 568 βου ρβιββα δά δρίβεοριαὰ Ἀομπια, 56 ποθ} ]α πανγαΐ 58. 5ΟΥ ρ5|556., 4π|85 οπηὶ ἴῃ δρ᾿ϑίοία 
δα Παπιάϑιι πο Ἰοραηΐαιν, αὐ ἀγοδ ἢἶβ πιδ η ἀ{15 ἃπιΐ ῬΘοα ατὶ σΟμἸΘΠίαγῖο γι θην [558 

οΟΙ τ ἶθ88. ΝΟη δαΐαι τοραΐ Πατηαϑῖιηι ἴτὶ δᾶ {πᾶ πὴ Πα ΘΙΏτι5 δρ βίοϊα., τι ἰθσατὶ τη αν Π]ΔΤῚ οἵ 

θαι αἰδυαμί,, {πιὸ σολζτα 5 πού ΑὙἸΏλΙ ΠΘηβθιὴ δοία {πουαηΐ, 
ΑΒ 1μἰτο δριοοραΐτβ βα μοῦ! ΒΆΝ.) πισάαθ δα βοοπάδιη παης Πογοίμοὶ ρυοίδοι Ομ 6 5015 ταπ]τα 

ΠΟ ΟΘββθιπΐ, υἱ ΘἸΙΠῚ ΤΊ 6η56 Βορίθι Ὁ], ΠΟ οἰζπι5., ΑἸοχαπάνιατι οχ βυΘηλτ5 γ 6  11556. Ου-- 

ἀἰϊηαίτι5 Βαβι τι5 ἤιθηβ8 ϑδρίθη Ὀυὶ γ6} ροίιπ5 Θοίοθυὶ ἀπ] 970., ποῖ Ῥάγι ἸΠΒΌ 511 (ΘΠ ΡΟ Γ 5 

ἴῃ: ςοπϑΕϊ θη 415 Θοο οβι αϑί οἰ ᾿Θοῖ θτι5 οἵ ραοϊποαημα αρραάοοϊα : πος ῬγΟ 116. δύ Π Ἰββῖπ ἃ) 

60 {558 Πογοί ποι ἀμί Ῥάβοα ἢ} 15 ἃπηὶ 971. Ῥοβίχζααμη ΑἸοχαμπάνιαυη γεμὶς ῬογοίΠοιιβ οἱ 
δὰ Θχροϑιιῖζ, 4πουτιη οατιθα γοηθναΐ ; βαποίτι5 ΑἸ α51τ|5., οἴϑὶ Ρ] αὐ ται Βα 51}10 {υἸ] πιοραΐ, ΠΟ - 

Τα ἀμ θῃ τδιὴ βίατιηι ἀρ δαὶ, οἵ 6 οἷετο 510, αὐ τοραν ναί βαβιΠΠ5., ΤΠ οὐλὴ τ (τογῸ : 566 πι0 

Ἰοοο ἴῃ δρραάοοϊα οἱ Πμϊ τ ηιῖ5 τορι ομ τις οϑϑθης 165 Θοο] οβἰαβίϊοου, ΡῈ Ῥοίσιιμι Ῥυ βὉγ ἰθυιιηὶ 60- 
ἐν. 69.5.1. ῬῃΟΒοΘνῈ ν ] αἱ. [5 ἰὴ αρραάοοεϊα ἀἰὰ πογδίτι5 θϑῖ, σοποίϊίατις σοπίταγία αὐ εἰϊντΐδα οοπ πίη 8615. 

{Πη486 [αἰδίαι Βα51π||5 ἴῃ Ἰρίϑί. 69. ἴα τοϊθηίυιπι ἃ 56 6556 Πογοίπϑαηιν. απ άθηι {ΠΠπ|πὴ τη ]51 δα 
5. Μεϊδεϊατα,, ἀρπα αιιθιὴ αἰ Φπαυά τι ν᾽ ἀθίαν σοπιηοναΐαβ. Τ ΘΙ Ρτι5 Θηπ Θχίσα μοῦ ἐδ θαον απ 
οἵ δαγατη ΤΘυα ἢ, 41 ἃ ϑαπιοῖο ΒαΒ.Π10 ργορομ θαπίαν, 46} Ποναῖῖο,, οἱ Ἰμδαπιθηἀα ορουὰ τι οοπῖ- 

ΒΜ ΠἾθτ15 ΠΠ {6.15 ἀππα τη 65 ΖαΙ116 51 θοῦ Βουθης. Οϊηθίϊατη ἀπίθαιαπὶ Ὠονοί οι δα 5, Δ εἰ6- 
απ τηἸτἐογθίαν ; ἴαην ΑὙΪΔῊΪ Θριβοορὶ ραυίϊη γψεπογαμί,, Ῥαγίϊηι Θχϑρθοία δα ταν, {πὸ5 “ ἀομ 

ΒΊΘη56 Βδρίθιη υ] ̓πϑαηΐθ ἀν θηἶβθ8 πηοο γι οθμλτ5. ΟὈδρυορίου οὐππὴ Βογ  Ποτι5 αἰ συμ πὶ 
ἀρυα 5. ΝΙοϊδίϊιιν πιοναΐτιβ 511, ποὸπ ροίαϊς ΑἸοχαμπ νίαν ταϊ{{1, ἰδὶ δοάθμι πιθηθ6. Θορίθ μη 

ἐν. 89. ». πνα]ζατη ργουθοίο : αἴης 5. Αἰ Παπαβίττην τοραΐ Βαβ1}15., τιῦ ον  ΠΘιιη] βἰαί! πὴ δα Ῥυϊαμ πᾶν - 

ὍΕ ϑαςοπθμὶ ἀϊμαΐ. 

ΘΑΡΌΤ ΧΥΙΙ. 

ἔ, το ἰθηροστθ Ῥποιμπηαίομιδοίιϊ ραϊαιη ργοᾶϊτο οωρογππῦ, Πν (οποῖο 85, Βαβι αἴ Τοθῖο 5. ἘρΘυ ΟΠ]. 

ΠῚ. νιταροναΐαν φαοα ϑρίγιτατη βαποΐαση. πῸῚ ΔΡΡΟΙ]αγουῖς Ποῖα, Π οί παττιν ἃ ατόρονῖο Ναζίαηζομπο. 
ΤΡ. Ταϊίοτα θὰ ἀθ τὸ ἀσοσονίαπι ἱπίον εἴ Βαβηίιπι. Υ, Τιαπᾶδε 5. ΑἸΠπαπαβῖιιβ σθοοη οτηϊατα ὃ. ΒΆΒ1Π1|. 

Θο τοα- [. Ταιπιδαάαηι ϑριυἐτ5 βαης ἀἸν! Ἰταΐθην ποθ μ1}}} Θρριβ πᾶτε οροναπί : 566] νι θεαί 5815 
Ῥρκ δ, ρλξς ἴα Ἰαιοθυῖθ 56 Ἰμυ  Υἶϑ58., ἂο ΠΟῚ τητῖ0 ἀηΐα ερἰβοοραίτμη βᾶποῖϊ ΒΆ51}}1 ργυ 1556. ταν ΑὙἰδΠ 15 
Ῥα αιι ρτο- ϑαποίδηι ΤΎΙηἸταΐθηι ΡῬΘὨΪίτι5 (ΟΠ Θηττι5. πο Ῥἰτυῖτηα ογαΐ ἀ6 βαποίο ϑρισῖτα οοπίγογοιβια: ἘΠῚ 

μι ἢ ῬΟΙΒβτητπτὴ αἸνἸπἰΐα5 ἀοἰθη 6 θαίτιν, {πιὰ 5616} 504 Ὀ}Π{{α ἀϊγτη!ταίθηι 55. ΘρῚυ πι8. να] 506 Ὀ ΠΕΡῚ 

ΟῚ πΟρα δηΐ ΑΥἸΔηΙ. 56 α ΟΧ 115, 411 80 ΑΥἸΔῺ15 (ἸΒΟΘβ5Θγ , ΠΟ Ῥδιιοὶ Αἰ θυ πὶ ᾿π 1 Θἴδ 185 ρᾶγ- 
ἴθι γι ππιϑυτιηξ, οἵ οαπὴ αἸντπ!αἴθηη Γ1Π| σομέγα Αὐϊαποβ ἐπουοπίαιν, 46 ϑρ᾽ τ τι5 αἰ πἸαδ οἴη 

Ζιπαπ.ορ αι. ΕΟ ΜΕ Οδι ΠΟ τοῖς. ραρπαγιιηῦ, ϑουάριοη., ΟΡ βοοριι5. ΤΠτϊΐαητι8., πη 9600 ἀπί 3561 5. ΔΕ παπαβίταν 

χονς ΠΟΥ ΓΟ τὴ ἴδοϊί, πο μ11}}05, οἴαμη ἃ Αὐ ἸΏ 15 ΟὉ δουτιῃ ἴῃ ΕἼ] ττιπ ᾿)ρ᾽Θίαΐθμι (Ἰβοθϑϑιββθηξ, τη }6 



ΥΙΓΑ 5. ΒΛΘΙΠΙ. ΟΧΧΙ 

ἀε ϑγίτῖτα βθπεῖγθ , θαμηάτι8 πο π τ] 0 οὐθαξαναιη 6588, 561 Θἔἴδηι πητα ΘΧ 1] ΠΙΒΕ}15 ΒΡ 5 Αννὸ 371. 

ἄϊοονε, ἂο σταάα ἰαπίππι 40 Δη 6 115 αἰ ἴουτθ. Βρυπολθμκαν ἰὰ ἀδροϊιάϊι Αἰ Ππαπαβιο ἃς παβοθῃΐο 

Βαγθϑίην Ζασίπον ρυϑθο] αν β81})}15 δ ΘΘυΡΊ ΟΠ ΘΙ ἘΡ᾿ βίο! 15 ρυοθιρανιι. Τοϑίαηίτν δἰϊαγη ἃ Βοοναίοβ τ 2. 6. 

δΕ " Βοζοιηθηιβ, ΝΙαοεάοπίιπι, οαπ ἅππηῸ 560 ἀδροβίξτιβ ἔιϊββθῖ ἴῃ σο πο Π1ο ΟΟΠβίδ ἸΠΟΡΟΙ 80; 1. ΤῊΝ 

πογάτῃ μαης Πεογ ϑῖμη , {π|88 ἃ 'ρΡ50 Πουλθἢ δοοθρὶζ, ΒΕΓ 6 γ6 ΠΟΡΙ58586. σ6 4 [τη θη ΠΘΟΘ588 δϑὲ πο- 37’ 

γαμι πᾶπς βοείδπι Αἰ Φαδηνάἶτι ᾿πὶ (ΘΠ ΘΌΓῚΒ ΟΥ̓ΘΥ 556, Π6ο ἴδηι οἷἴο ὙΠ σΘ. 5ιβα 1556. Νὴ {1115 

ἀπηἶβ Ροβί ἀθβροβίίαιη Νασεάἀομιιπι.,, Βαβι} 1π|ι6. Επιποιηΐτιηι ,. αὶ Βριγ τατη βδῃούθτῃ οὐ θαϊανγα 

ΔΡΡδ!]ανοναΐῖ, αὐ πονῶ εἴ μδοίθῃτιϑ ᾿πδιι ἴδ τ᾿ ρ]οἰατ5 δοίογθιη ἰπβθοίδίαγν, Ῥγίμητι5 ΕΥ80, Τὰ ΤΑΙ, ἐὰν 3 τρῦθα 

ἐΠ]ογιτη, ψιιΐ σογἰαΐδηι αἀοτ ϊ σιιτιξ, Θὰ ψιιο μἱοίαἰὶς ργιϑαϊοαίϊο αϊνιιίσαία ὁεξ, ἰατιο 6 δρίτίιι νο- 5700». 

ἐδην πηι 676 ατίδιι5 66. Ετθηΐμι φιιὶ ϑρίττίατα σατιοίτιην οὐ θαίιταπι ἐρροί αι", αἰιατντπιιι5 τιοπιῖ- 

πϑηι αὐ Πιοὐϊοττιεπι τιδη (6 εἰἰ θη 5, τιθήτι6 ἐπὶ ἐς “τίο5 ΤοἰΤτι6 76 ἐἰὑγ 5 πάτο ἀρροϊ αιίοποπι ἵπν ὀτπιῖπιτι5. 

Οὐἰπεοεϊαπι ἀπ 15 906 6ὲ 5607 πτι}}α8 5 5ρ ᾽ς Ομ 65 [χπ} 115 Προ 6515 ἀθρυ θη ἀἸμητι5. Ν ΩΣ {5:65 ΘΡΙΒΟΟΡῚ 
6Χ ϑ'ϑῃιϊαυ ΠΟΥ ΠΠΘΤῸ ΒΟΠΙδτη. τἶϑϑὶ., Ῥίοπο οἵ σππια!αΐο Πάθηι βιᾶτ ρυσραγαης τϑοθρία 

[46 Νιοηα, πθοὸ α! 4 πδηὶ Δ ΠῚ 15 ἃ οἰ5 Ῥοβιπ]αἴτι ἴῃ σΟμοΙ]Π1ο ΤΠ γαπθηβὶ. Τ απο ἴον ργ αἴ Ρ8 
οΟΡ Ό Πιϑο 815, οἵα Ῥᾶσθη Ρ6.6 δά οχϊτπαιη ρον ἀποίαδτι ἀπὴ0 907 {τἸριινία “πα πον ΘΡΊΒΟΟΡΙ 2, τὶ 

Βαρνα νι ἄϊηλι5, ροῦν Ρασταπί. Οομβνιαΐ παπς σοπ]θοίπταιη Ἐριβίοϊα 2ὅ 5. Βαβι}, {8 οἰ} 
6.15 ΔηΠῸ 368 5011 ποη ροίπονιξ (ος. δα οχθαηΐθ ἃΠΠΟ.. αὐτί ᾿πϑιιμίο 369., πιονίιππιβ ΑιΠπὰ- 

πᾶβῖιι5 ΑΠΟΥ 15, Δα Ζπ6ιὴ βου ρία 650), τα] θϑίδμι Παϊροὶ αἰθεϊ ποι ο πὶ ῬΠοιιμπδἰουηδο Πουτιηι 

ἃ Ἀποιηοΐβ. 81. δπϊηι Ἰοααϊτν Βα. } 15 : οὗ γὰρ δὴ τοῖς γεγραμμένοις ὅφ᾽ ἡμῶν πρὸς τοὺς ἀνόμοιον “Ρ. 35. π. 

κατ᾽ οὐσίαν τολυιήσχντας εἰπεῖν τὸν Υἱὸν χαὶ Θεὸν τῷ Θεῷ χαὶ Πατρὶ, ἢ πρὸς τοὺς χτίσμια χαὶ ποίημα 

εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βλασφημήσαντας, ταύτην ἂν ἐπενεγχεῖν τὴν λοιδορίαν ἠνέσχου, ὃ τοὺς μεγάλους 

ἄθλους ἐχείνους χαὶ περιδοήτους ὑπὲρ τῆς ὀρθοδοξίας διενεγκών. Ποτι δπῖπι {ἰδ σι ἃ τιον δοτίρίω 5ιιτιΐ 

αἰἰνογδιι5 605, γιιῖ Βἡζπιην οἱ 1}}δτιπι 1260 οἱ Ῥαιρὶ 5 Θοτιτιά τι 65 5θτιίϊαιι εἰἰ5 οἱ ηιἰδηι αἰ 61.6 ατιδὶ 5τετιξ, 

αἰιξ αὐυογδιις 605 φιιὶ δριντπιτη, δαπιοίτιπι ΟΥΘα τ ατ δὲ ορὶ οίτιπι 6556 ᾿ἐα5ρ]ιοπιο οΥ ἀοαιιογιτι, σοπ- 

{πιηιοἴϊατι ἰιατιο (0676 υοἶιιῖς565, γεὶ ππασπα ἐἰΐα ἀο οοἰούτγία οογἐππιίτια ρρὸ τϑοΐα 6 ρογ εἰ εϊ, 

ῬγΟΡΑΠΙ]6 οὐρὸ οϑὲ πάτο Περι βῖτν ΠΌΝ Τα ]ΓῸ δηΐα ορἰβοοραίτμηι 5. ΒΆϑ1}}} ρνοα ἶβεο. 
Ῥορίαίαν ΕΡΙΡΠδηῖτι5, αχ Πἰ5 Ῥηθαμηδίοιηδο δ 1105 46 ΕἸἼ]Π1Ο γϑοΐθ 56 η5|556, 81105 Ὧ6 ἴῃ πος ἤϊεγες. γή. 

4αϊάοιι ἃ Αὐίαπα ᾿πρὶοίαία ἀἰβοθββίββθ. ἴπ ᾿ος ῬΟβίγθ 0 ῬΈΠΟΙ6 τϑοθηβοπάτι5 Επιβίδίιτι5. 56- Π 
Ῥαβίθητιβ. ἤαης ΘρΊβοορὶ Ουιθηία 5 (οϑίδητζιτ ἴῃ Πριϑί. 909, ἢ. 5, οὐπμὴ 115 οΟπ] Ποία 6586, 48] 

ὁοηϑα ϑἰδητ1α 16 ἃ πα  πΘηγαίιζαμΐ, ἃς ἀτισθ 586 ῬΎΠΟΥ 6 Πδογοϑὶσ Ῥηθιπηδί οι Πουνιιμ. Οτιδι-- 

Υἱβ δαΐθῃ Επιβία  Π1τ15 οἵ 4111, τι ῬγΟθ 116. οϑί, Ῥηθιπηδίοιηδοιϊ σταίη ΑὙἸΑπουιλ ΔΙ ἰγοηΐ 

οἱ (δίβο!οος νοχαυθηΐ ; ΠΟῚ ἰδ θ ἢ ἃ οαΙ ΠΟ] ἰοῖα [σο 6 5115 ΟΠ ΠΪΠῸ Δ 5Οῖ581 ογαηΐ, 564. ἅἀἴπ ον Ἱ8 

Ῥ6 θη το ππιθυτιπΐ, τιῦ ραΐας δχ Π15 νου ]5 ο βάθη Εἰ ρ βίο 969, πιη. 2 : “μάκα φιΐάδης τα, 
Ἰπααϊαηΐ ΟΡ βοορι, “ο ἐπιριίοης “τὶ πόσιν ἰοΥεδς ραίαπι αὐ ϑοίϑδα ὦ ΘΟΥΡΟΥΘ Β οοἰδείω,, πιατιθὲ 
ἔγι 5110 ἰρϑῖτι5 ΘΓΤΌΤΘ, τιοῦ 5 τι6 τιοτὶ τητ{ξτεπι τιοοοῖ, τα οἸηῖ τις ἀροτγία ἱρϑογηι ἱπιρίοία5. Θαὶ ατι-- 

ἰ6ηὶ ροίίοηι οὐϊτιτν ἐπι 5τιτιξ, ἀὉ Ἔρεοίοπι δίατιαιπ ρΓῸ 56 ζογιτιῖ ἀο ἴοτθηι, ἱτεῖτι5 Ὁ ΘΤῸ εἰϊανιτατιξ 

ογιἰοἰϊίον ΟΠγίδίϊ ΘΥΛϑομι, οἱ ργορίογθα ψιιοι δας ποῦὶς Θχογιϊ οιιτιῖ, ζαοίϊθ μογτιϊοίοπι ἐπι ζοτγιτιῖ 

δἰ πυρί ΠοϊοΥ δτι5., [οὶ δτιτιῖ, ἡτεὶ τποϊ δείϊατι θαι ενί, αο 506 υἱξατὶ ροκοτιτιῖ. [705 Τοσάπιι5 τιῖ ϑεσῖ Ὁ 

εἰϊϊἰσετυίἑα οπιτυῖθιις Ογοτιῖῖς Κ᾽ οοἰδειϊς εἰδτιτειεοῖ, τιξ ατιξ τδοίατη, υἱάηι ἱτιοτ 6551, 5ἰτι 7.6 Ὁ ΦΥ5 ΤΆ 

τιο οι ; αἰιξ οἱ ἐπ σία ρϑγππατιθατε ρογνογ δἰ [αἰ6, εἰατητειη, ἐπείτα 56 5οἷος σοπϊτιθιιτι, τιθο ροβϑῖτιξ 

δα: ἱποσιία ΘΟΠιΠΙτίτι Ο 116 ΤῊ ΟΥ̓ΡΤ 11 δτετι17. Οτι1ην ΡΤ ἰΠγι15 ΘΟΤΤΗ τι ΟαΤ6. 

Ἢ. Οσπι ἰμνϊοίδην. ἀπίμαὶ ἐου Ει ἀἴ ποθι βυπηληα ἰδηϊζα5. ἴῃ ΒΆ51110 δι ροναγθῖ, ἴῃ πΐγοαιιθ πη]- ὲ Ευμεῖν 
γᾺ Ὀ}}15 ἐναΐ, οἵ ἴῃ δάἀθιιη ]5 ῬγῸ γϑυϊ αἴθ συν 551 }15. ῬΘΡΊ α]15, οἱ ἴῃ ῬΘυβο ΘΠ 415 ΟμμΙθ115 ῬΔΟΙ5 αἴο [θεῖο 8. 
ΠΟΠΟΙ Πα πάδ5 τηοα 5. Πα π6 οαπὶ Αὐϊδπὶ δὰ ὀρριρῃαπάδμι ϑΡ νἸτα5 βϑα ποῖ! ἀἰν᾽ αἰ ταΐθηι οππθ5 ἔαρ μα. 

ΥἹΡΕ5 5:185. ΘΟ ΘΥ ἰββθηῦ ; ρα Ϊδην οἱ ἀροῦτίδ μος ἀορπια ἀδἰδπάοθαΐ, οἱ δουρί (οβι ΠΟ ἢ 115 ἃς 
ἨΘΟΘΒ5Δ 0118. ΤΆΓΟΠΙτι5. 515 ΘΟ Πρ θαΐ Δαν υβαυΙΟ5, ταί ῬΓΟΥΒ115 οἴϊιρονο Ποπ ροββθηΐ. 566 οαπὶ δαβιρ. 56, 

50τοῦ ΑΥἸΔ 15 βία τι 6588 Θιπ ἜΣ ΡΕΙ]6 6, 51 ΒΡ Ἰτατη γῦρο Τοῦτ ἀρΡΟΠ]αγοῖ, ἃς (οβαυ θη β6 1 
Ἐςε]οβίαμ οσοιρατο, οἵ ἰπάο γϑὶαΐ 6χ ἅγοθ «αδάδηι ΟὨγηΐα ρΟρι]αυὶ ; ἀδίμα τς παο νοοθ δά ἴθηι- 
Ῥιι8; ΠΘΟ6556 ὩΟἢ Ῥτ8 5 ΘΔ ΠῚ 5ΘΠΡ6Ι ἴῃ ΟΥ̓. ΠΑ ΘΓ, τη 060 ἴῃ {πίο 6556ΐ βδοπίθηςδ νοοὶ 5] θεία. 

Ποο Ρυτιάθητ! σοηβ1Π1 0 οἰαρις Πεου Θ σουτιηι ἰπβι 15 : αἵ σα ΠΠἸονίτην (δι πο] οουτι {πο γ6]ὰ5 οἱ νἱ- 



ΟΝΧῚ ΥΙΤᾺ 5. ΒΛΑΘΙΠῚΕ, 

ἄκνο 371. ἱπρουῖα πο Ἔἤαρὶι. Αἰχαθ [ἃ χππᾶχίμα ἀθοϊανανὶς ἀϊ65. [θβίιιβ 5. Ειρϑ οι, αὶ τὰ ἀϊθιπ βόριἰ»- 
ται ϑερίθιη γὶβ ἱμοϊάθθαΐῖ. Τηΐθυθγαπί ΒΆΝ} οοποϊοηὶ, ΕΠ ρΡΙΪ οἵ αἰϊουατ Ασϊαπουῖιπι, 4] 

Τυἰά. Ἶαπὶ δἀνεποιαμί, δμἰϑβαγιῖ, αὖ ραΐοί οχ γϑυθὶβ ἀγθρουϊ, 4αὶ Ῥᾶποὶβ. Ροϑβί ἀἴθηι δϑίσμῃ ἀἰἸο υιι5 
αἰθμαΐ, ἱπρθηβ οἶγτοα Βδβι] απ ΘΧΒΌ 588 ΒΘ] πατὰ, οὐ σαρογθπί Πεουθίῖοὶ πτιάδιη γοσθιη εχ 60 ἃι"- 
τίρογθ, αὖ 'ρ58 εχ Ἐφοϊθβία ρϑ!]θγθίαν, {αὶ 50] 5 Ρ6πθ ᾿ρῃϊοαϊιιβ γ θυ τα{15 ποδία μας οἱ υἱτα ] 5 ἴδοα!- 
τᾶ5, νἱοϊηβ. Ομ αἶ θτ15. οαρί5 Δ 5] ιραι15. Αἀδναπί διϊατα [θυ  ἀϊογοβ {11 δι ἱ οὶ. τῦϑιι5 εϑὶ Βὰ- 

511π|ι58 60 Ζιιο ΑἸ ΧΊ 15 [ΘΕ μίο. 

ψιαρο- Π|]." Ῥαυοὶβ ρμοβὲ ἔδβίαμι ἀἴθθιι5 οοησίνίιηι ναὶ Ναζίαηϑὶ, ἴῃ {πὸ ατϑρουῖτβ δὲ πα} Ἰηβίδθ 5 

ἐπ Ἐτθ Ὑὶ τ Δοοαη ΘΡαηΐ, ΒΑ5}}10 εὖ Οτθρουῦῖο ἁιηϊοὶ, ἴῃ Πὶβ πο Πδοθτι5. ΄αϊάδηι, 4] 416 [οϑίο βᾶποῖίϊ 

απ ἀρ θΕ.-Ξ ἘΠΙΡΒΥΘΙΙΙ Βαβι! τιν διά ϊογαῖ, Νοπάτ νϑηίπι ονδΐ δά ροοια, Ἰπλ{π16 βοῦμῖο ἱποϊάθνδὶ ἀδ Βα- 

Ἰάδδοῖ [)6- ο"]10 οἱ ατερουῖο, {αοά «αϊάθμπι 58{15 βοϊθιη μα δναΐ ἴῃ ΘΟηΥ ν ἰδ : σαπιάιι Βαβι απ οἰ 65 Ρ θα. 
ἀπὶ|. Ποίρπη- ἂν Ξ - Ἶ 
ἀπὰς α Θιο. Πη8ππ| ἰδ ἀαγοηΐ, δἰψι6 αὐθρογίαιη δα]ππρονθηΐ, (πππὶ πο μδο τι5 πάρη Οἰαπιογα πιθη 8068 οἵ 

ἘΠ ας Δα α]αίογοβ ἀρρϑ]ϊαΐ οομγῖναβ, ἃ Βάβ}}10 οἱ ασθρουῖο,, ταὶ ἰπ οεοίοεὶβ τοριῖ5 ἰαἀθηίαν ςοποραῖ ; 
2 Νι2.: ΕΡ. ε ἔ Ξ 

“6. 4πο4 διιΐθιη τηᾶχ μι δϑῖ, ΠΟ ΘΟΠΘΘαΪζ, τί οὐὙἹΠποάοχὶδο πουλῖπα ἰατιἀθηίιμ", οὐ ἤθη αἰίον 

Ῥιοάαϊ ἐἰββουθηάο, αἰΐθι σοππϊγεηάο. Τιιι (ἀγδρουῖαβ : ζπεϊθ ποο, ο ὐατιθ Πιοηιο οἱ αΥΤο 5 ατϊα 

Παίΐαν δὲ «4 ίτοτ ν ἔὔπαιδ πορὶς ἀορπιαίτπην ργοπιεραίοῦ Ὁϑτιὶς ὃ δἰ οοῖπι ἰατιατιίπι τόσην ἡαϊοοια 

χονι ἐρίρϑιτι 6[}1οἷ5 Ὁ 10] πη μη οἰ τι5 δά υ θηῖγ 88 αἰχὶῦ οχ οοηγθηίι 5. ΕΠ 5 οἷ, ἃς διά γῖβϑθ στα 
ΒΑ51}}1π|8 46 Ῥαίγο χυϊάθηιν εἴ ΕἸ]Π1ο τυ Ποα αἰἰββογογοῖ, αἵ ϑριγιταπη βαποίαμι ἀοίουαογοί. Τὴ 410 
ΒΒ, απ σΟΙΡαγα δῖ οὐπὶ ἢ πιγ}15 Ῥαίνα5. γί θυΘ αμΠἸΡ15 οὐ ἀγθπαιῃ δχοανδμίιθι5. Οὐϊπρίϊαιν 

4αφιοθαΐ 6χ ΟΥΘΡΟΥΙΟ 5 οἵα" ᾿ρ586. 4αϊ θη Ῥαΐαιῃ δὲ ἀρϑυία ϑρινϊταηι ἀρρο νοὶ θαι, Βαβι 5. 
ΨΕΙῸ ΡΟ ΠἸο6 πδρ 15 αιιατη 16 νϑυϊδίθῃ ρυθάϊοαν οι" Ῥχγοίογεθαις {Ππ4 Οτθρουὶ ἀϊοίατη 6χ. 4πᾶ-- 

ἄαμι ογαίίομθ, Ομομδηιθ ἱμοογπιάπιν σεῦ πιοαϊο αὖοοσοπιθπιις 

ἈΠ θρομά!ι Οτὐθρουῖι5, Δ Ρ᾽ ΠΊΠ 6588 ᾿πέ6 1 56 οἱ Βαβι τι «Ἰβουπηθπ, αιοί ἀἰοία 518, τὶ ποιηΐ- 

πΐβ ΟὔΒΟανῚ, ΠΟῚ ΤΑ ΘῊΪ 5110 Π]ΟΙΏΘΏΙ : ΒΑ51}11 ἀἰαίθιι Δ} }1551110 ἴῃ Ιοςο βοάθητ18 πα τὴ ροϑϑιῖ 

ΟΡ βοταγιιμ) 6586 ἀἸοίτιμ; οἵ οἴμηὶ Πδο οὶ βιεἸθη ἴοι ἀρρδίδιϊς δΧχ 6Ἶ1ι5 οσα ιιάαπη γοσθηι Δ ΊΡΘΓΘ, αἰ 60 
ε]βοίο ᾿ἰςοἸδβίατη οοοπροπΐ, δ ᾿η46, αἴ ὁχ φαοάδιη ρυοραρηδοιο, οῖογαβ ρορα!θηζαν; Πμα]ῖο 58 01π|8 
ἔαϊθθ8 πᾶ γΟΟΘΙῚ , ΒΘ 6 πὰ ἴῃ {πιο ροβὶΐα, Ῥυδοιθυτηϊ (66, 4πδπι ἘςοἸοβίαμι (απο Ῥευίσ]ο ο]"»- 

Ἰίσογο. Νοα Ῥ]δοιῖι Πδθο οὐαί!ο διιἸ θη ει115, Θατηπι8 αὖ ]οηρο ροϑεϊίδῃι οἱ οἂνΠ] δ ηΐδιν γ]θοθυιιη, 

᾿ρϑύιηααα Οὐδρουιαχη οἰατηου θι15 Ἰηβθοίαίὶ βιὰ πέ, ταί ᾿ρηδν ἴδ τηᾶρ 5 {πᾶ τ 58 πὲ6 ἀΟΟἔ ]Π85 ΘΟΠϑ8ι11-- 
Ἰοπίθην. Ποπρα δ μι βαῖ1π|8. 6588 ΟΊ ΠΟ] Ϊοο5 γουϊϊαΐθ ρυδαϊοαμάα τοῦ, {πᾶ 605 μου [ΕΠΡΕιἃ - 
τηθηΐίο δι αν. ἄθς που Ὶ ἢ [6 ΠῸ5 Δ5ΘΠΠΊΘΓΘ. 

τ ΙΥ̓. Ουἱά ἀεῖπαο ἀϊχουῖέ εἰ δυιάϊθυῖς ασθρουῖτιϑβ, οἱ {οτη 40 Ῥγεθίοι Ὠιοάτιμι ἃς Ῥγδοίοι" 80] Π{τπιὰ 
ἐὰ ἀθ τὸ ἱπαϊρπαίῃϑ 510, τι ἸΟ ΠΡ τι ἂς ἀἸοῖτι ΠΟ. πΘοοββανιηι, 5116[. ος ταπίττη Δ αἸ{, τ5805 ἃ 86. ΠΟ ἷ- 

ἐαροβοεαυ τι 65 λοίος 6586. 564 ἃ ΒΑ51Π10 δι, ταὶ ἀοοδαΐ 58 Ζαοιιβάι ἴπ ἀἰβριίαιίοπα 46 ϑριγταβ βαποιὶ ἀἰ- 
δΐαπι, ψιηϊίαία ργορ θα, {ααβιι8 γΟΟ 65 τα γΡάγθ, οἱ Ζαοιβάπι6 Θοοπομλΐα ταὶ οοηγϑηϊαΐ. Αἴ4α6 14 φαὶ- 

ἄδιη ρβίϊ, ποη ϑ1ῖ1ιἃ οδτιϑᾶ, {161} ΟΠ] 111} 1} ]5ΘΥΡῚ ΠΤ} [ὈΓ6 οἱ 5.01 Ἰ5δ᾽ για [αἰοίαν;, 5ἱ ἀπ (ες 
4αϊα ΒΑ51{π5 βθηταΐ : 564 τι Γοϑρομθδΐ σομ νἀ ἸσΘη {1} ι1ι5. 

Οὐδ γ 5 Οὐ ΡΌΡ8. ἢτι}τ15 Π]Ο] Θϑεϊδρ τι π ἢ πιλ ΠῸΠ 51Π6 Τηᾶρπᾶ ΘΔτ0Π6 ΤηΔ ΡΟ Ϊ56116 ΔΙΠΟΥ 5 

5: δ} 1 ΠΟΔΙΙΟΠ 115 Ῥθυβουιθαΐ ; τ65 ἰἀ θη δοοϊἰ Βά51}10 ρουτηο]εβία. ΔΙ ΡαυῚ 56 αἷΐ, ποη 4ποά πιὰ- 
Ῥε ορίοι. ΒΟἤτιΒ ἰνοθο αἰχιββοῖ, 56] σιιοά συ Δ 551 Π105 γα γο5 51105 δἵ διηϊοοβ Πα αϊδβοῖ δά ϊίουοθβ, νοὶ 

7". Ῥοίῖτι5 ἀἸδοῖρι]οβ. Η15 γθβροπ δυο ῬυΌυβτ15 ᾿πππ{116 ἀΡΒΙναΐαν, εἴ εαπὶ ἰρβο Οτερονῖο ἐχροβίαϊαϊζ, 
«ποά δα 56 ποὴ ψϑῃϊαΐ ; δεϊζιιπι αἰ ΠΟ ΠΑ ἰτγὰ5 οδ] απ Π]α5, 51] Τηρ δ ηὶ ΔΏΗΙ ΡΑΥΓΘΩῚ 5ππι} 

ἰδ ποοεγθηΐ. Πορσαΐ, πὶ 5] ἴθι 58. 1π ῬγΟροβὶίο σθυαμιῖπα δα]αγεῖ, οἱ οἱ, {πὶ {ππης ΒΘΙ απ ᾿πΐε-- 
τ θαΐ, βθοῖιηι Οσοινναΐ. Θραγαΐ 856. δ]θοίιιηι 1υ] απ ΔΙΊ 4 ογαντιι8. ῬΑΒΒΙΙΓ ΛΠ, 5[οτ|6 οΔΙ ΠΗ Ϊὰ5 

ΟΡΘγιτ [ΘΒ] ΟὨΪΟ τξαϊαίαγιιν. Θὰ πύπιτη Οὐ θρουῖο {Ἰ ιιθγθῖ, ρουβριοϊταν ἐχ ρευπομπουῖῆσα ἰη-- 
5"... διαΒαὶ γαῦοπθ. δὲ θπΐσ ἐαπίτιτα, ἀρρατδα5, Ἰπ αὶ, σρρΓίπιθς ἔροῖμς πα ροίμπι, Θο54τ6 ψιὶ αἀ μα- 

ἐνὶ τὸς δνϑγ ταις οοτιδρίτατιί, αἰ οὶραῦὶς, τιδὶ ἱρδὶς τιοΐτιηι [δοοτὶς (6, 1) δὶ σταίϊα, πιοδιγὶ σοοίτις εἶι- 
ὁδπὶ 6556, οἴς. ὲ 

Βοράνοναῦ ΟΥ̓ΘΡΟΥ5 τα 5: ηγ}} σον οπϊνθηΐ ; ΦαδηΖδτὴ 4 Φαϊάσθπι ἴῃ δρβίοϊα, {ιᾶ πη πιοάο 

ΧΈΓΑ]Ἰηγτι5, ΠΟ τοραΐ ; 5664 ἰονίο 14 Βα 0 ορ βίο! ἴὰ τηαπήδεβ ἀδάογαι. ΓΑ θοπίου ἀηπεῖί Βαβὶ-- 



ΥΓΠΧ 5, ΓΒ ΤΟΙΒΗ͂, ΟΧΧΠΙ 

᾿ἰπι5, δὶ 4θ Ἐςο 6515 4] θουαπἁτιμη 510 : βθοιιβ Ὑ61Ὸ, 81 οα  απηπῖδ ἀἰΠππθη 6. Το] πὶ ΒΑ5}}11 βθηϑιὶ ΑΝ Νο 371. 

Οὐθθουῖαβ, ΘΠ ΖΊ16 ΠΟΙ 51Π6 ΔΙΏΪοᾶ ΓΘΡΙΘΙΙΘΠΒΙΟὴ 6 Δα πιοΠεϊῦ, 5δ{{π|5. ἔ11556 ἸΠΟΟΙ ΠΟ (18 τη θἀθυ], 9. 
4υδπι σοηβι πιπὶ ἀδηίὶ, σις ΘΏ56γ8. (ὑδοίθσιι μι ν θα ΤΊ} 86 ῬΙΌΠΔΙΙ οἵ ΒΑ51110 ἀπιεα ᾿ΙΒΡΘ πίον ἀἰ- 
τἸοδίπη τ). ΟτἸιο5 ΒΑΚ111π|5 ϑ ΘΓ ΠΊ ΔῊ 551 105 ἔγαίγε8. οὔ ἃ1η1605 γοοδί, Π] γἹἀθῃίιμ πο Δ.ἢΪ Νοζίδῃ- 
ΖΘ] [πι1556 ; Ἰ44π| ραίδί δχ [15 γσϑυθὶβ : Ερὸ ἱριίζιιτ', οἱ τιθοάτιηι ἰϑέϊπι5 {γΓαϊΓιδιι5 πιθ ἐδ 1260 56τι- 

ἐογιίὶο5 δα ροΥἰπιθτιίτεπι ἐφεἶϊ, γιθ τιίσιο φιΐάθηι μαῦθο χιιοά τοϑροτιάθαπι. 

ΟΥ̓ ΘΘΟΥΙ γοῦθα ἴῃ ΘΟΏΥΙΨΙΟ οἰίαία Γορου πα πΐτιν ᾿ῃ Οναίϊοπα οοἴανα, 481 ῬΥΟΠιΙΠ αν ἴ Δ ΠῸ 
372, σαπη Δ ΠΡ] ΘΟΕ }5 ϑα 8115. ΝΖ Ζθηδπὶ [ἡ ςο] 6βδμ 5110 ραίτα τορθπ δι 5ιιβοοριί. 584 ἰδ 6Χ 
ΔΙΊΖτια δῖα ογδίϊομθ ἀθϑμηΐα 6558. ΠΊΘΥΙΟ βίδίαις ΤΙ]θιοπίϊπ8. ΝΟ ΘὨΪπ Τα Γτχτ δαΐ ἸΠΟΟΠΊΠηΟ- 
ἄσμι γἱἀενὶ ἀεθεί, δὶ δαιηάθηι βθμϊθηίίδμι πο 56:16] πιϑπ ραν γι Οὐ ΡΟΣ 85 ; οἵα ΡΥ ϑθυμ ἴο- 

ἰᾶτ δῆς ΠΙβίου δ πλ, {1181 Π] 00 ΠΑΥΓΑΥ 1155 Πα] ΔΠΠῸ 971 ΠΘΟΘβϑΑυ 186 ταί! η65 δή ἀϊοαηΐ, ΝᾺ]- 
Ἰυπα δμΐτη Αἰ ππια ἰομρ5 οοσαντῖῖ, ἴῃ 480 ᾿πϑίδπίθιη Ποβίθιη Ἔχϑρθοίδυθυϊ Βαβ}}1πι5, οἵ Ἔχϑι τι δῖ 
ΔΙΊ χια σγανῖτι5. 6Χ ῬΥΘ6]10 Βρουάγθυϊί. ΑΡρυοριηαααπίεδιη Ὑ θη 18 δάγθημίιμ ἀδϑίσμαΐ ατδρουι8, 

απ. 7. 

οὐ 810 ᾿ῃ ΘΟΏΥΙΨΙΟ, ἰπιβ6ι5 οἶσοα Βαδὶζημην 6556. δοίζιιτη, οἱοϊτιὶς οπιτιῖδτι5 σαρίϊς δὲ 5τιὐ γι σαϊϊδ. γα -. ἐρ. 
Ῥχγϑίενγβα, 81 1. ΒΑ 51}}1π|5 οἴσπ ὙαἸθηία 6] 54 116. ΠΝ] 5015 Ῥαρ Πμα556ῖ, ππι Ἰρπαν οὐδ ἕαϊατὶ 
ῬΓΦ ΠῚ ῬγομἸββίομα τϑρα  ἰογαίῦ Οαῖθιι5. σπῖτη 1{Π1|5 πάθην ρυϑθίθυ τα σου δηλϊηα ΠΟ ΔΡΡΙΟαββθηΐ, 

ΒΔ ]0Ο 1.115 ΠΟΠ 111} ΠΟΙ] 1588 ΔΡΡΙΟΡαγοπί, Αἰϊαμ δ α1ΐ γταϊοπϑη ΤΊ] δ μχο 1πι5 : 50 }ΠἸοοὲ Βᾶ- 

5. Πππ} ροϑί ϑ8ϑ:Π]Θ 5865 ΤΟ] 6ϑ(185 αἴσουα ΠῚ ῬΟίτι1586, 56 πες οἱδὶ ἴτὶ Οτοροτίπιπι πόφιι ρατνὶ 

γιθητι6 πια]ονὶς ἀοἰϊοιί 6556 οοπδοίμπι. 56 ποὰ νι θ0 οὐν ΒΑ5111πι5. οἰἰδη} ροβί {π|}0 85 585: ΠΊΘΏ 568 
Ἰιδῃς Δι οΙ{188 πιμμ πᾶ ηι ψ]Ο] ἴδ Ἰα46πὶ 510] νἱηάϊοανα ποπ ροίαθδυϊϊ, εἰληι Ῥιϑοβαυίίηι ρ8586 ατο- 
ΘΌΓΙ15 ΡΙ αΥῚΡῈ15 Ἰοο15 ἀϊοαΐ δι] οἰ {181}. πᾶς 1ῃ τϑ΄ Βαβι αι 5ρ1Υ ταὶ ροβίμαθιι1558. 

26. 

ΟΣ. ἢ. Ὁ. 

ον. 20. Ρ. 

356. 

Ὑ. Μομδοπούμι 46 Βά51Π10 4πογοῖξ δα 5δηςοῖϊ ΑἸ Πα ΠΑ511 ἀτιτ85 Ῥουυ θποιτιηΐ, Θἰ {16 οοςαϑίομθὰ ΤΙαυᾶαι 
ἀδάθυιηΐ Βά5}}1ι: ἀοίδπἀθηά!. Ναπηι εἴπη οἱ Πιδηϊτι5 φαϊάδιηῃ αἰχιββοῦ, ἘΡ  Εὸς (ἰϑα θη 565 5π6- 

ΘΘΏΒ6Ι6 δ ΟὈΪ ποΐδγῚ ΒΆ51110, 5οΥΙ ρ510 οἷβ ΑἸΠα Πα β118, τι ρα] ΟθοαἸγθηΐ ἰδίαι Ε]1], πθο οἱ ο}- 
᾿ποίατθηίαν ἀοοθμίῖ. 51 θῃΐμ βιιϑρθοίιιβ βϑϑϑῖ Πα 5.115 ἴῃ 115 {τ δὰ γευϊταίθηι βρθοίδηϊξ, ἰαπια}]- 
Ἰθὴὶ ἔουια βουῖιμι οοπίθῃςἰοπθηι. ϑ6 ἃ 5 οοη ἢ τιηΐ (δα πη θη 510] Παπιοίδη 6586 αἰ{), δλτ 6556 ἄθοιιβ 
εἴ Οὐ ΠδιΘηζι ΠΟ] 65180, ἃ0 Τη3 015 ΡῬΓῸ γϑυϊαΐο οουίαγθ, οἵ 605 10] ἀοοίτῖπᾶ ᾿παἀἸρθηΐ βάοςογα ; π6- 

αυδίαδηι Ομ} [8}} ψὶῸ Ῥπρπαπάτιηι 6886, 584 ροί!π8 οΠδτη {}}1π|8 ΠΟ ΠβοἸ θη 8} ΔΡρΡτομαπάδηι. 
ἌΝ οΙ. δχϑίαϊ ᾿δοο ΑἸ Πδμδ511 Πρ βίοϊα δά τπόομδο]1ο5 (ὑοβαυΊ θη 865, 564. Πδδο ΘΓ τα 115 δχ [115 δά Ρα]- 
Ἰαάϊααιαι ΡΥ Θβγἴθυτιτη {Π{{6} 15, ἀπο πὶ ΑἸ Πα βῖτι5., δοσθρίῖβ Δ 10 δαάθιηῃ 4ἀθ σὲ Πἰθεβ., τοραΐ, 
τί 1056 δἰ 8ου 10 αΐ δά ἘΠΕ ΜΗΤΝΝ (Οὐ βαυΊθη565., ἃς 5101 ἴῃ εἷβ Πβοίθῃ 8 ὀρειδιῃ παγοῖ. Ἐχ 
400 ραίει Ῥα!]δάϊτιηι μι ηϊη8. Ἔχ Παμηθ1Ὸ οὈϊτθοίαίονιι ΒΑ51Π1 [αἶ556. Τάθηιν ἀϊοθθάπηι 46 Ὀϊᾶ- 
ὨΪΟ, ΟαἾτι5 ΘΧ 5ΘΓΠΟΠ6 οορπογογαΐ ΑἸΠδΠδϑῖτ5. ἔγιιϑίυἃ ΤΩ ΟΠ 0105 (οβαυΊθη565 {πθατὶ. Νοίαπάα 
6] αβάθμ βρί βίοἱβ [νδθς γϑυ]}ὰ : αὐτὸς μὲν γὰρ, ὡς τεθάῤῥηχα, τοῖς ἀσθενοῦσιν ἀσθενὴς γίνεται, ἵνα τοὺς 
ἀσθενεῖς πε δήσῃ . οἵ δὲ πσππηταὶ ἡμῶν ἀπούλέποντες εἰς τὸν σχοπὸν τῆς ἀληθείας αὐτοῦ, καὶ τὴν οἰχονομίαν, 

δοξαζέτωσαν τὸν Κύριον τὸν δεδωχότα τὴ Καππαδοχίᾳ τοιοῦτον ἐπίσχοπον, οἷον καὶ ἑχάστη χώρα ἔχειν 

εὔχεται. 7056 ἐτιῖτη (ΒΔ5111π|5), μὲ οοτο, εἰιπὶ ἐπ ΤΠ υἷ5 γι {{ΠἸππαίπιτ΄, τιξ ἐτυγίττιιος ἱμογὶ βαοίαϊ. Ζ)1ϊ]οοιὶ 

απίθπν ποβίτὶ, τϑδρίοἰθηξθς αὐ ργοροσίζιπι υϑγι αἰῖ5 ἐ{{{πι5. Θὲ ἀοοποπιίαηι, σἰοτί βοοτιξ ΤΠ) οπιίτιιιτη., 
γιιὶ ἰαΐοτι ἀθάϊε Οαρραάοοῖα θρίδοορτεπι, φιιαΐοηι τιτιαςτίδῆιι τ ρίο σπρὶξ πιαϑογδ. Τὶ βαυιάθιη βθη- 
τερτίδι 5. ΑἸΠαπαβίιϑ Ἰοχαϊαν ἴῃ Ἐρίβίοϊα δά Τοᾶππθηι εἰ Απιϊοομαμ : Πάνυ δὲ τεθαύμακα τὴν 
ων τῶν τολμώντων λαλεῖν χατὰ τοῦ ἀγαπητοῦ ἡμῶν; τοῦ ἀληθῶς Θεοῦ δουλοὺ; Βασιλείου τοῦ ἐπι- 
σχόπου " ἐχ γὰρ τῆς τοιαύτης φλυαρίας ἐλέγχεσθαι δυνήσονται, ὡς οὐδὲ τῶν πατέρων ἀγαπῶντες τὴν δι.ο- 
λογίαν. Οπιτῖπο πιΐγΟΥ θη τ ἐαίθπι δοτιέπι, φιιὶ ἀϊϊθοῖο τιοσίτο, ϑογὸ οὶ [απιιῖο, Βασι Το ἐρίβοορο 
οὐιγθοΐαγ αἰεοπξ : 6: ἑαἰίδιι5 Θτεῖπι τιερὶς ἀΤγριιὶ ροιϊογιτιῖ, φιιοά τι Ῥαίγιιπι φιιίάθηι αἱ Πρ ατιῖ οοτι- 
7655ϊοπεηι. 

Ῥα!]δάϊαπη εχἰβίιηναὶ “ΓΙ Π]Θ πο  {π|5 Θιπὶ 6556. (αἱ βου ρϑ1: Υ ἴδ πὶ βᾶποι Τοδηπ15 ΟΠ Ὑβοβίοιηϊ. 
15. σαπὶ ΤππΟΟΘη[0 Πα]0 50] ]1αυΐαι νἸΐαη ἀρορθαὶ. Αἀ πὐυπηηας ἐχϑίαὶ 6511 Ἐριβίοϊα 959. 
Ἀπιϊοοϊαι διιίθι ὙΘΥΙΒ1 1116 δϑὲ βᾶ ποῖ! ΕΊΙ56 011 ϑαμπιοβαίθηβὶβ ἔγαί 15 ἢ] Πα 6556, 46. 400 Δἴ ϊτι5 
οὐσαγγοί ἀἸσθηαὶ Ἰοσδ. 

᾿Οὐο5 ΑΙ]ιαπαβίτι5 γοοαΐ Ὀδβαυίθηδ65 μιοπδοοβ, ναϊάς ἀμ ῖ10 πιίτιμ οχ (οβαυ θμβὶ ππομδβίοεϊο 

5. Αἰ δπὰ- 

55 σοοπο- 
πιῖαπι Βα- 

5111. 

ΧΟΥτι, 



ΟΧΧΙΡν ΙΑ. 5. ΒΑΘΙΠ,7. 

Λχκο 371. Γπϑυϊηΐ, ἃἢ 6χ 8115 ὑαρραάοεῖϊς πιοπδβίθυ ἰδ. Νδηι βαυίθηβοα δϑοοίο νἱἀθηίαν Βα] ο ΒΘΙΡΘΙ 
ΔΡΆ ΟἸ 511] ἔα ϊδδα ; δὲ απ [ἀοίαιη αἱ 410 Ἐιβθθῖο ρίβοορο ἱπ]τγίατηι αὐτὰ Ἰοσϑιι δὲ τποάπιπι 46- 
[οπἀθυϊηξ, δουιιμάιια βιιιάἐπιτὴ δαϊ τιον 1 ργοιπογοπάα {ΠΠ|πι5 οἸδοίίομθ ; σου βί μη] ΠῚ δῖ (ΔΜ 
ΕἸἴο 605 Δ} 110 ΔΡα!]!θμαίοϑβ ἔ]556, οἵ 1δ παν ἰθ ΟΥΠΘ 1Π τ} 1556, {πππη Ομ 56 Δα οταν ἰ55:Ππλυι πη ΘΟ Υ-- 
τἀ] 6η [Ογ θυ Ῥαγαγθῦ. 

Ῥχίεν Πο5 τθρυθΠθηβογθ8, 411 δεϊατα ἰπίδν (δι ΠΟ] Ἰοο5 Θχβείθυθ, {αὶ οἱ Βαβι Πτιμι οἱ Οπθρονίτι 
ΠΟῺ {{π}|Π|αι15, 564 ἐπ ρ᾽ οί 5 ἀσοπιβαγθηξ, ἃς πὸ μὶ6 φαϊάθιη Ἰοααὶ οχἰβιππαγθηΐ; ΠΟ 4ποά αἰ- 
νἹπἰταΐθηι 58 ποῖὶ ΚΡ υἸτιι5 Δ} εἷβ ὨΘρΆΡΙ, 564 ροιίπι5 φαοα δο5 ἴῃ μος ἀορπιαίο ργαἀϊοα πο Ἰοπρῖι5 

τὰ α5.6}. [ουυὶ ογθάθνθηΐ. [πῆ 6 ατθρουῖαβ τοραΐ Βαβι τη τι 56 ἀοοθαΐ, ιιοιίδ τι ἔπι ργδαϊοαπάα δριτίξιις 
δαποίϊ εἰἰνιτιαί 6 ρῥΥοστθαϊ, σιιαδῇιι6 Ὅο665 τιδιΓρατ, οἱ γιοιίδηι6 οοοτοηεῖα τιἰὶ σοτιν δτιῖαξ : Π1Π}1-- 
γαπὶ ἀξ οἵ 115 58 |5ΠΠ|6γθὲ. αὶ πἰμλΐτπιη Ἰοηα πα ἀἰν᾽ πἰζαΐθιαι βαποιὶ ϑρίτϊτ5. ρυάϊοανὶ οἱ ἰδ 4αὶ 
Ρ᾽τι5. πιο 1ΠΠπ|ὴν Θχίο}}} «πθγ θαπίιμ". ΝΟΠΠ11}}1 5 του ρουῖθιιβ ΓΘ Θθα τιν ϑΡΙΣΙΓπτὰ ΒΔ ΠΟΙ} 
Ῥαινὶ οἱ ΕἾΠΟ Ῥγρομοιο, ταί ραίοί ἐκ β851}}1 Ἐρίβίοία ὅ93.; πϑάιιθ βᾶης οὐ μι δ ΟΠ ΠῚ '1ρ586 Βα- 
81Ππ|5 οἰαρις. ΝἝμλΙ ἤθη βᾶπθ μος ᾿ῃ58 η 1586. ΘΥΤΌΓΘ ΟΥΘα Ιου ; 564 ΠἸὸ5 σἸππ το ΒΡαγροθαηΐ 
ῬηΘιμμδιΟΙ Δ ΟΠ, 5ϊοζιιθ ἔπιοιατη ἴῃ β  ] ΟῚ] τ15. ἀμ 15. ἔαοϊοθαπί. Οὐαγτο Δα  θοπἄα: οαπ ϊομο5 
οταηΐ, ΠΟἢ 80 πη Π6 411ὰ ἡἀγοίτι ἀηϑα Ῥηδιιηαίομηδο] εἶς, 5 δίϊαην ταῦ Ἰῃ γι ΘΟμβα]Θγθίτιν. 
5. Αἰ μδῃαβῖτιβ, {αὶ γ65. ἴῃ Οδρραάοοῖία σοβίαβ οχ ἀπά ϊπι πογοναΐ, νἀ θέαι ὀχιβίμαβθο Βα πη 
1ΠΠΥἸΠΟΥΊ.}} οατιδὰ 5{πι] 1ππη ἀοἰοπ θηα Θρίνϊει5 βάποιὶ αἰ ν᾽ ἰ ατ5 τομρθναββθ. Αἰξ δηΐμα 46 Βα- 
51Π10: Οὐπέπι ἐπι Πγινῖς ἐπι γηπαίτισ,, τι ἐπιψίγπιος ἱμογὶ [αοϊαί. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΧ. 

Ι, Εἴγοὰ ποὺ ἰοπηρα5 Ν  βϑο ογ παῖ αν ορίβοοριβ γοσουῦῖιβ, ΒΑ51Π1ι (ταΐοσ. ΠΕ, ΒΑΚ Πιι5 Επβί σοῖο 6] ύβαιο 561-- 

ΥἹ5 Ῥαϊγοοϊπῖαπι ἱπιρο παῖ. ΠΠ1. Τ)ο]ὸν 6}1|5 εἴ βογιρία: ἃ} οο Ἐρίβίοϊα οΡ ἀϊνιβίομ πη Εὐρραάοοϊα ἅππηὸ 571 

δχοιπίο, ΓΥ, ᾿ΓΠογαβῖιβ πο. ἅππὸ σοσοραΐ Οαρραδοοίαπι. Υ. ΕἸΡΙάΤι5 6} 15 ἀββόβϑοῦ. ΥἹ, ᾿ΓΒογαϑῖο αἰ ρη ας 

Ργτοραΐατ, γ6] δαπ βροπίε Δ} 1. 

Οἴνοα μος [. Ἠείονεμἦα δά ἢος (θηιριι5 νἱἀθίπι ογἀϊπαίίο 5. Οστορουῖ ΝΝγββθηϊ, 'π {πᾶ ΠΟΠ 5011} 
ἘΡ ται. 53: 118. ἢ ΘΧΒΓΠΠΠΐ ΘΟ, ΒΒΠ 5115. ΘΡΙΒοΟροσιαι (ἀρρδάοοϊςο, 5εα δϊδιμη βιιηλπηὰ οοπϑίαηίία ἴῃ πη ρο- 
πατατ ορῖ- ΠΘη1ἃ (ΤΘΡΌΓΙΟ Πα} 115 ΟΠ ΟῚ 5 5 ΒΟ ρΊΘηαἸ προθϑϑιίαΐθ. 564 ψιάτην 5 Ἠ1}1] ΟἸΉἰ55111η Θϑϑδῖ, ΠΟ 16 
σόα, Ῥᾶγγ ὨΘΩΠ16 Ἰπδρητιηι, {ιοα φαϊάοιη δα οαποπο5. αἰτποῦοῖ; πορ (αιθη ΒΥ θοσγιιτη οὐ πι}- 

ἘΣ . , ΄ -. : . . ΒαΚΉΠῚ ἔγα- ΠΔΙΙΟΠ65 οἴ πο τς ατερουῦῖτι5. Νοροίία οἱ θα μὲ Ρπιθσιιηΐ ἅπη0 574; ἰἀτη τ8 1 ῬΓδοίθι ΘᾺ ΠΟΠ65 ΟΓἸΠδίο, 
τον. 

ἃ νρ. 995. ἀἴιια Πᾶπο 1ΠΠ1π|8 6] ἸοἸΘ μ 41 Δη 581} ἀτ ρθυιηΐ ἀππὸ 970. 846 ΒαβηΠ1πι5. τι [ταίγομ ἀείεπάλί, 
“Ρ- 190... 510 Ἰοαυιζι" ΟΠ, ἰτιπ (αρρδάοοίδ ΘΡΙβοορουτιτη Πομληδ: 7 δμῖηιιι5 ΟἸατιθ5 ατηρ {ἰππιαϊχυῖ ἐπι στιρ-- 
Ἔ ἔρον Ῥίϊσα5 .... δἷπ' ἀτιίεηι 65 αἰϊψιϊά αἰπια σαποπίοιιπι, χιιοαῖ 6 απυΐπο ἱπαϊσοαὶ, ἰάψιιθ πιαστιανπεῖίας 

ἔϊια ἀτιεϊγ6 ἀο ει σαγ6 τις, τος οπιτιθς α(6556 Τι606556 δεῖ, σιιῖα εἱ φιιῖά ἀδἤοῖξ δοττίτη ψιώ αὐ οα- 

γιοτιο5 ϑρθοίαπί ; οιἕραπι 5τιδτϊτιθτξ χιιὶ οὐ άν γ 6, τιοπὶ ἰ5 ἡ εὶ πιϊτιϊδἐογίτεπι διδοῖ 616 τιδοο55αῖο 
οπιγιὶ σοαοίτ! 5. 

Νοπάπιηι ΘΡΊβοοριι5 ουδί (υδρουῖτι5, ΟἸΠΠῚ 5656 1 ΟΡ ῬΟΒΙζ, τιῦ Ῥδσθιὴ ᾿πΐϑι [πα ΓΘ δὲ ρδίγ 1]. 
Δ Ποϑαιιθ Οδρραάοοϊδ Θρίβοοροβ οομο ατθῖ. Ταχιης δηΐη Βαβι Π1π|5 οὐπὴ 60. ταὶ σαμὶ ΠοΙηἶπ 6 π6- 

ἐρ. 58. 8065 γᾶσπο εἴ βοϊπιΐο, Ἔχροβία!αθαί, ψιοα ποη δα 58 πόνάτη ν ἰδ 1 ΡΥ Θ5ΞΊΠη ΟΡῚ5 ἔδυ π δ οατιβα 
γϑηϊρεῖ. Ποῖπ 6 γογῸ ἰηΐον Θρἰβοορουῖμη Οαρραάοεϊς ἀἸ55θ 51 0}}65 τη Ϊ 1116 ΘΟ] ]οοαπ 48 ΟΥ̓ Ππδίϊο, 

4:0 ΒΕ ΠΠΠ10 οϑί ρϑγαοίᾳ σοηβθηβιι. Αα Παης δυΐθηι ἀρ ϊαΐθη 718 η1 ρου ν εποταί αὐ ρου 15, ΟἿ 
ΠΟΡ ΠΟΙ ΘΠ 5111}; 351 ΠΙΘΏ5ΘΠῚ ΘΡΙΒΟΟΡΙΙΠῚ ΓΘΟΘἢ5 ΟΥ̓ παίπη., ἰη γ]51 δηΐα Ῥάβομα ἅππηὶ 572. 

,Ἶα. ογ. Οανο ἰμένα {Ππ|4 ἰοιηριιβ, φαοα ἃ ρας οαίίοπο (αρραάοεῖα τπ54τ| δα ϑαβ᾽ μη θηβθι οὐ μαςΟμθην 
τῇ, 



ΨΙΤᾺ 5. ΒΑΘΙΗΠΙ: ΟΧΧΥ 

εἴπαυχις, Νγβϑοηα οὐ μαίϊο οοἸ]οοαπα. 56 οὐ ἀοιηϊπαίιι5. Αὐϊαηοναπη. Ῥοι (οίαπι ΠἸθιη θη; ᾿ 
Ξ - : δέω. ᾿ - Η ᾿ ΝΝΟ 371. 

Ῥεθβθηῖα πηρουδίου 5, ἃς ἀθι μά 8 οομβθαατίδ οχ αἰ γίβίοπθ ὑδρραάοοϊα ἀἰββθηβίσμο5 ποὴ γἱθαη- 
{τι ΒΆ51110 ἐορίδιη γυϑ τι 1556. ΝΎ ββαι ΘΟΏΘΗΙΘΠΑΙ οἴιη} ΘΡΙβοΟΡὶβ ; ΟΥαἸ ΠΔ ΙΟΙἶ5 ΤΘμιριι5. ἱπίτα 
Δηρ αϑίογοβ Δ ππιο ἤμ65 οομ 8 ὨἸζπαν ; Π ΘΟ 56γ1π|5 γἹ θἴπιν ΘΟΕ 1586 ΔΙ ΓΟ ΔΠΠ1 971. 

Π. ὙΥἱάθηζαιν βουρίδ ἀπίθ λρραάοοϊδ ἀϊν᾽βϑιομθη Ἐπ ρ βίο 72 εὐ 78 δὰ Ἠδϑγομίθπηι οἱ τς "τως 
ΟΠ Π5]Πθηθηι. 1μϑοϑτι5. 0 Επιβίος Ὠ} βοῦν 15. Ὁ] ΠΒΈΠΘ 65, νὴ Ροΐθηβ., αἴάιθ, τιῦ γι β μη 116 δϑῦ, [ἢ Ἐπριοο!ῖο 

: ΣΥΝ ΩΒ : ξ ξ - ΕΣ Ἐπ 2 6] α54πὰ6 
πᾶσ Δ] ]πιὰ αἰρσηϊαία σομϑε{π|ι|5,. ῬΟΘΩᾶ5. ἃ [Ἀτη11}15. οἵ [6.15 τθροίθγ νοίαϊ. ΝΠ5ιῖ τ ΠἸτθι, τ να ἮΝ 

4π|1π ἀομηο Εἰ πιβίοο "ἢ πα] Πππη} σΟὨ τι 6 11:5 σθητι5 ομἸ 6 ρΡαΐ. ὅθυνοβ ἴῃ δὰπὶ ἰοοῖπη δά ποῖ γο- ἱτοοϊ πίττα 
εἰνδέ τ ς ἘΞ Ξ .Ἴ- : : . πηρεπάήϊί. 

Ιεθαῦ, τ] Ἰη]τινίδτη ἐδοθγαμέ, αὐ 101] ρΡομᾶβ ρϑυβοϊ γουθηΐ. ϑουνὶ δα Βαβι πη οομ αριπαηῦ 48] βίαι 

50 .1010 (Δ]ΠΙΒΈΠθη]. 15 ρϑυπομουῆοα τοϑρομάθί, ἂὸ ἰοιτι5 τοὶ δυθ γι ΒΑβ1}10 οοτατ 1, 5ἰς 
ἰΔπλθῃ πα ΡΟ ῃδιη ΠΟ νη τογοῖ, 5864 θαι 451} διχοίουταίθ ΘΟ ΡΡΟθΑΡῚ γ 6 ]16ὲ. Οταιίαβ οἱ ἀρὶς ὦ, ἘΠΕ 

αβιίητ5, ἃς ΒΕ γο5 60 δ ἀπιοίιιν 111 Ῥχοιμ 1, π01 Ἰη} πτίατη [δοθγδηΐ , 5 τὰ (Ἀ} 9.6 15. ἀμΐμηο 73. 

ἤχαπι εὐ τημοίπιτη βθάθαΐ. 564 οὐ Θὰ Γ65 Τηᾶ 15 ΠΙΘΟΙΩ 0615 Οὔ ποχία 511, τοραΐ τι͵ ϑαβπηα 
βἰβίδ τιν, ΘΟ4 116 γϑμῖθη5 (δ᾽ Π5ΈΠ 6 η 65, ροίθ τι ϑιιᾶιὴ 51ππ] δὲ ᾿θη!αΐθη οβίαπάαΐ., ἸΠΘΟἸ 1165 

ἀπ ὲ6π640. ΘπαμΖδηι πὸ 14 φαϊάθι οοποράϊε ( 4} }Π|50{Π|6 1, δὶ το μηϑεπαΐ, π6 Ζαϊά ᾿τᾶοτι πε 
ἴῃ 6]}8 σου 8 ΠΏ ητ|5 οοοίττη τοϑιάθαΐ. Νέα] [0 ΘΏ]Ώ} ῬγΈθο[ΥἸτι5 [ἀσ( στα , 51 ν᾿ ἀἸοίδιη 5101 ρον- 
φηϊτιαί. ἘΣΤΙ Ι51 ΘμἸπ πι ᾶ586ΐ 56 56 ΓΥ05 Δα ΡΟ μδηι γα τπανιι βθοπηπτὴ ἰΘσθ5: ΡΘΡἾ 0} τϑιιτη 

ΟἹ. {αξαστιη1, 51 6χ ἰδ 115 Θοο 6514 5{1615, {1188 ΠΟ ΤΉ] ΠΟΓΒ 5Βπ1πΐ ῬΓΘΕΙ ατιδι οἶν 165, Ῥιιπἰα παι 

οἱ δῃιθμάοπίιν. ὙἸάθειν μεοο ἘΡίβίοία Ῥδν δα μμ θι ἀἸΔΟΟΠ 1 Πλ͵55ἃ, ΡΘ. Ζαθιὴ εἰ ἘΡίβίοϊα δὰ 
Ἡ συγ παι Πιϊ588 εϑῖ. ἤππιης τοραύ ΒΑβ111π|8, τιῦ 5101 ἴῃ θ]οδη ὁ ( Δ} ΠΠἸ51Π6η6 να] ρει 58 γε] μὲι 
ΔΠΏ]ΟΟ5 ΟΡΕγἂπ πανϑί. 510] ΘΗΪΠῚ ΠΟ ἢ ΘΒΕΙ551 ΠΉ11Πὶ {ΓΤ ΠῚ, 51 115 {π| δ 58 σοῃ προυιηΐ ργοάδεβο 
ΠΟῊ Ῥοϑϑιί. Ηδο διιΐθιη ἀπία αἰ γΊβιοπθ πὶ ὑαρρδάοοτ Θυ θη Ἶ556 ΘΟὨ] οἷο, ργορίθγθα χιιοά ρεες Βα- 
5111, τι 56], {π05 ἴῃ Πάθιη βιιδηὶ τϑοθρεγαΐ, 8 511Πηα τι5π|6 βἰδία τιν, 14 Θμΐτη ἀΡριπηθηΐο δϑί 

ποπάτπη πος ΟΡΡΙἄτιπ 1ῃ [16 Πὰ πιτ Ο6551536 : Π66 Ῥγοίθοίο ον α(15 Β451}}} οἵ δηΐμηὶ [ουἸΓπ 115 
[αϊδβεῖ, 6] αβῃ0 41 ΠΟΙ] η65 ἀθβθυθιθ, αίαπθ ἰὼ δτδίϊθ οἱ θη θῇς! Ιοοο Ρδίεγθ, τί εχίγα ἀἸἸο πηι 

οὐ Ῥαίγοο! Ὡ 1110} 5τπιιππηι Δ ἀτπιοαπέτιν. 

Ρ- 75. 

1Π. Οὐτι ρεύορτο οββϑὶ Βαβι τ5 πῖθηβ6 Οςίοθυὶ δχϑιηία δαί πθιηΐο Νουθην, ἃς ΕΟ Θϑίας ἘΝ 
585 γιβιίατεί, γε] Ν γϑ8: δβριβοορίιτῃ οὐ ἀἸπαγεΐ ; ΞΟ. ΊΡ86 16 ἃ δα διιπὶ (οϑαυ θη 565, οἵ δά ΟΡΘΏῚ 510] εἴας οἱ βοιῖ- 

ἙοἸουῖίοι ἔεγαπ ἀδῃ} ραίτϊα γογοοανιί. ἈΘα ΠΕ βίας, ΠῚ 506 ΔιΧ}}}} [ογΘ μα1, 56 πὸ ἀθβουΐοβ 56 ἐεβεθο 

Δ 60 οἶγϑϑ {ιθυογοηίαν. ἔπιοίτιβ θοῦ οἵ ἄο]ου 5 οατιβα, ἀἸνίϑιο δρραάοοϊθο, οχ ατπιὰ (τιὰβ ῬΓΟ- ἀϊνίκοπϑαι 

γἱποῖαβ εδοϊς Ὑα]θη5, ναί ὶ 4π||5 Θαατιμ ατιΐ ΠΟΥ 61 5τππ1η} (τιὰ5 ἴῃ Ῥᾶγί65 αἰ γι 6Π5, ἄτιο5 ΡΓῸ ΞΡ ΡΟΝ 
11:00 5181 πάθετε σι ἀθαίαν. (απ δα !οίιιη δϑϑϑί τι πα χὶ πᾶ Ῥᾶ 15 σα} 188 Ῥοάδη τι] {ΓΔΒ ΘΓ ΘΕ; ἐχειηῖο. 

4π6ηὶ Ἰοοῖιπ σομηραγαί ΒΑ5111π5 οαπὰ (δαάθ [μἀοοηΐοο, δας θαγαί να 1{Π15, {πῶ ΟΠπαγομπὶα ἄϊοθ- ἃ Ρ' 74’ 

Ῥαπίαγ ; ἐπ ΨΕΙῸ ῬΑΓ8 58 Π8{1|5 ὩΟἢ ἸσΏΟΒΙ ον ἴασαι σΘΡῚς οτιτὰ ἀχου θιι5 δ ἔοοἶβ, Ῥουρείπ τι πη 
ΘΧΒΙ απ Βαϊ ΙοΩ0 ῬΡ οὐ Θἢ5 : 8Π] αἰ πιοτὶ 60 αι τιξ σαραῖν 1, τ Ἰβονᾶ μά ππῖὶ Ομ 115 βρθοίδοα-, 
Ἰαμ: ἰουἃ Ῥᾶ75 1π π.6 γε] οΐα δϑ, π 15 Ρ  1 Π1Π[6ν σΘ 68. ΟΟἰ ραν ηλ (ἰἸβο65511, ἃ 6 5516} 60 ὃ 

ὨΘΘΌΓΙΟΥ ΠῚ ΟΠΘΙΪ ῬΓΟΥΒ115 πραν. ΟἸγ}}15 σοἴτι5 ΟΡ δὰ {1188 πιὰ σ᾽βίγα θτι5 ΔοοΙἀθγαηΐ, ἃ ΠΟ Θ0ῃ- - 

οἰάθηβ5, τ  ]οῦ]5 τ θΔ 15 ὉΡ αἸθι15, 61 ΔΟΤῸ5 δ γαρα γαραθαΐμν. Πα ιια (ὐδβαγθα 1π {ὙἸβίθηι 50] Ἰ{π|-- 
ἀϊημθμ θά δοία δγαΐ : μα}16 Ἰατι ποίαν πο ποθ Πδὸ : 1 |1ὰ δε  ἀἸτουι ΠΟΙ Πτιμ ἴῃ ἴογο οΟἸ] πὰ 
Οοοἶτιβα σΥμπᾶϑῖα : Πα} ΠΘΟΘΘϑΑΓ ΙΓ ΊΜΠ ΤΡ ῬΓΟΥ 510 ἃς ἀἸΒρΟϑι1Ο : 564 τιηᾶἃ γοχ δααιεθαίαν, 
Φχδοίουμμ, οἵ δουιιηι ἃ Τα] θι15 ΟχΊ σα θαίτγ, {Ζα] 4π| ἢ σ6}}15 σρἀΘ θαηίαν. 

5. 

Οὐαπίιη ΒΆ51}10 1Πτι856 1 «(0]01}15 ραίυ]εθ ΣΉ ΤΕ ῬΘΥΞΡΙΕὶ ροίαϑί χ {015 Π{{ογ]5 θα ἦ6 στὸ 
ΒΟΓΙΡΓ5. Απίθαιδμι γϑάϊναί (οβαγθδῃι, βου ρϑιῖ ΝΙανιϊηΐαηο. Πᾶς ΘμἸμ δχοιιβαίίοπ τι {τι, οἵα] ἀεεέξι χὰ 

ΠΟΩ {ΠΠππ αἀδαΐῖ, φαοα ραίτϊοο γοοα δοςαδυβαίτν. Οτοά «π]ἀθηὶ ἀυρτιπηθηΐο οϑί αν πα ητη ΠΟῺ 55, γ6. 
Ἰοηϑα Παρ ΐαββα ἃ} εὸ ἴοθο, πΠὶ ἔὰπς νεγβαθαίαν Βαβ}}1π5. Εναξ 116 γὶν Ομλπὶ δυπι ] 018. ἰαπιάθ 
σαμητ]αίτι5, οὐ οἴμαι Ῥ] παρ᾿ μλτιη Ροϑββοῖ ἀρ [ππρεγαΐουθαι, {6 Ὀ1}} τπδ]ουιιηι ἀΘβου! ρί]οΠ 6 ΘΟΠ Δί] 
Εἰ Ῥβυϑβιιδέθυβ, 4 51}}1π|5, τι γε] [πρϑγαΐογθμι δάθαΐῖ, ζαοά {α! θη σοι ΠΟ Ἰ5βιπητιὶ [ογεῖ,, δὸ 

ΜΜανεηϊδηὶ ργβθοΪαγῸ υἱζδθ᾽ Ἰηϑε!ττο τηαχίτηθ ἀθοουιιηι, γο] 5] θη, 5] 14 οἱ σγτᾶγ 51: (πὶ Ῥιορίευ 

8ΠῺ1 (Θηηροβίδίθπι, (πὶ ΡΓΟΡίοι εθξαίθηι, Ῥαΐυ 6 βιι88 {Π{{Θγαν τι ΡΥ οϑιἀϊτιὴ ᾿προυτϊαΐ, ἃς γΟ066 5π|8 



ΟΥΧΧΥῚΙ ΥΙΤΑᾺ 5. ΒΑΘΙΠῚΓ. 

Αννὸ 3γι. δ ᾿υ5ία 111 ἀἸοα πα {νου αῖθ, ααδι. 51π|ᾶ 11} νἱτὰ ἀαθθαΐ, οἰ μ θτι5 ἀδοϊανοῖ, χαοί οἱ φααπία πιαΐὰ 
6Χ δου αἀἰνιἀθη ες ὑδρρδάοοϊθ σοη51}10 οὐϊαπέμι". 

Ῥίοθα νἱάθραί Βδβι Ππι5. 8. Ῥαΐν δ. σα] ἀπ {1}018 ΠΘοΘϑϑι [αἴθ] 510] ἱπηροηὶ ἴπ δααπὶ ρτοῇοϊ- 
506 Πη41, δο Ῥοίθῃ( 115. ΔΠ}1Ο15. ΒΙπσια Πδυσαπαάϊ. 564 οὐαὶ {ΠΠπ|πΔ ΠΟΥ ΡΟΥΪ5 ἴῃ βγ πὰ γαϊοίπο ἃς 
Ἐπ οἸοβιαυιιη οὐ ἀδἰπογοῖ, 50} 1010 Δα ἄππο5 ἴῃ διΐα ροίθηίθβ γἱγοβ, ΑΡασρίτπη δ Βορῃγομίαι 
ΝΜαριβίγιιμ οἰ Πποϊου τι ; ΕΟ54π|6 ΟΠ αβίδίπι, τπαπξ σοι τη τι 1 ρα(υ 186 (ππίογ6 δηϊ ρρδάοχ εἰα) 
{Ὑ15{15511|10 Ἔχ [10 οΟἸ]αρ5:8 ορϑπὶ [ϑγδηΐ. 

Νόοη ἰαπίι σταίϊα οἵ διιοίουαίθ να] αἱΐ θ45}}1π|5, ταῦ σα] ηλ! αἴθ πδης ἃ ραίτϊα ἀν ϑυίθγοὶ : θα 

δι θη Αἰ’ 4 18}1 ᾿αγαίοπθηι γἱ δία σΟὨβθατίτ5. ΝΙΝ τιπτι8 6Χχ Ῥοίθητθτι5 ἀμηοὶβ δά 4108 
βου ρϑιί, ἰοσὶθ ΑΡαγριαβ, Ῥυθίδοίο Πιιπιδη (15 οδίθη θη οσοδβίομθηι ϑ θμἸ ἰδίγανις. Ἐοσέο ἐρ 18. 

τ }ιδος Πυμηδ 5. ̓ἴῃ 60 ροβίία αὶ, φιαοά βθοιπάα πιθίγορο 5 πο Ῥοάαπαϊ, τ ρυῖμιο βαπεϊζατα 
[ποταΐ, 56 ἃ πη 6 ]Π]1ονἹ ἴῃ ἰοοο, Τ γα 5 σοπϑεπίδ. 

Ηδο δαΐβιη ἅππο 971 σεβία 6556, ἀπίθαδπι 4] 65 (οβαγθαμη γϑηϊγεῦ, 5815 6χ ἀἸο.}5 ρουβριοἰαν. 
Τοῖ δῃΐτῃ ἢ ίθυδο ἢ διαϊαιὴ τ 15585, ΠΟΙ τ γ 6 Π1556 Ὗ αἰδηΐθμι ριοθαηΐ. ψάϊη Πϊθμῖβ ἱποθρογαΐ, 

ἐν 71.».3. ἃα1 58] {61 ᾿πι] 6 γαΐ, αὐτὴ {5115 πα ηπι5. Βαβι Π1ο αἰ αΐ5. το δαΐμ τηθίαϊ Βα51}}1π|5, Π6 
ΝΜ αντπϊαπυίτ ἀδίονυγθαΐ ἰδ ροϑίαϑ ἃπὴϊ δαΐ δοία8, {ΟΠ} Π1181Ὲ αἰ τ ῬΤΟΠοϊβοδίτ; 14 46 φϑίαϊθ 
Πιοιηϊηὶ ἐἰαία ργογθοίο ἀϊοίσαα ποὸπ γἹάἀδίι. δι ἰἀπλθη ΠΟ μαι} Ῥιοοοϑβοραΐ ΒΘ η15, 5 {-- 
ἄσιη Βαβι τι τὰπὸ ρογορτα γαῖ. ᾿δάθηιν ᾽ν ΕΟ  οβιὰβ ὑδρραάοιῖω ᾿πάτιοία ᾿χιιαίϊο δῆ πὸ 372 

Νια ογ. ἰμθαηΐθ, αὖ ἰηἶτα γἱ οθ μιι5. Αἱ οἰν}} 15. αἰ γΊδῖο Θοο] ἐϑιαϑίϊοϑιη ἃη θορϑϑιί, (οϑίθ ἀτορουῖὶο Νὰ- 
30. ». 355. λΠΖοΠΟ. 
Τποιαῖυς [Υ. ἤοεδπηο 371 τϑοίουθηι ὑαρρδάοοϊς [πἰςθο Τ που ϑίτιη., σΟρ ΠΟβοϊηλι5 οχ Ἐρίϑίοϊα 77, ἰὼ 

ΠΡΟ ΤΙΣ 411 6115 Δ556β80γθιὴ χοραΐ ἢ Βαβι} 15, τι πΠοη αἰδβοθάαι ἃ δά μιῖγαπο  μουαβιο, βι 14 π6 εἶθι οὐτιμ 
δι ροῦν 6586 δχἰβίϊπμιθῖ οὰπὶ 60 ἐαγιίας οἰ α5 ρατγιϊγὶ. (γαϊθιι5. νου θ15. ̓ παΠἸοαίτ Ῥ αν Ἰ5511)85 “8568 }} ἃς 

ἈΡΌΒῸΣ πα πη6 Φαοιἀϊαηδβ αἰ ΠΟ] αἴ 65. Ῥυ δβι 1 τη 1 1556. Ῥυθίθνθα οι ὐαρραάοοϊε ἀϊνιδίομ ορίϊηι6 
σοηρταιηί οἴ ἐθηρι8. ΠΙθΘυΠτι πὴ, {πιο πο βουιρία δϑὶ θριβίοϊα, οἵ αι ἰθραμίαν ἴῃ ποθ. Ναμι 
σππὶ πλα]α Βαβι τπι5 Πα νοὶ ἀνρόδι οἱ 46 μα 115, θὰ ἴῃ ΘΟ  βϑαμχ (ἰδία! ", πο. (αϊατη 6586 
ΘΧΙΒΕ Δ 5 ΘΡ βίο 15 165 6] αϑῃιοαὶῖ σοι" {6 γ6. 

Οὐδ ἴῃ [δο δρἰβίοϊα 6 σοι θιι5 ὑαρραάοοϊα πιο ΘϑΕ 115 ἰηδιοαπέαν, δᾶ τ ϊῃτι85 σοι 06 

ΤΙΠδπιομεῖιι5. ἀθ ῬΥΟΡΥ 5. ΤΊ Γα511 ΠΘΡΌΓΙ5 ἐπ ον Ῥγοίδί αν, {πιθὶ οἵ ρεφίοοιανα ἐἰδ]θοίτ, οἴχηὶ 
[νδθς βου θογοίαγ οριϑίοϊα, οἵ τὰ Πα Ἰοῖτιπι νοοαίμμ {1556 μαίαί, ἴπὰ6 δἰϊδηι {ΠΠπι|8 ραϊγοοϊη πα ἃ 
Βαβιιϊο τη Ἐριβίοϊα 90 βιιβοῖρὶ δχιβιτηαί. 58 αὶ ΕἸ αι, πο Ἵ πουάβίιιηι, ἴῃ 11|ὰ ΕΡ᾿δίοϊα 96 οοιμ- 

χοικ. θη δυὶ ᾿πἴντὰ νἀ ῖτητι5. Νιιηο απαΐθμη 58 {15 δϑῦ οὔβουναγθ, ΠΟ πα πιᾶ1 Ρ 6511 ἀν οσαίδιι {1556 
Ριθ δοϊιγᾶμη , οαπὶ Βα5}} 15 πᾶπο ΕΡβίοϊαιη 77 βουθεγοῖ. Ἠουνίαίτιν ΘΠ 1ΠῚ 556 550} 6 1, τιΐ Ομ 
ΤΙ ογαβῖο ἰδ πίδ8 εὐιγὰβ Ῥαγίϊδίιν, ἀο ᾿ΠΠΘμἴου ΘΠ αϑιοαϊ Οοσαβι ΟΠ 6 5 ιβοιριαΐ,, 6Χχ 4π|ᾶ δ Δηλ1008 

ν᾽ άογα εἰ Δ} εἰβ νἱ θυ ΠἸοθαΐ. ΤπΠ1οὸ ἀἰχοναΐ 586. δχ τπᾶρηὶ ΠΏ ΘΓΑ511 ρεφ[δοίανα 11π|4 σοι μη 61] 
ΡΕΙοΈΡ 556, τὖ 5 ρ6 πύιῃς ἀ5βθϑβογθη γὙἱ δρδΐ : 7 ὁγιέηυ 00 ἑρδτεην αἸτϊϑίπι5, Ἰλαα, ρτιθοίο ρτῖ- 
ναϊὶ. ἈΒοναΐ ἐὐρὸ δά θιρι5 ρι 5865, πθὸ ἀπθίαπι εγαΐ ΒΆβ1]Π1ο, 41 π τϑα τ πιγιι5 αβϑοῖ (ὑοβαυ θαι ; 

ἃ π46. Δ556 550 ι Ππογίαίαν, τὶ Δ 60 ποη αἀἰβοδααΐ, ἃς Πα πίθι ᾿ῃ 60 ρϑυϑίθί πη ΠΘΙ6 ΟΧ 400 γἱ- 
ἀομάουι Δ] ΟΟΥ ΠῚ ΟΟΟΆ510 Πᾶβοδίμιγ. 

ΕἸρίάϊυ. Ὑ΄. Πύχμο δαΐθιη ἀββθββϑόῦθι ΠΡ ἀϊπαι ἔα1558., ΠΟ ΟΡ ΒΟ} 15 τ] 1 νἸ θοῦ σΟὨ] σογὸ γι! Π115. 

ὁ} ἀ5565- 41 ΕΠρΡΙ ἶπι5 ̓ ῃ Ὁδρραάοοϊα τπᾶρπτι δἰ {αοα ττιμτι5 Δ} 1οΘνα εὐ ὑαρραάοοϊα ἃ 5οβάσθγε γοὶθθαί, 
τι 8. 4000 (διηροτα ἰη[αιιβϑίδ γ65 θυατΐ Οδρρδάοοιμη , ἃο ράι]ο ροβί ᾿μαμηδπϊταίθιη Δ] !ατιᾶπι 'ῃ Οαρραάο- 

(65 ἃ ρυϑίβοίο Ἔχ μι δι, 1ὰ οϑῦ, ταῦ ΘΟ ἸΟ λλ115., Ροβίαιιαιη Ῥυϑοίβοίι5 βθοιπαιη ἸηΘἰΓΌΡΟΪ ἢ ; 
48 Ῥοάδμῃτι ἰοοαία ἔμπεγαί, “νὰ η18 οοηϑίϊτα!τ. Πεος ἀΐθιη μλϊ ΓΙ ῆς 6 Θοπ θη λαπί ἴῃ ἢ] ἔπι ἃ586850- 
τϑι, 4ποῖῃ 6 ὑδρραάοοϊα ἀρβεβάθιυβ ᾿πο 65. ] 55:10 (ΘΠ ΡΟΓῈ τηθα! δ ῃΐεμη ΒΔ51}1π|ι5 Δ Ποο ΘΟΠΟΙ]Π10 
ἴῃ Ἐρίβι. 77 ἀδμονίαζαν. [ἢ πἰνάάαδ δρ βίοϊα ρυξοβίδῃ 1551} Ὑ1Ὶ Γ65 ἀδΊ ταν οἱ Βά 5110 διη]οὶ εἴ δά 

5] οναπάδμῃι Οδρρδάοοϊδι πα χίπιθ ἄοποὶ. Γ᾿ Θμῖριιβ ᾿ἀθιη παν τιβαῖι6 Θρ]ϑίοϊοο., τπᾶρπᾶ Φαδάδηι 
οδαιηϊίαίθ γθοθηβ ἴῃ (ἀρραάοοίαπι ἰμνγϑοία : 1 δι 1 τπιγϑ16 ορ᾿ϑίοϊα ἀ956 850 15 τη Ππι5. οραΐ 

διηϊουχη Βαβ}}1π15 1Π βαρ παρ β: ἃ ϑθρίϊπα, αἰ ποη ἀἰϊδεράδί 410 δἀμηϊνδηάο ἘΠοίαβΙΟ, 564 οὐ 
60 ἰαπίαϑ οὐιγὰβ ραΥΓΙΆΓΕΤ. Τῃ φορ(πἀρϑβιθηα διιΐθμη οείανα 4 αι, αἱ ΕἸρΙάϊα5, εὰ ψχιιο ἰοία ΡεπῈ 



ΥἹΤᾺ 58. ΒΑΘΒΙΠΙ. ΟΧΧΥ 

γείδἱσονιτη πϑροιϊογίιι στα ἀσροπάθὶ , μαιγιδθ θυ Ποϊαίτιν δὲ ἐπ Οδρραάοοϊα γυθαΐαν γθηᾶπθυθ. ἀχνὸ 371, 
Ουοά δαίθηι τοσαΐ ΒΑβ.}1π|5 5 αἱ ΕἸριάτι5 ὑδρραάοοῖθ ρυθβοϊαίτιν, ποθὴ ᾿π46 56 αϊίπιν δἴλτη ῬΥδθ- 

81:66} οἵ γϑοίου θη ΡΟῦ 115 418} Ἀ55ΘΒΒΟΥΘΙῚ ῬΙΘ51415 ἔι1556, ΝΝΔἢ ἀ55ΘΘΒΟΥ ΠῚ Παρ ογϑΐ διιείο- 

γ85. Ἠϊης (τ δρουτι5 ΝΑ ΖΙΔ ΠΏ ΖΘΏΤΙ5 ΔΒ5ΘΒΒΟΓΘ ΠῚ γορδαΐ ἀρχῆς χοινωνὸν, 1ῃ ΤΠ Ιδίοα 48; συνάρχοντα, 

ἴῃ Ἐρὶϑβί. 120, δαμητι6 στ Ῥυθοϑι 46 οοπ)ππρὶῦ τι δοϊαταμι σα Ηθτοιθ, ρυογθίϑιη οἴμηλ σι ΘΓ Πἃ- 

ἴονθ, Ἐριϑβι. 197. Οὐἰϊπείίδιη ἀβ8θββοῦεπι ΕἸΡΙ Ια πατὴ ἔα]558.. ΠΟΘ ΡΥ ϑι ἄθηι., σομἢνιηδί ΒΔ 51} {1π|5., 

ἄττα αἷΐ (οἴ ρΡ6η6 χεῖμα ΡῈ ]ΠΟΔΥ μη} ΟἸΓΆ1 ΘΧ 60 ρθη ἄθνθ. 14 δηΐμῃ 46 556 580 18 88{15 ἀρίο ἀ]- 
Εἶτα", ΟἹ ῬΙῸ 511 δα ρθυϊθηία ἃς ἀρ θητια Ῥ] τυ} ὰ5. Δ ΠΝ] ἢ ἰβ ΓΔ 1Ο} 58 ραγίθβ. ϑιβίϊπεί : δέ ἦ6 
Ῥυδθβιάθ, δά «πθιὴ βυπηηᾶ τϑα 1 (Οἵ πι5 γορϑηἊ Ῥγον!ηοἰδθ, 1ἃ 88Π6 μλϊπτι5 ΘΟ Π0 416 ἀἸΘΟ Θέτιν. 

ΥΙ. ὕτεπμι Βα} 1π5 Δ0 Ἐ]ρΡΙάϊο Ἰμηροίγανουϊί, τὖ ἴῃ Οαρραάοεϊα γοπιαηοτοῖ, απ ἃ Ῥυθίθείο, Τπιοναβῖο 

πὸ ἘἸΡΙαἴττ 706 γδί τοι  Π 6, βίδί 66 ΠῸΠ ῬΟβϑιιηλτ5. ΠΙι σου οὐ ρευβρίοιπα οοῖ, ΤΠο- πρὸ ϑοη 
γάβιπιι Ὁαρραάοοϊδο Δ Πλ] 15 ΓΔ ΙΟ ΘΠ ἃτιΐ ΒΡΌη 6 ἃ] 6 οῖ558., πὶ πὰπο οἱ αἸρηϊζαΐθιη ἀΡυοσαίδηη νεὶ θαπν 
[αἶδθ ἃηπὸ 371 δχοιηίθ, ααΐ ἱπθαηίο 379. Νά Ἐρβίοϊα 9ή ἀμῆο 379. ποῖ πιο ροϑβὲ Ὑ ΑΙομτ 5 Ροον ΠΣ 
Θ᾽ ὑδρρδάοοεϊα ἀἰβεθββιιη βουρία δὲ δά ]Πὰπὶ Οαρραάοοϊδ τγθοίογθιη, {πὶ δὰ γθρθηοβ Ολρρδάοςϑ5, 
ἰτοϑί αν 5, δα ἀποίτι5 Ππϑναΐ, τι ορενὰ οο] αρϑὰ ᾿μηϑίδπγαγεῖ, ἰοοὰ ποη Παθιζαία ἴῃ 6018 Ομ] τοί, 

ἪΠῸ γϑιο., 5011{π|||π|65 1ῃ αν} 65 ἰγδπβίουιηαν οί. ΝΟη 78 εὐρὸ Οαρραάοείαιη τορεθαΐ Τ᾿ Που 5115, 
864 σΟὨΙΠἶδ8ἃ ἔποναῦ Ε]180., 4π| 6δη} {γ150155] τ] ἴῃ βίδίπιμ τοάδοίδμι δοοθρογαΐῖ. ἴὐπάα 1ΠΠπιὰ 
ὉΟΘΠρΡαγδί ΒΑ 51}}1π|5 Οἴ11 ΠΔΊΙΟΪΘΙῸ , 41|| ΠΥ ΘΠ. ΠΊΙΡΘΙ σομρδοίδη ἴῃ τηᾶρηᾶ σι οι παΐ ἰοπηραβίδίθ, 
Νοῦ ἀπιθίτη οϑί., σαὶ ϑυπιι ΤΠ δ 510 ἰθμριι5 ἴῃ δρρδάοοϊα δαἀιηϊηἰϑίγαπάα δ θυ π1πΔ ΠΟῚ 
ἔπαιον, οαπὶ πᾶπο Ῥγουϊποίδτη τϑ αι. ΘΡογαθαΐ θη μη θα 51}1π|5., ΕἸΡΙἀἸπατη 80 60 ΠΟῊ (150 6551 1111}, 
εἴ Εἰ ἴῃ 588 6115 Ῥγονῖποῖθ γα] ΠΘυ θτι5 Ορογᾶμη ἀδίαντμ. 564 (διθη γιά θίθι ΔΗ Π11} 18:1} ΓῈΧ1556 6}. 77. 
Ὁ ΔΡραδοοῖδμι, εἰαπὶ ἀδογθία δϑί αἰ ν 510 : ὩΔ ΠῚ δῶ 06 Βαβ.}1π|58 556 580 16 νἀ δγαΐ οϑαυθθθ, ΦΘΩΣ 
τᾶπηθη ποη υἱάεθθαΐ, ὨΪδὶ ρυθθ565 (ὑδοϑανθδι γΘηϊγοΐ, 

ΟΑΡΌΤ ΧΧ. 

Τ᾿. Τηϊπιν Ῥαυβοια ]οπ18 ἃ δἀνοπία Αὐϊδπουιμι. ΕἙΙΡΡΙΟ σοπηιητπΐοποπι ἀδποραΐ Βαβι]τι5. ΠῚ. ΒΑ5111 σοτ- 

ζατηθη οὰπὶ Ῥτοίδοίο, 8. ἀοϊπάς οὰπὶ ργθροβιίο οοφαπογιχη, ΠΠ1. ΝΟ ᾿πίου ας ἢ 15 ῬυΘ 115 Ὑ 416 π5. ΠΥ. δοτι- 

Ρία ἴπ μᾶς Ρεγβεχψιυιίίοπο Ἐριβίοϊω 19 οἱ 80. Ὑ, Ὑ ἅ]επβ 56π|6] αἵ 1ζθγαπη Ὑθηϊῇ “πὶ Θοο βασι, τι ΒΆ51110 [ἃ-- 

οἴατη ᾿π] ατϊᾶτ βαγοῖϊαΐ, Ἅ1, ΒΆΒ5110 ροβίθα ρωπαᾶμη Θχϑη] 1 ̓ΠΠΠ]|σὴ} ἃ ΑὙΤΆ ΠΙ5. Ππηρι]βιι5, 564 σΤΑΥῚ ΤΟ θῸ 

ΠΠῚ σορίταν βαπίθπεϊδπη πιαΐίανο. ὙΠ, Ἀαγβιι5 βίαια! ο]ϊοῦνα ΒαΒΊΠΠππη, 5844 σα] τητι5. ἰδρεϊο οοπίθυϊειτ, 

ΥΠΙ|. [ηβιστῖβ ασοσου Ἰοοὰβ οχρ]!οαΐαγ, δ Ν᾽ αἰοηΐοπι ᾿ζογιμη Ὑ6Π1556 ἴῃ ΘΟΟΙ βία πὶ ΡτοΡ δία ἀπΐθ πλου- 

ἴοι Π1π|. ΓΧ, ΜΙναοαϊαπι οα]απηοόσγιιηι (βαγθθ ἑαοαπι. Χ, Ηφο ρογβοψασίο δα ἀπηππὶ 812 γοίογθηάα, 

1. Ηδεοίβμπιιβ ἴῃ 3, Β851}}} δρ᾽βοοραίιι πα] ]} πὶ {ΘΠ ρι18 νἹ ἀἸηγῈ15.. ατιοα ἃ ΠΟ 5. τ 115 ΘΓ ΘΠ 15 Τηϊ τιν 
Ἰπτθυ 58 π θη Πα ιιον!ς. 56 ἃ παηο Βρ] 6 ἀἸάτι5 φαϊάἄδη οἱ 1ΠΠαϑίνϊτι8. Θμ νυ ἀππηλ ΟσΟανΙ, ΡΟΡΡάΜατ 

Ριορίογοα 406 ΠπηΔ]ΟΥΘ 50 ηΪ(π Ῥυ δ ἀἸοΔΥ βοθης,, αι ργὸ (Πυῖϑα Π6 ἴῃ συν 551}}15. ῬΘΥῚΟᾺ}15 φάνεπια 
[ονίον εἰ οοπδίαπίθι ἤππιπξ, φαμὶ {δ δαΐ δα ἀἰϑοἰ ρ] ματὰ ργαἀοπίον ἀθοθγππιμίατ, ατξ δα Ἰεπίθη- ἀπ ίθολῦι, 
4105 ᾿ὨἸτηῖοο5 οἴ Το βοδη 485 ΕΟ] οβδ5 ϑαρι θηΐου οἱ τηοάθγαΐθ βιβοιριπηΐτιγ. [πὶ ἢ15 ΒΔ51}11 σου δτη]- 

τὸς ἀδςου θη 15 ρυθθοῖριια νἱἀθηΐτν ΔηΆ {] βου! ρίοιεβ δἰ θογα556 ; 564 σὰν ἴῃ ΠΟΠΠ}115 εἰν- 

οὐμηϑί ἢ {115 ΤΩ] Π115 ἸΠἴΘΥ 58 σοηβοηςδηΐ, ἀαπαα εϑῇ ορεῖὰ, αὖ Γι ΟΥ̓ Ἰ π6μ 7 αδηὶ ΠοεῚ ροίο- 
γ1{ ΔΟΟΙ[1551Π16 . 56 11181}}111΄. 

Τηιρενδίον. Ὑ Ιθῃβ., οὕλη ῬΓΟΒρΟΥ 8 δάγθγβιιβ θαυ θᾶγῸ5 βὰς ββῖθιι5 δἰδίτιβ ἴῃ Οὐ θπίεπὶ ἰθηίο δ 5. τ. 
᾿ηθγ6 ἰθπάδγθί, 58 {15 ἀἴπὶ ᾿π ᾿πίθυ]θοι 5 Οοπδίδη τ μορο πα Ἰηΐδι δὲ Οδρραάοείδι Ἰοο5 ςομημιονὰ- ἔ  σηι: . 

Ξ : Σ ξ πέσ 1 τάκ " 3132 
τὰ5 6δῖ. ἃς ἴῃ ΒΙΙΒγηὶα χυαϊάθηη Πουγθπ δ 6]τι5 ἤπιβϑιι ἀοίδ απ ἰταροϊο, δίαιιθ Πᾷπς ῬΓΟΥ οἰ Δ ἢ 



ΟΧΧΥΠΙΠΙ ΥΙΤΑᾺ 8. ΒΑΒΙΠΠ. 

Αχκὸ 371. ΠΊΡΓΟΥ͂ΪΒΟ ᾿μηρθία ρου ϑϑι15 ΡΘΗΪζτ5 γαβίαυ τ : ἴῃ (ἀααξῖα δπιΐθιι μι ]ατὴ ῬΓΟΥβιι5 ΠἸΟγἂ πῇ ̓ πυ δ ϊΐ, 
ἂς ἰθύξι εἴ πῃ Ὀ1]6πὶ δϑηΐομι βῖηθ ραΐγονα ἄθυιοῖς. Ηἰ5 υἱοίου 5 Ἰῃ Πατ5. ΒΡ ἔλαθ η αὶ ΒΑΆ51Π1 

Ἂ ἀρ τ: ̓ οἵ οσδρίθπ ὑαρρβάοοϊς σομεεριῖῖ. ἤπιης δημὴ ΡΥ ΪτητιΠ ἀΡστΘαΪ ΠΟῺ Δτιβιι5 δϑὲ, πὸ {{ΠΠππ| Θχθηι- 
ἘΝ Ῥίαμη 115 δμΐμνο5 δάάοτγοι. 564 οτηὶ Πηϊτπηο5 Θμλη 85 πη ρεἴαι]5 σἰσιθιι5 ἀομηϊοβοῖ, ἂς ἀἰτϊουὶ 

τἰε ἐάων 5118 5110] 6εἰββεῖ {αι ααϊ ον ίσσι Παθπογαΐ, τὰγρε δὲ ἱρά ϊσησπη ἀποοθαΐ ἃ πὸ Ποιαὶπα οἴ πὰπᾶ 
ἘΨΑΣ ς αΕἰγταΐα ψνποὶ. Π866 16 ΟἴαΠ ΠΟΙ  Π]ςβθῖ 58 ἅΠΠῸ 9θῦ τα 1ηΐδοίᾳ 0 πὰς αὐ θα ἀἸβοαϑϑιββθ, ΘΠ 1ηᾶ- 

Ἰοτγα ᾿πηρὶθίαΐθ ἃς ἔδυ ν θη τΟ 6 ἃοῖα τά! θη, δοςορίαϑ οΪα 65 γθρατγαγο γοἱαϊζ. Ῥυοθάεθαϊ οαπὰ δῖο- 
εὐίρᾳ ἐ5 - 2. ἀδβίιιβ, Ῥυδίου Ργφίδοίπι5, σὶρ δὲ δι Π  Ἰοῖβ Ἰη θηβιιβ εἴ Αυϊδηῖβ ἀθάϊτιιβ, ἃ} ᾿ἰβάιια Βαριεϊζαίαϑ : 

ΠΤ 4] μᾶπς οαγδηι εἰ 50 Π]Ἰοϊ πα ἀϊπθι ἰαΐθι Ῥυεοῖριιαβ δ μη! εἰσί γατιουἶβ βιια Ῥαγίθβ παπηθγαθαΐ,, αὖ 
πα] π|5. Βδὶ ἐδἴδηβον ἀοηιὶ τηαποῦθῖ, 56} μι ῖϑῖ5. οὐηηθιι5 οὐ μοάοχὶβ ἱπισιἀόγθηίαν ἀοοίυ Πδ0 
Πηρεγαΐου!β αἀβειριιαἴονθϑ., ᾿ππρΊουτα τ 5. ΠΛ ΡΒοστιι δχαοίογαβ, νεῖ ἀδιουϊογαμι δίϊδιι βουρίο- 
Ὑπ] ἀιιοίογ 5. 584 ἀπίθ ἰρϑαμν Βιεξοιιν γεηουαῃΐ ἴῃ Οαρράοοίαμι Αὐϊαμὶ Ἔρίβοορὶ, 4αουιμι 
ἀπ νἹάἀθίαν {πἰββθ ΕΠ] ρρῖτι5. 

Εαϊρρὶο Ναμπηογαίαν 5 ἃ Βαβι]ο ΕΠ ρΡῖτι5 ᾿μἴου 5 ΡΠ ΓΟ 5 ἐπηρ ΡΟ δ. [οιομἶβ. φαδ Ἐπιβίαι μῖπιπι οἵ ρἱ ανὶ- 
ῥεμιθαι εαν τ΄ 105 Δ]105 ἀδροϑβεϊ ἀπηο 9600 ἴῃ σοποῖ ο Οοπβίαπιϊηορο ϊΐαμο. Τὰ δἴπι5 ῬΟ Ιββι τα ΠΟΙΊΘῊ ΟΡΡΕ6- 
ξαι Βαβίϊτες, Τα ηΐ Ἐπιβίατ }}} αιο τ 150. τὶ ροιῖτι5 μουτθηεο οὐἸ μι παῖ]ο πη 65 ΠΕ ΓΘ ς δά ππηϊν ουβὰβ Ἐφο ] 6β]ᾶ5 Ὠ}]15515 
ὁ τρο 55 αν ρρῃβισηδία, ὙἸάδταν ἴῃ αἰαιία ορίβοοριιβ [αἶ5ϑ6. Νάτὴ σαπὶ Ατίαμος α Οα]αϊία δοοουβὶν ιββα Επι- 

2. 

τρία. α. 3. βία μ1πι8, δχαριζαϊ θὰπὶ Βαβι ἶτι5., απο 4αὶ οἴη Επὶρρίθμ. Θρ βοοριιηὶ 6556 ποραγογαΐῖ, ΠῸΠῸ 
ἐρ- 344. π᾿ ΘΟΓΙΙῚ , 481 ἃ} 110 ογἀἸη δ] απ , ΘΟΙ ΠΟ μι διη ϊαξ. Τα απ τι! ῖ ργθοϊαγα ἰχοίουτιμ, 
ΙΝ κἀπι, », {π Βαβι ππι5 ἴῃ Πὰς ρουβοαιθαίίομο βάϊάϊς, ΒΡ μτι]τι5 ποιμϊηῖβ αὐνθηῖιι ἀποθηάιτι οί. Νά πδς 
᾿Ξ. Ἐ}: σα ῃΙζϊθ ΕΙΡΡΙΙ. πδο δι πἀἸ ΠΟμθμλ τϑυθυϊίιι5 εϑὲ Βαβι τι5. πθὸ ἰρϑα δἰϊαμι δηλ ο {185 Ππιγὰ . 

42 ββεμη ΠαΡοθαΐ : 564 βιιαμ οἱ σοιμμ Ομ ἢ} ΟΠ βίδηΐο δρᾶν, τὖ 'ρ56. πατγαΐ ἴῃ 
Εριβι. 1238. Νοα τηα]ο ροϑὲ Πο5 τποίτι5 δα {ὐἸ θιι μα} ΟΠ τΙβεὶ ταρίτιβ εβδὲ ΕἸ ρΡῖτι5. θαι δηΐτῃ ΟΒῖ6-- 
Ταΐ, οἴ] 5ΟΓΙ θογοὶ Βα ΚΙ 5 ἀπ πὸ 579. δριβίοϊαμν τποχ οἰζαΐαπι. (δι πηοάτιμ Θαΐμ ἴῃ Ἐρϊβίο- 
115 ἀππὶ 576 ποὴ δχρτοργαΐ Επιϑίαι ἶο σοιητητϊοπθ οαπὶ ἘπίρΡὶο. 5θ οααπὰ Πομιϊηῖθιι5. ἀὉ 
Επίρρῖο οὐ παῖῖβ, φαοα ἀγραμηθηΐο δϑῖ, {ΠΠπιτ ΟΠ ἶθβ ἢ ἰΐα ἴῃ Ἐρίβϑίοϊα 128. {τι βουιρία δϑὲ 
ἅπη0 579. ἀξεϊαγαῖ 56 γσθὴν ἀϑαγατη ἔχοίιιστιμ.,, 5 ροβὶ ποραΐαηη ΕΠΠΙΡΡΙΟ σοιητη ΠΟ Π 6 ΠῚ, ΕἸ. 

ΠοΡ ΤΩΙ Πτι5 Ιάθν ἘΠΊ ΡΡΙΟ 5θη θη τιθιι5., στ Αγίαπὶβ ρὸν Επβίατ αμην, 4πὶ τη ἴτι5. 6556. (δι μο- 

Ἰιοοβ ἱπίον οἵ Αυϊαποϑ γοϊθθαΐ, σοῃ πησὶ νἀ θγδίιν. 

δ γΙ5. ΒΔ 51Π1 ρτιρτιδο σα τα ηἷ5 Ροϊδβίατθιι5 ποθὴ νἀ ἀδαμίαν ἀπίθ 6 η561} ΝΟΥΘΙΌΓΘΙῺ 

ΕΥ̓ΘΗΪΞ56 (Ῥατθρτα δηΐτη δγαΐ Βαβι τι5 ᾿ἰπβίαπξο Ὠϊθιη6), ἘΠΙΡΡῚΙ ἴαπιθη δἀνθηξι δα Ἰηϊτϊα ϑδρίθι- 

Ὀτὶβ γείδιδπάιιβ. [)᾿βοῖιητι5 Θμ μη ὃν στορουῖο Ναζίαηζθηο,, μργθίϊοος ἀἴ6 ἔθοίο 5. ἘΠ ρϑυομῖ, αὶ 
ἐρ 328. ϑθριητιβ δναΐ ϑερίθῃ }15., ἴῃ 1Π511115 ΠΟ]]οσαΐοϑ ἔαἶθθθ, πεσε οἰσοα Βαείζίιι δασεῖς 56 

τς τ τ δείζιπι., οτιριοηδτι5 πὶπιίΐτιιτη. πιετοἰἰοὶς τιμάαπι οἰ ἀρεγίαπι σοσθπι αὶ ἱροιμισηιοὶ Βαϊ οτγα ἀττὶ- 

πδοω ΡΕΓΕ., τιξ ἰρ56 δας: Ἐσοίεξία δυρεϊογθίιιτ', φιξὶ σοῖτις ρὲπὸ νεγι αι ἱστιϊοιεῖτι5 τοσίαθαϊ, νἱοὶπὶς οπιτιῖ- 

διι5 εαρἐἰς αο σι ιπαιϊς. τς ἀϊοεθαΐς ατθρουῖαβ., ἀπίθ!αδπι Βαβιϊην Ῥιρίθοςιι5. Ορρυσπαΐαμη 
γϑηϊββαί : Ἰἀ4π|6 Ῥυβριοίμητις οχ Ἐριβίοϊα 71 Βαβι, ἴῃ {πα Βα π5 Πτεθυὶβ ασ ΟΣ ποο οἰΐατ5 
γεβροηάβηβ, ᾿ηγ]αΐ ΘΠ. τιΐ 5101 δάϑὶ δα ργοροβιζιτη σου διθη., ΞΘ πι6 ̓ σπανῖς ποίδηι ἃ ΠΟ - 
Π1}}15 ποθ π] Ὀτι5 ᾿ππιβίατη Ῥγοραἰξαϊαγιι 5ρουαΐ. σα πὶ ῬαΡ απ ἔθιηριι5 Δ ουῖε. 

Ἡφσθίσιιμι ἀστηδῖι (ὑδοβαγθᾶτη πίθ Ῥυρίδοϊιιηι υθηΐβϑθ Ῥγοθαΐ δίϊατη Β451}}} Ἐρίϑβίοϊα 09 δὰ 5. 
Μεϊθίπμι, ἴῃ {πᾶ 5ὶς Ἰοσπαϊτιν : 716 ἀμΐεπι, ᾿πψαϊῖ, τὸς ἐποογίιβ αι δὲ ἀπενῖτθ, οπὶ Ἐπιίρρῖιις 

ααἀυεηετι ιϊάεπι, σϑ ποπάτιπι φιίάφψιαπι ἀεοϊαγανεγῖῖ. Πιπαπίτιτ' φμΐάετι εἰ σοποιιδιεπι {ιθτη-- 

Ἅ«ἰαπι δοτιῖη, πιιὶ Θαάθπι αὐ {{{1 σεπειϊτιτιῖ, ἐς 4τιποπῖα Τείταροῖϊ εἰ εα (τἰϊεῖα. Νουάπμη ἐγρὸ Βγ- 

[δοῖαβ. εἴ 4115 ροίοβίαϊθς δάγεποιαηΐ : πὴ0 πθ δυβρεοϊδθαπέιν σαϊάθιῃ, βαϊίθιη ἰάγη οἶΐο : 5018 
ΠφγθΕςοστιμ ὀχβρθοίαίϊο δηη05 που θθαῖ. πν ταπίο δηΐδ μφυθίιοὶ Θχρ]ογαΐογθϑ γϑῃϊτθηΐ, ΠΟῚ 
Οὔ βαιγα δϑί γαίϊο. (ὑιπὶ βιιμιπια δϑϑοῖ ἔδϑιὶ 5. Ἐπ ΡϑυοΠ οοἰ ΘὈυϊΐαβ, ἂς τηῦρηα ΠΟΒΉΪ πα ἔγο- 
«αθηίία 6 υἱοὶ πὶβ ΓΟδΊ ΟΠ θτι5 οοη πιο (ὑοβαυθαια δαὶ ἤππς ἴδηι βοϊογεῖ, ῥυρθο ανιββιτηα δὐαΐ οο- 
Πα510 ΟὈβοσγαμαϊ Β451}}}}; 4πᾶηὶ σαϊάθην ΠῸπη μος ἰδηϊιμ ἅΠΏῸ ΔΙΣριιθειμέ Ἠεουθίοὶ, βοα 
εἴϊατ 8 ΠηΠῸ 8574. αἴχιια Παι βοῖο 8ῃ δἴϊαμι 9570. τιΐ ἰηἴνα ἀϊσδθιητι5 ἴῃ σαρὶΐα {τῖρεβηο. Οποά 

51 Πυθῖιοὶ ἀππὸ 374, 4ὸ γαϊθηβ ἴῃ Ονίθηία ψϑιβαθαῖιν, (δβαγθαμι δὰ ἀϊθηὶ ἐδβίαμι 8. 

ν] 



ΥΙΤΑ 85. ΒΛΑΘΙΠΠΙ. ΟΧΧΙΧ 

Ἐπρϑν μι νοπουιμί, πὶ Βαβιλιι ΟΠ βου νυ θπί ; τη α]το 14 μνΐπιι8 οἰ ((6.6 ᾿ς ἅπη0 3571 ἀοθιιο- Αννὸ 371. 
ταηΐ, οαπὶ ΒΑΒ1Π11 ἀοοιβαμαὶ οἱ δ] ]οῖθ μα] οορίαπι ἀανθὺ πη ρδυαῖου!β ἴπ Πηϊμλα δ] Ίαιια τ σΊοΠΘ 

ΠΟΙ ΠΊΟΥ̓Δζ15 ὙἹΟΙ ΗΔ 5. 
Π. Τεποραία Ἐπὶρρίο οἤιβάιιθ βιμα]]]ι15 ΘΟμγ νι αἰο βιοη Δ ναι [πδο  ϑὶ5 ραίγομβ ἰαοονα ἀ6-. Βαθῆ 

μαῖτ. 564 ταιιθα βραΐίαπι ἰμζουῖμη Πα]λεὶς ΒΑΒ1Π1πι5 Π{Πππ6ν 15 ἈΠΟ} τι5 το Ποἰθπάϊ, εχ 400 διπῃ ἂς Ἐπ αὶ 

Ποῖ εἶνο5, αὖ βαρτὰ ἀἰχίμηιβ, ἰπδίδαίθ Πίθημθ Ῥοὺ Πἰτογὰβ γανοοαγαηΐί. ΝΟ πλα]10 Ροϑὲ δε Ρ ζ ἴδοιο 1ς 

ἴῃ Βαβι Πττμν ροιβεχαιῖῖο. ΝΟΠ τιπὸ διιΐθιι ᾿πηραρ παγαῃς τη 0, πΘα 16 τιπὰ ἀρρύθβδβίοπθ. Δα ἢΠὶ- εἰσ 

Ἀ1 ἱπδαϊέιι5, ΡΟ ΠἸοϊ τα οι 5. δ πηϊηρ6. ΝΠ δδὶ ἐχ ἡπά σαι ογάϊπθ, 6χ τα Πτανὶ, 6χ ΘΎΠΘΘΟΘΟ ΘΕἸΔηι ΕΤΡΟΥΟΝΣ 

Επιππιομῖ, φαΐ δατὴ ἤδοίθγο σοπαγαπίιι". δ ι5θιι5 θίϊαμι 1116 ΝΑΙ ζαγάδῃ, ΘΟ για ῬΥΘΘΡΟΒΙ[πι5, ΠΡ Ἢ 

ανεἰβ 58 σἰαάῖοβ πὐϊπϊίαη5. 564 ἄπο ρυθοῖραια οογίαμιίπνα τπθηηουπέιτ, που απ αἰΐθειθα ἃ ἀτο- 
ϑογῖο Ναζίδῃζθηο τοϑίδγίαν, αὐνυπηπι6 ἃ ΝΎΘΘΘΠΟ. 8516 Ἰσιταν οχ ΝΎΒΒ6ΠΟ δ εϑίᾷ 168 δβϑέ. 

Ατιοΐογεϑ ΠΟ 111 ον ηΐ Β851}10, αὐ τθιη ρου ροίϊιι5 οοουδί, {πιϑιη οὐαὶ Δγ Θ 58 0115 (8 ΠΔ ΟΥΧΘΠ- τ, Ειώιοη, 
(ἷ8 σοῃ ΠΙοίανθέαν. 564 δ αβηιοαϊ οομβι Ποσιιμι ᾿ἰμδ 5. Οροιᾶ. Υ οοαίτι5 ἃ Ρυθίθοίο 4 5}1π|8, γε ατὶ Ρ' ϑι5ν. τ΄ 

τηθἀἸο5. ααϊάδι οἵ Ομ ΠἸατῖτι5 νϑηϊξ. Ῥαγσέπη απ ϊδηΐθαι, ραγίϊην τα ηΐοπὶ τποποί, πὶ 90 

Ρυδοίου τα ρα μἰοπ απ ἀραΐ, ἃς ἀοίπεορ5 βϑαπουΐηθηι βδυνούιπηῃ Πεὶ δ᾽ογο ἀδβιηαί. ΝΊΒῚ] θπὶπὶ 
ΔΠΠυι ῬΟ586 ἴῃ 605 {πὶ βοίατη Πεὶ τορησιη ἀρρείιπί. Νοη [841 Βοπονιιπη ΡΠ] Ἰοα το ΘΠῚ; οὶ Ὲ 
θι465 βοῖα ροββθβϑίο δϑὲ : ΠΟ ΘΧβ1Π10 [ουουΐ, 4] τι ϊν ούβαμι ουγατι Θαἄθιη Δ Π1Π}1 βεη θη οἉ]- 

οδ΄, ἃς θάμ ρῬαγίμι Δἰ!θαι οχιβίϊπιαΐ, ΟὉ ὈγΘΥ ΠῚ ΘΟΙΠ ΠΟΥ [ΙΟΠ ΘΠ, Ραν τη ῬΙοριίδηι, {π|8 

οἵηπῖα ΠδῸ ρανὶίον βουνιπηΐ. Ῥ]αραβ ἀσπίδι δἰ Ἰα θοῦ 5. ἂς πιουίθηι ΡΙῸ γεουϊαία ρθυΡϑίϊ , Π6 πππ- 

Ἰϊουῖθιι5 φυϊάθιν του 116 ν᾽ ἀεὶ, βε ομιηῖθιις ΟΠ ἰβεϊα ἢἢβ πος δυισητατιτη “(6 ΠΟ {15 6588, 8] αι 

ΡΙῸ ἰἰᾶο 506 σταν βίαι Ργθίδγαηϊ. ΒΆ51}1 σοηβίαητϊα ἤξ φαξοάαμν, νου ἴῃ βοθηδ, ῬΟΥΒΟΠΔΥΊΙ ΠῚ 

Ἰηλ να 110, ἃα τη (Θβοθο5 Ργωίδοίας δά Ὀ]απἀἸθπά τι οἵ αϑϑοπίδηάαμι σοηνγι". Βαβι πηι ΤῸ - 

δαῖτ, αὐ πα τηοάϊοα {ΠΠ] οἵ οομίθηιπθπ ἃ τ65 νυ ἀθαΐαν, πᾶσαι τ ρθπὶ Ρ] 6 5115 ρου πἸβέμτ [Δὰ- 
Βοῦδ, δ᾽ α56ππ|ὸ τηδριβίσιμη ἤθε ; δὲ οὐαὶ ΠΟυ ΘΟΏΒΘ ΠΕ] ρΟϑβ51 50 [8 σΟΠΒα ϑίδ{18}15 γοῸ 6 ΟΧ 5011- 

βοῖο ἀδινδοία, χιοά ππτνι ροβίιϊαι Τιροναΐου, πιϊπίηια οοηίγα 6]1185 γοϊαπίαίθι νϑπὶας. Αα Πῶς οἱ. 

Β5.11πι5, τδόητιι 5101 εἰ ρευορίαπάπιι ν᾽ ἀθυϊ, τι ππρϑναίου Εο θϑῖδ 510 βΡαυ ΠΟΘΡ5 : τη 1} 

δηῖ αι 6586. ΔἸ δὴ 88 ΄ γάτα, ΠΟῚ τ 060 Ππιρονδίου 5, 564 δίϊδινι οὐ} 15}1061 [ΟΠ] 15. δοὰ 

ταπίπιη αἴρθθ86, αὐ β4δὶ (ουηναΐα: φυϊάαααμν ἁάἀάονα γϑ 1 ἀπι ἀθίνα μον, αὐ πὸ ἰρϑιι ἀαϊάοηι 

ΟΡ Ἰμθιη. δουιιμη, {πιῶ βουρία ϑαηῖ, “πηι ἴανὶ ρατδίαν. Νανγαΐ ἀειπάς ΝΎββοπτιβ αἰ ἴθὰ- 

511 σου ἰαμη 6 π οὐλὴ ΘΟΠ] ΟΠ Ῥυδροϑίίο Ποηηοβί μθπ6., 48|, δοσθρία ἃ γαϊοπία μας ριον ποῖα, 

ΒΑβ:ΠἸπνν γϑμθι ΘΠ 1115 ἀρ Ρ ΘΒ 118 δϑί, Ῥγαβθηῖδ ττϑιι5 Ῥυρδοίο, 564 ὨΙΠ1]0 χπδρὶβ ργομιονῖς. Δα - 

ναὶ Πππὶς σανίδι ϊπὶ ᾿ΠΊΡῖτ5 ΤΖυαϊάαμ ἐχ ΠΙγεῖοο, 4ιθηι Υ αἰ θηίθιη Δ τα 185 6556. ΒΡ ΊΟΔ ΓΙ ΤΗΙ- 

τη ἶτι5. ΝΟ β᾽πθ Ιοροῖα αἱῦ Ναζίδηζθαιβ ἅπας δι βί θη θη, οὕλη ΥΕ5 δι1 δ᾽ Δ 105 Πᾶν Θ- ον, 0. Ρ. 

{πι, ἃ βαβ1}1Ὸ δα Ἰσπθηι ᾿081 ΘΟ γΘὨἸΘ ἢ θη {γι 51}}158111}} {1||586. Ρ- 

Ναης πο 5 ἀπάϊοπάιτι5 αγθβοῦῖα5. Ναξίδηζθηιιβ., 48] Ομ μθι15 ΤΘιι5. δοβι15 Ἰηἰογίαϊ!. Νανναᾶξ να. ον. 

186 δι [πἰ556 86 δὲ διιά 1556. οατη ΒΑβΙΠ{π|5 οὐῖπι Ὗ ἀἸθηία ᾿ΐθυιιηι ἴῃ δοο  οϑίατ γθηϊθηίρ οο]]οαπαι- 55: Ρ᾽ Ὄυῖς 

τὰ5 65. Οποά 5ἱ ἰάδμν 46 οἱΐθυῖβ γϑθα5. πο ἀἸοῖς, πο Ἰάοἶτοο ογθάθπα 8 δϑί δ 556. ΝΝιῃ οαπα 

[β51}11: ΒΘ ΠΟ Π65 οαμι Ὗ αἰδπίθη ποθὴ τοίοναί,, 5661 Πλ]γΆ 1165 ἂὸ 4 ἀΔ μη 00. ΑἸ ΊΠΟ8 [|588 88- 
βδνυθιδθί, τηϑυϊΐο δα [τ|1556 56 πιοποί, αὖ (οβιπηοηΐο τορι δα 4αξ. Αἰ βαάθμι οατιίϊο πο ββᾶυδ ΠῸΠ 

[αἰῦ ἴῃ γϑἰου θη 415 ΒΔ51}}1 οατη Ῥυεοίδοίο βϑυπηοηῖθι5. Οὐᾶγθ οὕτὴ ΟΥ̓ ΘΘΟΥ 15 ῬΥΟΙἸ81586 88 γ6Π- 
τασῖπ., ποἢ νἄ60 οἷα δίαίπν ποθὴ γνϑπουῖϊί, Μογὰβ 11 τπουθισην ταί 15 δια] 1556 ρίας ΤΠ] Θιηθη - 
(5, οἱ δά 1ᾷ ἰθιῖριιβ τοίους φαδνίδηι {{Π|π|5 Εριδίοίδπι, ἴπ αι ππιπς τηδίυ 8. τηουθυπη Θχοιιβαΐ, 

οὐχ ἃ ΒΆ511Π10 γοσαίτι8. πο Θοοιγναΐ. 564 να] 46 ἀπ ῖῖο ἀπ παϊς ΒΑΒ51Π1 ν δὶ ροίιιβ ἘςοΙθϑίδ τθπα- 

Ῥουὶτπουθαιη ταί εῖβ ρυοια] 58θῖ, Ῥυθίθθα αἰ 81} μαΐροῦ Πθς δρ᾿βίοϊα 46 δυαν ἰβϑιμνῖβ ΘΠ] ΘΠ] οδτι- 

5155 ἈΠ} 4 Ῥυοιἶϑϑὶ5 αὐ θρουῖ : 564 πιαρητη 5ιραϊβοαί νι άθπαιὶ ΒΆ511 ἀοϑιάοειαπι,, οα] 588115- 

[ἀοζασιιηι 86 ἀἸοῖΌ, 51 Βδ 5111}: ρυθοιθιι8 τηδίοθι: βαποίαγ. Οπδνδ θς δρἰβέοϊα δά αἰϊαά το ρα5 Ρευίι- 

ποῖ; οἱ φιδ ἀτορουῖαβ τοις, δα Δαν θι18. 51115 Πα τι51556 ἐθβθηπι5 οϑί. ΓἊἀοἶνοο ΡΟ ΠΧ. ΕΧ 6}85 

Ονακίοηα νιρθβια ἰοοαηχ ᾿ς ΔΡΡΟΠΘιτι5 : Π οοτιὶ ἑατιάδηι, ᾿πααμῦ, ἢ ποοϑηῖίιι5 {{16 651, ιὶ {ἀππηὶ ρ. 318. 

ἀρτ τος Ῥγιθ[εοιὶ πιτεποῦθ Πιπιθοναίμγ, σαπὶ σμαρίθ φάᾳοία αανογδιι5 τι05 ρΓΩ ΘΓ ἐπι απιπῖά-- 

τις (παῖ αὖ {11ὶ5 χφιιοφτιθ ἰπυϊἰαΐτι5., υδἱ ροίζι5 σοπξοοίιις Κμθγαὶ), {π|πὶ οἰΐαπι απιρἧϊιις5., ιίατι 

ΤΟΥ, 1Π,. 
᾿ 



ἄννο 9.5: 

αι. 

ΟΣ Ής ΤᾺ 5. ΒΑΘ. 

ἩΘ66550 6556, Πηρογαίονὶ δι σοτγνίθηδ., αἰ δὰ 60 φιιοί εἰ οπιγεδιι5. ἦι γούιις οὐ κοι τοδί 1), 

εἰϊιιτιιττεῖτι5 ἱτρογίμηη οἰ δὲ σοτιδοῦνατς ἢ. 1« ἤλσιο αὐνογδιις ᾿Ποοἰοδίατι {7} 6ηϊογίθηι, ἰθοηίδητα 5ρ6- 
οἷεπι ὑΓΓ 56 ἔογογιίθπι, αο ἰϑοτιὶς ΠΟΥ Τιιϑἰ Θτιί θη, αἰψιιθ 67 τιδηιοαϊί , τι αὶ τητιἰ 5 πὸ ααϊτὶ φιΐάφθηι 

Ροδεόΐ, υἷι [οτιἰξ αὐἰαποίξι", ἱπιὸ ὉΘΡῸ ἱπϑτϑαϊ{τιτ, ρογίτιεϊθ ἀο οἱ ποτὶ σα ἡπιϊοίτιτι,., 56 «αἰ [δ5,πίτη 

νοοραγδίισ. Οποταπι πίστη. πποίΐο., οο Ῥγωζεοιὶ «ἀποίαπι,, υοἱ Βακὶιὶ υἱνείοηιν οἱ σαριοτιίίαηι, 

4ιια οἱ γϑϑδίζ, ςαἰὶς ἀΐσπα οΥαίζοπθ σοπιρίθοίατ ἢ Ομ μα 65ῖ, ἐπι, ταῖϊο,, ἰχθιι5 {π|, τιοπεῖτιο 

ἐϊπι ἐοπιροίϊατις. (τιοτιάζιτην δτιῖτηι Θιιτι Θρίβοορτίπι ὑοσαγ εἰϊστιαθαί".}), πὶ ἰαπίο Πηρογαϊοτὶ 

οὐ δίδίογο αιθας., δοἰπιδψιιθ οπιγίτεηι σοτιζιιπ οἰ 67 16 φογα5 ἢ ΟΥ̓ διέ, τοϑροτιαϊϊε αὶ ἐδ, ᾿ίδὸ 

οΓαΙο «ρϑοίαί, οἱ σχιιαπαην ἰμκθο σοτιτιτηαοῖα οἰ αὐτο σάτα ὃ πιοτιίπιηι οπῖτην ἴα 5αἰὶς ἐπι οἰ ΐσο. 

μοπίατιη,, ἱπιψιῖ 1116, Πηρογαίοτὶς τοϊϊρίοτιθιη, τπϊτιῖπιθ οοἰϊς,, οηϊπίϑις αἰϊὶ5 γαπι ἱπιοϊἑπαιδ ἀὸ 

δηρογαίϊς. δίοτι θη, ἱπιφτὶῖ Βακὶἑπις,, ἤσθο δ Προ αἴ οτ' πιδιι5  π60 τϑηι τεἰΐαπι οσθαΐαπι α(ο- 

ΥΩ διιδίϊτιθο., Οτμτη. δὲ ἴρ56 α 7260 ογδαίτις δἰπι, δὲ εἴθιις 6556 γιῦϑαγ. δος ὐθγο,, ἱπηιῖξ {{1{6, φιιά 

απ θτη {ἰὐὶ υἱάοπιιῦ Πιλῖϊ φαπο, ἱπηπὶ Βυ δ ζιις., ἄπιτι πὸ ἡδεῖς. 456. Ὅόγο,, ἱπηιῖ! {{|6. 

ποτὶ πιάστιιπι οἱ ποποτὶ οηιν δαϊςίίηνας ἀεὶ πιοςίγας ραγίος αὐ τοὶ, δοοίοσηιο τος ἰιαῦονο ἢ" ΑΓ ὦ 

μθὸ βαρίζἑι " 7705 χιιίάσθηι ρτ[δοιὶ οϑιῖὶς., δὲ φιιίάοηι ἐἰ{ιι5165., τιον» ἡ {τὰς 60. πυϊπῖηι [ἀπιδὶ 

1)60 ργωϑςίαπιίοτος. ϑοοῖος ατίθιη 05 ἰαϑοτα τη ϊ)ιὶ ψιιϊάοηι απιρίτπι οἱ μοποτί οι {ποτῖϊ, (φιι τὶ 

ἐπῖπι., οτεηι ἱρϑὲ ιιοηθ 1)6ὶ οΥΘαΐτιτρ οἰ 5 Ῥ) 56εἰ τιΐ αἰΐος ψιιοδέίαπι δὰ ἐδ. φιιὶ τιοδὶς διιὑ )θοιὶ 

“τ. δοτ Θπῖπι ρΘΓσοπατ ει «ἰϊοτιί[αἴ6, «οἰ Π6 ΟΠιτὶς ἰατιῖσηιτι5. ἱποί σπίτιν, Παο οΓαίζοι!6 δοτη-- 

γοίι5 Γτιδίδοίιις, αο πια]οτὶ ἱτὰ διισοοτιδιιβ.. εἶθ οι ποϊἰο στιγγοαϊξ., αἰψι6 ἀδρογίον δι ϑογΡὶς 

Ο11. 60 5678 ροντοχῖί. (εἰ ἢ ροϊοείαίοπι ἰάτιο τιοτὶ ροτγίϊηη 65 οἷς ὃ (ὙΠ ὉΘΙῸ ρΟΡ ΟΣ ΟΘΤΌπι,, ἐπι 

Μαοίἑι Ομ {161  φιιϊά ρμαίίαν Ρ Ομ μαιοτὶς 9 ἱπαπε 1116. ἔγπιιι 6 ἰατ τητεἰ{ἰ5., “τι τα θίδ 

διιτιὶ ροίϊοείαιϊ5. Οττιαπι ἤθο, δι γμπαῖς Παδιϊπι5 » {ας οπῖὶπι ἐπι οἰ ἰσαπιις. Ποποχσιε, ἱτιητεῖῖ 

{116, ρ᾽οσοτίριοηθηι, 6 οί ίιτη., ογοἰ αἴτι5, πιονίθην, “Γεηὺ ΒΒ αδιἰλιι5. : δὲ φιιῖά αἰπιά ἀαϑος,, ἰἰ ποϑὶς 

γηϊηαν.6. Πογτιγι Θτιππι. {τι ααδιιο σοπιπιθηιοτ δέ, τυ εῖϊ πος αἰ{ἱπσὶς. Οποπάπι τπθάο ἢ ἐπαιὶξ 
1116. Οποπίαπι,, ἱπιητ Βαδὶλίιι5., Ῥοπιοτιιπι ρτγοϑονριϊοτιὶ οὐτιοχίι5 ποτὶ 65, ιῖὶ τι αν οι : τιϊοὶ 

7}οτίο Ἰασονῖς δὲ ἀθιγὶιἰς Ἰιῖδοθ μαγιὶδς ἱγιεϊσο5 αὐ ραιιοὶς {ἰνοἰἰς,, ἔτι φιίϑιι5 οηι 65 παϊ]ιὶ ζαοιιί(αἰ65 

δὲ σορίω ϑιιπί. {᾽αϑ.ίιιπι ατιξοηι Πμαιι σοσποσοο,, σι τοῖο πιοίῖο οἰτ οι πιδοτίρίιι5. διιπὶ., 40 τιθῆτι6 

ΘΓ ατα, ἤαηο., σιιατι τείτιο ἱπιοοῖο, πιδάπι ἤαῦθο, δὲ δαπὶ Οπιπθηι., ἐπ “τιαηι ῥΥΟ  δοίτι5 {6ΤῸ., ΡΓῸ 

πιθά μοο : ἵπιο, τιὶ τϑοίίμι5 Ἰοχιίατ᾽, τιτιίνοτσαπι ἰοτταπι 1) δὶ 6556 5οἷο, οἰπ|5 αἀνοπα 66Ὸ 5τιτπὶ οἵ 

Ῥεγθβτγίταις. [απὸ (οὐ πιθπία ει ἀροίρογ φιιθατιῖ., σπίτι ΘΟΥριι5 εἰθεξ, τιϊδὶ (ογθ ρτίπιαπι ρίασαπι 

αϊχοτὶς : Πτιγτι5 Θταῖτι οἷ τπις ρ6π65 16 ατϑιιτίιιπι οἱ ροίοείας ἐεἰ. 7705 ροῦν Ῥοτιο οἱ πιϊλιὶ Ιοσο ογὶ! : 

οἴξῖιι5. Θγαῖτη, πὶ αα Ζλθιιτι, {γατιδτϊεοί, ομὶ οἷνο,, οἱ ΤητιΠΟγ 6 πιθῸὺ ἔπ ρΟΥ., πιαχϊπιαψιιθ δὰ ρμραγίο 

πιοτέθπι οὐϊΐ, δὲ αὐ σιίθηι Ἰαπιργίἰοπι ργοροῦο. Οἱιο 5θγητοτθ οὔ οἰ ροζαοίιι 5 Ῥγωζεοίις, Νεπιο, 

ἐπιητεῖξ,, πιθ (πογηθητιθ 5ειπεπτι ααἰγτιτια 1) ἀεὶ ἐμαίτιο τιδ τι ἴδηι ἰΐα 6εΐ αἰϊοφιιτιίτις., πιο ρανὶ ϑϑγϑογιιπι 

{ϑογίαίο. ἰἥοηιιθ θπῖπι, αἰΐ Βαρίἐις.,, οτέα556 ἰτὶ δρίϑοοριιηι ἱποϊάϊειῖ. Χ4.ἰἰοφτιιὶ μισὸ ρτογϑιις τι οαο 

εἰἰδδοτιῖϑ5θῖ., ΡΓῸ [ιτιγτιϑηιοαϊ τοῦτι5 ἵτὶ σοί ατποτι υδπίοπ5. Παπὶ οσίοτὶς χιΐάθην ἱτὶ τ Ρτις., ο Ῥγω- 

76οῖ6, πιατιδιιθίϊ οἱ μίαοίεϊ 5ιέηιτις., αι οπιτιίϊηι αὐηϑοιϊξοϊπιὶ, φιιθτπααπιοαίμεπι ἤμο6 τιοῦῖς ἴθ56 

Ργιϑοτίρίμηι 65ΐ, 4 τιοπ αἴσαπι αανογδιις ἰατιίτιτη, Πτη ρΟΤαἰοτ πὶ, σϑ πὸ αάνεῖϑιις ρί οἰ οῖιιπι ηιιῖ- 

εἰόπι σιιθπιηιιατη, Θἔ ἐπι πεῖ οναἀϊτιὶς ]ιοπιΐτιετι σι ροτοί πὶ αἰτοϊζϊτητις. ΤΠ ὀτιιην εὐ 1 τις πονὶς ροτὶ- 

οἰιαίπιτ'., ας ργΟρονζετ'., {πετηι εἰ θηπτίτι αἰἴΐα οπιτιΐα ρτὸ πϊ]ιῖϊο ρτιατιΐθ5., ἴρδτιτν σοἴμτι ἐπίμθπιιτ". 

᾿ρπὶς ατιίθπι, δὲ σἰαάίις., δι ὑθδιϊδ., δὲ τιη σεῖο σατπόπι ἰασογαπίος, ψοϊμρίαιὶ τιονὶς αο εἰοϊἰοὶὶς 

Ροΐζιι5. 5τιτιξ, σιίαηι ἱοττοτὶ. Ῥσοίπιο δογιίτιτι οἰ ἰὶς το 5 αἤἤῆοο, δοπιτιίτιαγο, ας φιίαηϊα οοἰΠἰϑτιοτῖξ, 

Ροϊοδίαϊο ττια ἔγιίθγ : ἀπάϊαξ ἤκδο δἰΐαπι ᾿πηροτ' αίἰοτ' : ποηιιαιίατη ῥΓΟ[οοἴο τος υἱτιοθς, τιθο 6[}1οἷ65, 

τὲ ἐηιρῖ ἀοοίτῖτια α556η{ἰ απ 7) : τι αἱ [εὶς φιιάοπι αἰγοοίογα τηϊπίοτῖς. Πα ροςίφιιαπι Ρτιδοίτις 

αἰϊαῖὶῖ, αἰψιιθ αάϊϊξ, ἰρδίιισηιια σοπτοτιίοτιθιη ατυϊηγιὶ Θώπι 6556 σοβπονῖῖ, τι τιιΐϊα αἷς διιηὶ ρετ- 

ΤΟΥΓΘΙΤΟΟΥΘ ὧΟ 51 ΡΟ ΓΤ ροδδοθί, ἴρδιιι σιάδι ἤργας πιϊοῖῖ, αἰφιιθ αὐϊοςανῖ, τιοτὶ Ἴαπὶ σπετη 

ἐἰδείθην τηϊτεῖς., 561 σππὶ χμαάαηι τονογοπίϊα δὲ Ξιιτητηϊ5ϑίοτιθ. ἴρ56. αἰΐθπι, ἡτίατα οοογτὶπιθ 

Ροίιιῖξ, Πηρθγαίοτθην ααίοτιδ,, Πππρογαίοτ, ἱπιητῖς, αὖ Ππιγιις Ἐσοϊοοῖαθ απίϊοίϊι6 οἱοίὶ 5ιέτητι. 

ϊοηῖς φιρογίον θ5[., φθγπιογιῖδιις Πγιαΐον, υϑρϑογίαπ ὑ]απαϊεὶς γορίϊον. Ισπανίογιιπι αἷϊις 



ΥΙΤᾺ 8. ΒΑΘΒΙΠῚΙ. ὈΧΧΧῚ 

ατιιςρίαμι ἰοτιξατιειι5 65: : : Διο ἀμίοπι αὶ υἷα ἀρογίθ ἐπ θγοπαι,, ἀπ! ποῖὶ ὀχοροοίαπαάπιηι, τ Ανκοὸ 372. 

τηϊτιὶς σοάαί. 
Π|. Μία δοοιιναΐθ γουβαίτ ΤῊ ΘΟ {1π18 1ἢ ΠΆΤ ΤΠ ΤΟΥ 56116 ἀἰβρομθηήα. Ναάιη ργθίο- ἀπ ϑα ΟΡ τ 

ΟΠ} ΘχἸβεμηδέ, ῬΡοϑί θ᾿ 1111} (ΟΡ 6 ἢ 3 δ Ὑαϊδηΐθιη ΘΟΘΌΓΙ556, ΘΙ 16 1ῃ ἘΠΏΘῚ αὖ αἷΐ δεν τ 

ῬΠοοαογοίιβ ἘΝ 4, ς. 19, ᾿πίγοθιιηιὶ ἀοοθρίαιῃ οἰδάθιη πᾶν γα5586. Τ᾿ τη Υ αἰθηΐθῃι ἰναΐπιμι., φαοα ἰοὴ5, 

ΠῸΠ Ῥυΐπιο ἱπηροία ἔρδοίτι8 θοϑοί Βα πι8., σου [δι θῃ ἰπστ θα] νοἰτῖ586., δὲ ΘΟ ΠΟΡΊΙΩῚ ῬΙΘΟΡΟΒΙῖΟ 

ΤΘυοβί θη] ΠΟ. ΣΤ 118 ΠΟΙ} 151556.. αὖ Βαβι πα ἁπιἸθηΐθ 56 Ορραρπαγοί. 

19. 56« τηΐοι Ῥυμηδι 1Π]ἀτὰ ραρηδιη οἱ πηρουδίου 5 Δαν ῃίτιμν χυ1}1ἃ Ἰ ΓΟΥ ΟΘββθυμηΐ, ΠΏ ΡΥ Πη15 

βϑθοιάπιμη {{Ππ|͵| οἴμ} ΠΟΘ ΠΟΙ ῬΙΦΘΡΟΒΙῖο σου ΔΘ ., οὶ πο Ἰηΐου αἰ πη ροναίοι. θθοθρανα 
ΤΙΠομ οι πη ἰἰϑὸς γευρα ΝΎΒβθηὶ, ἀλλ᾽ ἐχδέχεται πάλιν ὃ βασιλεὺς τὴν πεῖρον αὐτός. διοά {{6- »- 3:ή. 

Τιεηι δα ρογίι" ἴρ56 Τηιροναίον. Αἰ ἀποιηοάο ΘΧΡΟυίι5 5], ᾿πἀϊοδηΐ {πῷ βοαααπιηῖπιν. Ομθηι-- 

αὐηιοάδιτι ἰοί τι" ορόγα οοχιιῖὶ Πα ιπατάίαπ,, ἔαϊ!,, .2.55γ1ὉἘ{πι5 οἷτηιν ἐθπιρίιιτη, Π5ταοἰζξατιιηιν Θυοτ-- 

ἐϊξ τ ἰτα δὲ ἴδ 1λθηιοϑ ]ιοτιὶ οτἰ τι σοφτογιτη, ῥτιδροϑῖίο,, τιὶ αἰϊὶς «πιἀαοίογὶ,, παὸ πιαπάαϊα ρΓο-- 

σἰτπιοῖα ριζαναξ 56 με [δοίπεγιιτι φιιϊάφιϊά αϑοτ 55:5 ΘΓαΐ. ἴγ56 δἴϊδμ) τ Ὡς Ῥιρίθοίαμ οο- 

«πόχτπ πη αΐ ᾿πίοθι 605, 4{| δ ΒαβΙ τι} Π11551 βιηΐ ἃ Ὗ αἰθηίθ ; {πο06] ΡΤ ΘΏΪΟ 6ϑ[ ΠΟ ἴῃ-- ρ. 318. 
θυ [1556 Π15. ῬΌΡ 5 Πηροθγαίουθιη ; 564 ν᾽ο65 81185. ΘΟΠΙΠΊ151558. ἢ οβί 61 : ᾿ἀατπι8. ΟΠ ΠΥ Πιδῖ 

Ν γββθῃὶ πανγαίϊο. αι εἴπ Πθοιοϑί 6 μ65 ομμ ἶα 1]Ἰϑοογθῦ,, ἃ6 ΠΡ 1π|5 σα! ηὶ 6χ ΠΙγγΊοΟ, {αὶ 

τ 0611 85. πη 1}]} 115. [δυο σαΐ. , ῬυΟΘΟ 65 οὐ π65 δά μος βρθοίδομπιπι σΟηγοοαβδβαί ; οὐ 4118. ΓΈ 5115 

1γᾶ τ 518: ΔΙ οἀεβίτιβ υθμ θη ἢ {1π|5, {απ ἀηίθα , Δοο ἢ ἰ5ϑθῖ, 5616 Ομ 65 δι] Ὑ ἀ] 6 Πτ15 ἰγασιῃ- 

ἄϊαι Πηρογθηΐ, οἵ σιμὴ 60 ᾿μαϊρμδηΐο ᾿π Πρ παγθη τη", Βα μγᾶ ογαΐ Πα σου} Θχϑρθοίατιο. Ἀπτ- 

5115 Θηΐη 1116 Ῥια ἔθοῖαιβ., ΓΊΠΓΒ115 ΓΘΥΤΌΓΟΒ οἵ ΠῊΪΠ5. ῬΓΙΟΓΙ 15 ΘΥΔΥΪΟΥΟΒ., ἃς νὰ γ ΘΒ πιθμτῖου : {π|- 
ἍἋἸο 8115 ἀρραγαίιιβ, ῬΓΘΟΟΠ6Β, ΔΡΡαυ ΟΡ Ὲ5., ΠΙοἴοΓ 5., Θά 0 6}}1 οἵ γε. Ἀτιρβιι5. δὶ δι ῃ]θία μος 86- 
οαπάο ΡῬυΘΪΙΟ διΐϊδιι ρυϊουβ Ὁ]ουα ἢ βρογαν . ΝΠ ἢϊο βᾶη6 Τρ ίου β ΡΥ ΘΟΒΘἢ {188 15] Δ, 

564 φαϊ {14 ἐδυν 1 Π}πι5 ἔπι, ΙΔ δα Ππάϊοοιη γεΐουὶ ἀσθρουβ Ν᾿ ΥΒΒΘΏ1Ι8. 

2.5 Ταβίαταν τορουιι5 Ναζίαζθητιϑ5 Υ αἰθηίοι απ πιάτα 5111: ἀπ 16 πη] σπριάταμ [{|556 9... 351. ἅ. 
σα 1 Θοοἰεβίαπι ἰΐθυιιν νος, οἱ οαμπὶ 60 ᾿ηΐνα ψϑίπιτη οΟ]]οατιαία5 6. Νοηππηὶ ορρο Βαϑὶ- 

Ἰππαπὰ δα Ἰογαΐ ἀἸββθυθηΐθηι , ἂς Ῥτοϊπ δ πο δα ξιιογαΐ οπτὴ ΔΙ οἀδβίπιν ἂς θ᾽ Θμοβίθηθιη 51 1π|5 

ἰδηΐα Δ Ϊ μη} [ον πιά ϊπθ σιρονγανῖς. Πὰς Οὐθρθουῖτβ ροβίψαδιη Βά51}}} απ Ῥυεθίθοίο ἀἸα]οροβ τ- 

ταὐτ, ἰρδηϑ1 δα δὰ πω αὐ ἱρϑιίηι Πηρογαξονθηι ρΥοἱοσιτί:ις 651. 

8.0. Νατγναῖ Ι΄θμ ανδρονῖτβ ΝΙ ο δβίπμη.,, {αι σΘ]θυυ πηα ρος, δα Πρθνγαίογθηι υ θη 1586. εἰς ρ. 3ὅο. ἀ. 
4{| {πᾶ1 την οἴτ15 δϑ8θΐ 6 ἸΠ5ΠΡΟΘΥΔ1115 Βάβ.Π1πι5 ἀθοϊαναββ8 ; {πιᾶγθ δι νΊ1ὴ 6] Ἰη!ΘΡ θη ἤδιη,, δὰΐ 
ΠῚ Θχϑρδοίδη πα τιὖ Π]1η15 σα αΐ : πη γ61Ὸ ΠΡΟ ίογε (ἀπὲ νἹΣ 115 Δα. ΓΑ ΟΠ 6 5656 60]- 

Ιδρῖθβθ, ἂς ψϑίιϊβθθ μ6 γἱβ Βαβι] Ἰμἰδγγθίαιν", δὲ σασῃ {{Π1π|5 ΘΟμμ ΠΟ Π θη Ποη ἁπάογεί διὰ- 
ΕἼΣ ( ἜπνοΝ Θῃΐμ 1111 ογαΐ ᾿υηγπίαΐιο ), τπηαχίιηθ ἀθοου δ} 6 88 {Ἰ5ἴδ οι θη] ν]8}} (1126 511556., οἵ 

Ἰάἀοἰοο 1 Θρο] ϑίδι γ θη 1586. Εχ 4α1 0115 ρουβριοἰζαι πος Δ οἀδβίπηι βίαί πη ροϑί θυ] μλτμ ΠΘ ἈΠ 6 ἢ 

δ Ππηρθιαίογθην γΘηΪ586 (ΠΠΠπιπὰ Θπΐηι [1115 πο ΠΕ [δος ῬΥΪΏδ ΟἾΔ 415 Ἰσποιηηϊα ), μος αϊθη- 

(6 :} ΔΙ (ΘΕ ᾿π θυ [1556 Ῥτιρ  ; Β Τα! ἄθι «α] ἴῃ θὰ βαβίμιμ θβϑβϑϑῖ, ἐσ Ρτθίθοίο οοσπον , 
Νάτο οἰϊαιη ἀοοιι ἃ 1551 γ115 ἔπ ᾿ΓῚ Ομ Οἢ {{π|5 ἴῃ θΑ51}Π1 Ῥαιρ 15. τ] Δ ἢ 415. Οτιθο ΘΗ μη} ο0- 

ΓΔΠῚ ῬΓΕΒΡΟΒΙ[Ο ΘΟΠΖΙΟΥΊΙ ϑαβϑία πανταΐ ΝΎΒβθητιβ, δος ΤῊ] πο ητ1π|5 ἴῃ ἦπι|ὸ ἀϊνοῦϑα ρυῶ Πα ἀἰνὶ- 

ας, {ΔΙῚ ]5 ΤΠ 11} ῬΥΟΥΒ115 ΘΧΒΕ ΤΟΥ, «ποά πα] θη, οἴϑὶ ρυδοοῖριιδο ΟΡΡΊΙΡ Δ ΠΑ ρανίοβ Π6- 

ΤΠ ΟΒΕ ΘΙ ΠΟΙ" ͵5580 ΠΟΥ Ὁ, ΟΠ] ὨΪ τ] (Δ 16 Τηαρ παίτι ἔθ πη 1, Π1Ὸ5 ΠΏ 015 4] 44 }} 6 χ 

ΠΙγτῖοο ῥγοίθοϊιιβ οοηγοοαγογαΐ, ἂς ἰρϑὶβ Ῥγωίθοι! ργθβθηία οο] ναί [α1|. Ὁ τιᾶηλν 15. τα 6 

ἀτιαβ ἰαπίν ἸηβῖσΠ68 ῬαΡ 5 γοΐθναι ΝΎΒΘΘητΙβ., ΨΘΥΊ51 116 δύ ἰἀπηθῃ Ῥ] Έ 165 ἃ 1ὰ5. 5: 15{1Π|1|1586 

᾿θαβιιτπν : Ιἄπι6 "056 πο Ὁ βοτι 6 ̓πάϊοαί ἴῃ ΕΡ᾿βίο!α δά ᾿ππιβίδι ἴτιμ 5 εἴπ] Ππαγταΐ 5101 141 Ρτιρ- 
τᾶ Δ[14π|885., Θά564116 58 {15 γθῃθι θη 65 [556 στη πᾶσ }5 ροϊοβίαιθιι5, Θυίδοίο οἱ σα Βο}]} ρτῶ- 

Ῥοβιίο. Ναζίδηζθπιιβ οἵ οχ ᾿πάϊοῖιμν ογάϊπ6., οἱ ὁχ τ} 1] οἱ 6Χ ΘΥΠἕΘΟ6Ὸ 1Π]Π.15805 6588 Αἰΐ απ] 
Βαβι τη Ορραρηδυθηΐ, ἃς Ἰά θη γητιητι5 ᾿ρ51 δἰϊατη ΘΟ“ ΟΣ. ῬΙΦΟΡΟΒΙ [0 ΘΟΙ 5511} 1858. 

γιάδίαν 4] πιὰ 1π1658568 ᾿πίοϑιυ' αςγαμ ]16 αὐ θρου απ ἀἰβουθραμία. Νάτ οπιηὶ πίθου τι6 θα πὶ θὰ- 
511 οονάμι Ῥιρίδοίο ἀἸοία τοίογαϊ ἢ ΝΎββθητιβ ἰὰς Β451}1 οοπδβίδμτϊα ᾿γᾶμὶ Ὗ ἀΙΘ ἢ 15. ΔΟΟΘΠβΆτη 
[1556 (Ἰοϊ, ΘΠ Ζ116 γ᾽ 65. ΒΔ51}}1 ᾿Θυιι ἢ} ΟΡΡτΡ Δ Πα] ςΟΙ τ 515588 ΠΘμ]ϑίΠ6 1 : σοί Ναζίδη-- 

Ι. 



ΟΥΧΧΙΗ ΝΙΤΑᾺ 5. ΒΆΘΙΠΠΙ. 

ἀνπὸ 375. ΖΟΠῈΙ5 ἰΡδοι π ἀίαπι δ μνΐναι οι Ἰοοῖμνι ΘΟ β5,580.,) ἃς γΘίμ 556 ΠΥ ΓΟ ΘΙ. , 6. {π|18. ΒΆ5}}10. νἱμ 

τα οσγοί. Εγρὸ αἰζουίου. Πθ.5}}} ἀἸοία πΟἢ 8815 δοσαγαίο ΟΥἼπὸ τοί} 10. Νά (6 1 βίου δ 5.118, 

ῬιΙρ 5. ΠΟ 5016} ΠΟΙ 5515, ἂθ ΟΡ Δ Ί581η10. οΟηϑίδη(125 ΒΔ51}11 οχῖίαι τ] Π 66 ̓ηΐον πἰυτπηαιι 
ςΟΠΥ ΘΗ. ἶ 

ϑιήρι ἹΥ͂. Πύ ΒαβΠἸὰ5 Πῶο βιιϑεϊποι ρυθἢα,, ᾿τιβία  ϊτ5. Θ 6 θαβίθητιβ μλϊΓ} οἱ σαμὶ {τον 15 Ἐ]Θιιϑὶ - 
τὐλῖς, θυρῇ ὨΪΕΠΠῚ 5, ΠΏ], αἰ γ ΟΡ 51 }}}16 οί, 6χ αἰ βοιρῈ} 15 5815. {πὶ σου ίδηεὶ δά 6ββ8θῖ δο βαρ ρα 5 ἔευγοὶ Βα- 

δρίδιοϊα 7γ9 5110 Π εβροπάοί οἱ Βαβι !τιβ., 5101, ἀπέθαιαμη {}}1π|5 ΠΕΙΘἃ5 δοοῖρεγεῖ, Ῥογϑιιαϑιιηι ἔμ1588. (6 1ΠΠ1Π|8 
εἰ 80. ργρᾷ ΟΠΊΠ68, ΠΙΆΧΙΠΙΒ γΕΙῸ οὐρᾷ 86 ον αία : 1}Ππ|8 διαΐ 6 ἀοσορ 15. ΠΠ τον 15 οἴ σοπϑρθοίο Ε]θιιβίηϊο, 

δταιϊαβ 56 Π60 δρῖ556, Ζυοᾷ 510] (]6πὰ δα) αἴογοπι οἱ σοι" ΟΠ δῖ σομοοββιββοῖ. Ναγγαΐ 56 ἴῃ Ῥὲι- 
δη15 γϑ] δ ΘΕ Ρι15., 4π|85 [τὴ ΠαΡιιουἂΐ οὐμν Δ η15 ροϊαβία( τι, Ῥυωίδοίο οἵ σα θΙ }} ργῶρο- 
5110.5, ΟΠ ΠΟΘΙ 551} {π|Π ᾿ΠΟΟΠΟΙ.580 ΔΏ ΠΟ 511|5{1Ππ||556. Π6Ὸ 1} 06. αΐθηι σουτοθονδῃίο. ϑουρία 
νἀ ἀδίαν μας δρίβίοϊα απίο Ππρϑγαίου5 δά νοπίθπιη, ας ἰουίο δίϊαν ἀπίθ Ππι4 ν δ που η5 οαπ Θο6480- 

ΥῈΠῈ ῬΓΟΡΟΒΙΟ σου ϑιηθη 5, 46 480 Π1Π1] 4 51}1π|5. 

Βουρία οδἰϊδμι ἐπὶ ἤαο πογτοπάα ἐοπιροοίαϊε ἘΣ ϊδίοϊα 80. δὰ βαποίιτῃ Αἰ Πα παβίπιπι 5 οὶ Βα Β.}1πι9 
ἀοΙονθπι 5ιατιηι βἰσηϊῇοαι αιοά οΒ]αΐαπι δα 56 5. 16 αἱ ΔἸ ̓αιιαιπι ΟςΟΑΒ᾽ ΟΠ 61} ῬδΟ ΘΟ  ἰβἰββοῖ, Ῥυθ- 
ΟἸατ ββίπηδ βθοῖιμι ἃσὶ ΘΧΙβιπηαββοὶ Βαβι τι5., δὶ δα Πἰδίουϊαι. Υἱζδο 5185 σοησγαβϑίιι οι 5. ΑΙΠα- 
Πᾶ810 Δα] Θοἰββοί. ᾿ 

Ν γαϊεη ὙΥΥ ὙΠΝ {ὦ ἀθ ᾿θαβι!ϊο πανγαΐα Γπουαμΐ ἃ Ῥιφίβοϊο,, ρϑγου]βιιβ δϑῖ Ὑ δΙθπ8., δο ἰηβίδυ' [δυνὶ 

βοπιοῖ οὐ ἰγηπέαίιι5., 404 ἰρὴθ σαϊάθηι οι  Π{πιν, 56} ΔΘ ἢ [ϑυνὶ παΐϊαγατη τοιϊηθῖ. Πα πι6 τ] 15. ἴπ 

ΕΝ Δἀμνταίϊομθηι σοη νοὶ, ἰαοίαιη. ϑιτιι πη ργοθαΐ,, νὴ ΒΑ5}}10 γϑίαί που τὶ : οἴ. σα 1Ρ 5118 

τον ἰπαΐτας σου πϊοηθηι ἀμ θεῖ ριον ρυομίθογεῖ,, Αἰ ταια μι [Δ ΠΊ6η οἱ βα ϑίαοϊθϊ γα οπθ “υδγεθαΐ, 

Ἰοατίαα. 485 5101 ἱπάθοοτα ποὴ δϑϑοῖ. δης διυιΐομι. μνᾶ χὶμ6 ἀθοογαπι τἀ Ἰσανγῖς. σδονὸ αἷς Ερὶρμαπὶῶ ἴῃ 

δατοίαεν ς ἘρΊΏΡΓππη ἐπ τθβδι18. στη 5806} ΠΠτπππ τη Π1Ι 5. ΠΠΠἸΘ Ί11 ἸἸ ΘΟΥῚ11}} ΔΙΧΊΓ, ΒΘΈΠι6 μος πηοάο ἀείπη-- 

οἴουϊθ οὐπὴ Βαβι! ο οοπἠπηχῖι. ὙΙάοίαν γ αἸθβ5 (βαυθαμη ΠῸΠ ὨλαΠ]10 ἀπίθ ἄϊθη ἔδβίθμ δά θηΐδ58586. 
ΝῊ; 51 βραίϊαθν Αὐϊαπὶ πα] ϊδϑθηῦ 1{Πππ|8 ᾿θυπιη. ἱποθηά θη, ἔλοῖ]6 1}}1 ποναβ ἰγδουιπαἶ [λοο5 

αὐπιον βδθηΐ. [ἃ δαϊμ ΠΟ 5616} ρου οοθυαηΐ,, ἴα αὖ Ὑ ΑΙθη 158. ἀμ] ηλτ5 Ῥουροίπιαπι ΠαΡιιθυῖς ἱγὰ- 

οὐπϊο ἴῃ ΒαβΊ πα οἵ του θυ θη τς ν]οἸβϑι Πα ἀμ θη}. 

ΤΠπᾷ δαΐθηι ταϊπίιπθ ρυφίθγθι πάσῃ , φαοα 60 ἀ16. ουθηἶββα παιγαΐ ατθρου8 Ναζίδηζθπιι5. 
Ῥυξίφιιατι Θπῖτη, ᾿π{αϊ:,, ἐσείτι5 {μὶΐ. αἰητι ἴρδίι5 ἀτιτος Ῥϑαϊηιογιιτη, οατείιε τιοτὶ 56οιι5 40 1οτι ΓΙῸ 

φιιοίκηι ρθΓσοτιμογιιὶ., ρον ίδηι6 ροίαθιι υἱάϊε,, οπιτεθπισιιο οτϊπιθτη Θὲ δοτιοϊμγεϊἐαί 61, “τι (απ 

τι 5ποΡαΤίο, τίαηι ΡΥῸΡ6 5ποΓαγίτπι ούαὶ, ατιβοίϊοαπι ροξζι5 σιίάπι [τετπατιάτη 5, αἰῳτι6 ἰρδιίηι ας: 

εἴοπι ἀπί6 ροριίμπι τθοίο ΘΟΥΡΟΥΘ βἰαπέθηι., χιιαΐοιι ϑογίρειτα δαπιθίθπι ἐἰθϑογ δ, τι6 0 ΘΟΤΡΟΓΕ., 

πιθο Οοιιῖϊς, τιθο ἀπῖπιο, ρογϊτιθ αο αὶ τυ ιῖΐ πιονὶ σοτπιϊρὶς5θέ, τιϊΐαπι ἵτι ρατέσπι 56 πιονεπίθηι,, 5ϑεὶ 

εο, μὶ ἱία ἄϊδσατα,, οἱ αἰιατὶ αἰηίατιση, : 605 ἀτιΐθτι., ὦ ητῖδιι5 Οἰτιρβ ον αἰπιτ᾽, Οιέτη ἔἴτηογ χιιοάαπι ας 
γδνϑιοπίϊα οἰατίθς : πο, ἱπιφτίαπι,, δἰπιμΐ αἴψιια ρογϑρθαῖί (πθὸ δπῖπε ϑἡππιῖΐ6 σιιϊσιιαπι τιτηιητέατις 

υἱάοΡαϊ), ἱπιπιάπεπι φιϊάάατι ράδδιις 65ΐ., αἰφιι οοτιζοτιισι οἰ οῖτι6 ἀΟ ἰοτιοῦτ15 ἰοίτι5 ἱπιρίοίιι.. 

“ἄϊφιιο ἰά ρϊογίεφιιο ααλτιο οὐΞοτίισιιπι δὲ ἱπιοοστιίίιγη, οὐ αξ. ΠΤ Τιιπὶ οτιπὶ «ἴοπια., ἡπι8 ἱρδοπιθί ο[ξε- 

σογαξ, αϊνίπι πιθηιβι οὔ ζογοτιάα 655θγ, τιθὸ ἡτιϊδτίαπι,, τιΐ πιος ξοτοῦαΐξ., οἰπιμῖ φα σαροτγεῖ (χιιοά 

γιοτὶ 5αἰὶς ᾿ἰχιιοτοῖ, τὶ θα Βαρίἧι5 ἀοοορίιτι5 556), ἔπι ὉΘΤῸ πιαη[οδίε 56 αἰεείις ρῥγοάϊαϊε. 

Πα δπῖην {ἰξιιϑατ οωρὶϊ,, τιὶ τυιϊδὶ φιιδρίαπι δὰ βαογατγὶϊ πιϊτιϊδίγὶς ταοῖ ατιίοπι διρροδίία πιάτιῖε 

γοιϊτιμιὶφοῖ., πιὶδ6}"6 τιἰϊιι6 οἱ ἰμοίπιο56 ργοϊαρδιγιι [ιοτίξ. 

Ὑ δε βιμλ 6 ποη δϑί Ὗ αἰδπίθῃιν 1)851}:1 τηϑητι ΘΟ τ] ΟΠ 58 ΟΠ ΔΟΟΘΡΙ556. ΟἹ ΟὙΘΡΌΥΤΙ5 
ἀϊοδὲ δὰπιὶ οατὰ Βά51}10 Ῥουαποίου!θ σοπ] πος ΟΠ 61 1Π 1556, Ὑ Ιἀδίαι δυΐθη Βδβι τι5 ἴῃς 1}Πππ|5 
ἀοπὶδβ δοοϊρίθη 4!5 Ῥ᾽ 15 σομβα 1556 Ποο]οβῖδα Ῥᾶοὶ,, 48 ἰθριμηι Θος Θβ αβεϊςάσιιπι βθυθγιίαίὶ, ὕοη- 

Αναν, πα ϑιλμεϊ ἄοπα αἰΐο γαΐτα γα θεῖ 11] ονῖπι5, 864 ἴῃ αἰββίμμα}} οὐοαβίομθ. Ῥάγαβ 4ιάθμι οναπί Οοπϑβίδη- 

βεἰν» (ἰὰ5 οἱ γαΐδηβ μαυϑϑὶ οἵ οδί μ ο ςϑα π οὶ οὐϊο., οἱ αἰΐθι ψαϊάθη οαἰθομυιμθητ5,, αἰίθι Ὁ Ἠφυθίοῖθ 
μαριεἰζαίαϑ : 564 Ὀοηβίαμετιβ Ρθι διαμιιοϊναιη Εππιβεθίταινι ἀοπα πἰετοἰγας Θουτιμ ρθη] οδτιβᾶ ς ἃς 

γαϊθηβ ἴρβ6 βαρρ!οῖζον οἰϊουοθαϊ, αὖ ϑαδὲ ἴῃς Βαβι αν. οἰ βθυν απο. Αἰ ᾿φαδμι 515] Ποδιιοπθὴὶ 

ἀατοι. Οὐροπᾶμι απΐθιι 14 ὀχϑαίουῖης ἀοπᾶ , αιιουτη οριίοχ Ὑ αἰθηθ, ἤθη [Δ0116 68. βίαιον. 

.--- ---.. ... 



ΥΙΤΑ 5. ΒΑΒΙΠῚΠ, ΟΧΧΧΙΠΙΙ 

ἤθομὰ Δ] ιανὶ οἴου! σοηϑιιοία ἰπι6} Πρ. ΤΠΘοἀονείιιβ : γαϑὰ ἁινθα ΝίοοίΑ8. ᾿ρβὶιι5. Ὑ ]θ 15. τηᾶπιι ννο 375. 
(ἀθυϊοαία. ἢ ; ἐἰν- ἡ, 6.10. 

ΝαΠ]ὰ οο ἀἰ6 Βαβι πηι ποθι οἱ Ὑ αἰθηίθιι ἴπθια ςοἸ]οααῖα, 584 οὐ Τιιβι15. ᾿ἢ Θοο δία γ θη ]8-- ἐλ τένων 

8εῖ, βδεἰδίθοια ἀἰαΐανπϑ οΟ]]Ο 6 μα1 οὐπ ΒΑ 5}}10 ορΙἀἸαι1, δο ᾿αίγτα γϑ] τα 4}} 60 βιιβεθρίιιβ εϑί. τ Ὶ 
Τύμ νειὸ [βα5.}1π|5 8ῖ0 Ἰοχιιαίιιβ εβϑί., αἱ ατορονῖαβ αὶ δάθταϊ, Π)6ὶ γοοθβ ἔτιϊ586 ἰθβίδίιν., Πὸ ἰὸς 20. ρ. 351 

Βα51}1: οὐπὶ γαϊθηία σοηργδϑϑιι δῖ. ἰοχαϊίαν Τ Πεοἀογείιϑ : ὅπηι Βαρὶζίπι5 ἐπίτα βαογα υδία,, τὶ ιν. {.. ε. 
ἴρδα ϑϑάοδαι!, ποσοάοτο Κ᾽ αἰθπίεπι {πι5515566. πυμἰίω αὐ ἐἰΐμτν ὐογῦα ἐδοὶξ ὁ τϑοία Παθὶ ἀοοίγίπα : 19 

οιπιφτθ 7 αἴότις ἰἰῤεπίον αἰιδοτιϊϊανῖ!. ΑΙ ἀεγαὶϊ {ππν φιϊάαπι ποπιῖπθ 1) οπιοςίϊιοτθς.,, Οαδίγοπϑβὶς 

δαογὶ ραϊαεϊϊ, σιιὶ στιτα τη αὶ έτσι ΟΥ̓ 5 ἐ ΡΤ τισι, οὐ ΓΘ αῦ οί, ϑατϑατίστπτιση, αὐ πιεῖ, ἍΤ τιτη, σιεῦτι-- 

εἰθνις ἀὐρίπιις5 δ ακιζπις : Κταϊπιι5., ἱπιφιῖῖ., οἰΐαπι 7)6ηιοσί ιθτθηι {{όταγτι οαρονίθηι. ΕἸ οι {6 

νεϊοπιθηίί5 ἱπιϊο απ αἴτι5 τοιϊτιαγ δέ), δ )θοῖΐ τππασπτις Βακιζις5 : Ταττι πιτίπῖις 65 :, ἡ ιδοτιϊογητι. 
ἐοπεἰιηιοτιία οἰσαγθ. 7 νίτια θηΐην ἀοσπιαΐα δα αιείϊγθ ποτὶ μοΐδ5., Οἵ, α17 65 παϑοας οὐκίνμοίας. 

Επτ Βαρσιί{πι5. φιιίάοπι ἰδία αἰαὶ! ])οπιοκιϊιοτιὶ. ἢ᾽αἶδιι8 ὍΦΡῸ απο ρ 78 διίτν τη ϊγαίτι5. 651, πΐ μκεί-- 

οἰιογτίπια ψι εἰσ μαῦοῦαις ργυιϑάϊα ρμαμρογίδιις ἀοπανογὶι, χιιοτιίην {116 οπσατη ϑουθϑαΐ, αὶ ἰοἵο 

σΟΡΡΟΤΘ πιιίϊαἰὶ πιιιῖϊο πα] ογ 6 οἰιΓαίίοτι ἱπάϊσονατιί. ᾿Αϑϑανογαΐ θαβ}}1π|ι8 ᾿ῃ ριϑί. θά, 5αππὶ 

ΦαἀἸΠοα 4] ρος ΠοίγορΡΙ σοπϑιϊτιη Υ ἀἰθητὶ ραυϑρϑοίτιμν ἃς Ῥγοθαΐα {1556 ; 6] α56π|6 δπποίογ 8 
αἰϊίαν, αὐ ἰην ἀϊαπὶ γθρο!]αί., «δι ᾿ρ8581 πομμα} 1 Ποιηΐμ5 ἀρὰ Ῥιφβιάθιν 00 ϑιιβεθρίιμι 
ἰἀπί: τ10}15 Θο αἰ Ποία πὰ οὐθαγα ἰδία θαπί. Αἱ 46 Ὑαϊθηὶϑ ον] αί., φααι τοίενι Τ ποοἀογοίυβ, 

ὨΪΠ1] ρσόῦϑιιβ ἰθριίαν ἴα 111 ΒΔ51}} δορὶ βίοϊα. 
ΥἹΙ. αςχς ΒαΑ5111 γἱνίπιτ5 Δ μη γαίῖο ᾿π]θοία ὙΑ] θη 118 δυΐτηο., Ἰἰζίτιπν {πι0 111π|8 1ῃ Οαρρδάοοαδς Βαριο ροοι- 

απ δ ηἰἴαι15. : Πθδς Ῥυΐμια Ἔχϑίλς ἐθηνραβίδι!β βθάδιϊο. 5.64 οἷζο ᾿πβίθ.] θὰ 1}Π1π|5 ἀμ λαμ ΑΙ] δὰ Ραπαπες 
αὐτιθτι5. 515 πημηαίατιηΐϊ. ΝΟῸπ πιμῖππι αὐΐθηι δυο 4}0 οἷ Δ] Ἰταπι. Ταἰθυάπιηλ ΘΏΪΩῚ ρἱι α]» Αὐία- 
ΘΔΙΠ ΟΠ Ιοα Πἀθὴν Ῥγῶ 88 ἔδυ θαηῦ, ἃς Β451}}}1 ἀοοίγιπμδ ἀ5βθπίυ] 56. ῬΤΟΙΪ (6 θατιίτιι 7). ταὶ ἰοϑίαίααν το ἐπ : 
5. Ερμνθθιι. Νοα ἰάδοῖτοο θδ5.}1πι8 δουττη [Ὁ Πλ11}15. ἀπ ΘΟτη πη ]οΩὶ εθάθθραί. 5686 'π46 ; τιῦ νἱ πιου]νὸ 
ὙΦ: 1116 θϑί., ἀῃβᾶτη δυΤΙ Ρ  Θσαπΐ 1}Π1π|8 ἀοοιιβᾶ πα] ἀριια Υ δἰοθπίθμι , τιῦ ΠΟμΊΙ 15 810 ΟὨΊΠ] ΔοσΟμ.- ΒΡΡ ΕΡΠΗΩΣ 
τηοάαςίομα οἱ ραοὶ Ποαίίοπα 4] 16η]. ΠΠ]5 ἀυθτι5 νἱποιιηΐ ΠΠΡΓΌΌΙ : ΘΧΒΙΠΠπατὴ ἀθοθ {111 : ῬΑΥ ΔῊ {111 ᾿παϊαγο, 
οἠηηΐα : ποχ δάδγαϊ, ἴῃ Ῥυοπηα ον 5.) ἴῃ Ρίαιιδιι Ποϑβίθϑ, ἴῃ ᾿ποίπι ΡΙ : σδϑουῖτι5 δ 41}] ΔΙη]1ΟΙ Η ἜΣ ΩΣ 
Ἰαΐτι5 ἀ]δουὶβ νἱαΐου 8 οἰμρθθδηΐ : ΒΆΒ1Π1τι5. ἜΧΒ1Π10 πη α]οίαίτι5, ποὺ ἰαμίιιηι ΠΟΡΟΙΙ ΒΌΒΟΙΡῖῖ : ΠΩ ἜΧ Ρ. 65. 
Ευμλ1}15 ᾿πηρεγαΐ,, τι 58 δοσδρεϊβ ραρῚ Παυῖθιι5. βαψααίαν. 584. Πδῖι8. γθβοῖη 1 ἜΧ5}}1 ἀδογθίπμῃι : γ ὦ τὰ 
ΠΠ1τι5. Ὑαϊθη 15 ἴῃ [Ἔγῖπι ἱποιά τς, οἵ οασπὰ 1ΠΠπ|5 ποῦ θο Πα Π]απὰ Ῥτόγϑιιβ τη Ἰοιπᾶτη Ῥᾶΐθι ἰηγθ- ». 352. 

εἶναί, δα Βαβι! αι σοπίπρις,, ποι “α! δι Ρδι 56, ΟΡ οομ μηδ ϊαμι προ εἰ [λοίδιηῃ., 56 Ῥγ 

605 4165 5δδποίο Θρίβοορο δι) οἰϑβπη05 6558 πογοραΐ, ἰὦ εϑῦ, ρὸν Τογεμπίίασῃ οἱ Ὑ]Ἱοίογθιῃ δαΐ 

Αὐϊηίπθιιην. Νάι παρ δι} 15 Γαὶ ΠΝ] αγ]8. πος ττιη 15. ΘΟ ἰβϑῖιηὶ [αἰ586. νοίονὶ Τ᾿ πθοἀογοίμϑ, ἐώ.ή.ο. το. 
Αεουντῖὶ ΒΑ5111πι5., δ αβ4πι6 ἱπρτοβδα ἰϑνίοι ἢξ πλόον θ5., πϑο ἀπ ιϊαθαηΐ αὶ ἁἀδνδηΐ., φαϊῃ Πα 
Ππηρογαίου. ἸΠΟΟἸ 6} γϑοορ βϑοῖ,, 81 ΠῸἢ ἀ]οὶ δατιδθ 5858} Του Ἰ588ΐ , Πθαβ: ] λ νοοδ5 οἱ 

Πιεογθίϊοῖβ οσθάθηβ. Ασα πῶς φαϊάδιη Οτδρουῖιβ ΝΑΖΙΔΠΖΘΏτΙΒ., Οἵα} 118. ΠΔΥΤΔΙΙΟΠ ΘΗ δοσανδίο 
βϑααϊαν ϑοζοιιεπαβ ; εἵ φιιοά Οτορουῖτιβ αἷς Ὑ αἰθπίομιν ααιιδὸ ἀπ] οἱ 88 ]581 Τ]Βο11588., 14 5020- ἄὐ. 6. ε. 
Π]ΘΠτι5. ἰπίοιργείαίαιν 46 Πιξου θυ οῖβ πὰ οὐπ ΒΑβ1}Π1Ὸ δαἀνοςδίῖβ.. αὖ Ργὸ Κ᾽ Αἰθητ5 ἢ]1ο Ῥγθοάγθη- ἀν, 
(αν. ἔχ Τ᾿ ποοάοτοίο Ποιηϊπίοα Ατιριιβία ππαρηΐβ ἀο᾽ουθιι5., ν6]., πὖ αἰΐ, » ϑρογαΐθβ, που 185 ἃ ἐφ, 4. ε. 

νἱ515 νοχαία., γ᾽ αἰθηί διιοίου [αἰ0., ταὶ Βαβι] αχη ἀσοθυβεγεῖ. τὺ τὸν ΤΣ 
69 ἃ 5. Τρ] γϑθι 510 παγγαίαν : [πηι οΥανὶ πιουο ἐοίϊπδΡθίμτ Π{{π|5 ᾿γταττιὶ, τορανατῖ υἱτιίηι 26. 

λιαιο, πὸ ργῸ 60 ργδοαγοίιμ; {{Π|0 θγῸ ργοροποηίθ οοτιαϊιϊοτιοπι, δὲ διιηι πηϊ]ιὶ ἐγααιοΥὶς., τι ΠΣ 
ααάπισαπι αἰ ἱπιπιαοιαίαπι βάσπι, {ἰϑογόπιψιι αὖ οπιτιὶ ἱπιρίοίαἰο “Γτίαπι ἀοοίγίπι; δὲ ἴρ5ο ἀϑϑθγι- Βροίες. ν. 
ἐϊοτιῖθ; δἰαίϊην Βακὶζηι5 ῥΓῸ 1πιροταίοῦ δ [θ᾽ Υ 610 ΘΥσα οἰδἰθδίθπι ἵπ 6 Γ 5507 ὀχοίζει; οντμϊε υἱτὶ 58. 

ῬΓΟπιΐδϑιτμ,, δἰ π6 βαπίίαίοπι {{{ τιϑίτεϊ!, {7 ατιίοτν 56 γρθτιῖ65 υτάογιτι ριιθγτίτην 56 ΤΡ αὐι1|1.) ΤΉΤ' 515 

ἰενὶς ΠηροΓ αἴοτὶς τη θτιΐθτη, ἀοργανατχιτιε, 6) δι χει, ασοορίμηι ὑαριεϊτατγιτι ἀφια 7 ποτὶ ἐπι 61 

ϑρίγιτιι; ἀοοοδαπι αὐπόρατα Ε ϊμην Ποῖ; ἱπίογπις ἰγγοιϊθηῖος, οἰ θαίογίπις ἱπιάπιετιιε5 : Κοτὶς 

Οπμγιδίιηιν ἱππεῖς, ἱπίιις αἰϊαοογαΐ. Ομαγα ποτὶ πειὸ ροσὲ, τπιίδοτὶ δρίγι{πιτηι αὐοί, ργιάϊοατις 

ἐΠ|ΡΊ αἰ αν ΘΟΥ{7|1} 16 Πί 61}. 

Νοάαο οπμϊ(οητι8 μ0}015 ΤᾺ αΠητιβ., «πὶ τθιι δὶς οἀἰϑβουῖ - ὅπηι Βασίἑ 5 α Ταϊοπίο,, ταῖς, ᾿ὦ ΤῈ ὁ; 



ΟΥΧΧΙΥ͂ ΥἹΤΑᾺ ὃ. ΒΑΘΙῚ. 

Αννο 375. π᾿ θα ξίϊμιπι ρΓῸ Π 16 σοσονοίι"., θα ϑὶτις αὐ {τὶ ιιτιαὶ Ῥνωζοοιῖ, ἐογγονὶ νιιδιιθ (τι ἐ{{ϊ πιονὶς 6εί 
Ροϊεςιαιϊ) οἱ πεϊτιὶς πιααϊπηῖς ασὶ οωρῖξ, οἱ τιϊδὶ ρτιδοοριῖς ργϊπιορὶς ονοαϊτοί,, ἱπίογίξιτη οἰνὶ 7απι-: 

7απιψιιθ Ξρϑγαγθί ἱππιροτιίοτ. Τιιτ {116 ἱπιτορίτις., οὲ αὐϑηιιθ τἰἰϊα ατππὶ μον πιτ αιΐοτιθ προ οἰδὶ 

πιϊτιαπιὶ ΡΤ δοῖο τοϑροτιίῖ556 [γί : ΑΙσιιθ τξίτιαπι αἰϊφιι ταϊμιὶ 65.561 εἰϊστιὶ πιπιτιΤὶ Σ » ψιιοά 

οὔίεττθπι πιο, φιιὶ πιαίισίιις Β αςίϊίιηι 6 τιοίο γο ἰἰς5 ἐ}πι5 αὐϑοϊνεγοί. (πη τι Δαγοίιιτ οὶ πιο, 
τι οΓαἱ πιϑάϊα αὦ οραίλη ἐοἰϊνογατιάϊ, τοϑροιιϊ556 ἀθπιο μογἰιϊδ οι" : Εξο ογακίίιο 956 6΄Ὸ 
γιιὰ τείτιο : {π| 16 τεἰτγιατη τιοτὶ τηπείαγος. Ἐπ τἴϊα ψιίάοπι τιοοίθ χοὸτ Πηρογαίοτὶς ὐθίπιε ἰοτγίοτιδι5 
ἐγαάϊία ογιιοίαἴπι : ΠἰΠπι5 ΟΓῸ σιιΐ οἷς ογαΐ τιτιῖοιις., Θαϑεϊπιοῖτι5 ραΐογπίθ ἱπιρίθίαις ἐγ οαζιιτ' Θα 5οἷ- 
ν΄556 διιρρίϊοία. Πα ἀτιῖθ Πισϑπι τηῖδοί, {τὶ τοσαιοπΐ Βαρίζίμηι, μὲ ρτθοϊδιι5. διυιὶς ἐπι ογοοογοί ῥΤῸ 

δἰδ., πὸ οἰΐαπι ἱρϑὶ, δὲ ψιιεαίθηι πιιεἶίο 7ιιδ{{πι5 οἴτη {Π{6τ᾿ ἐπ ογίσοπξ. 

Βανυθ, ὙΠ, ὙΠΟ, αὖ ποῦ ἡ δίδειραι ΑὐἹδὴὶ ἤΟἢ γτ]ο0 Ροϑὲ δά ραρηδηι τϑάϊθυιηΐ, οἵ ἴῃ βυ ΠΊδ ΠῚ 
ἩΡΙον ΠΥ ΤΗΝ ΠΟΥ͂ 5 ΔΡΕΡτι5 ἀσοτ β81 βϑιπί. ἤδης δαίθιη ᾿ῃ ῬΥ 115 αἰθατη δα] θυιπί., {πα 

παι ονς ῬΟυΤαΙῸ (αΠΠ6θαΐ., ταί ΒΆ51110 βία Π1}Π}}} 56 ῬγοΒΟυ οι 6 ῬΟ558,, 60 το] δραΐο οδοίογῸ5 [Δ 61}6 ΘΘΘϑ 1Ὸ5 
ἀώνῖο οοη- (Ἰοονοπί. Ογανὶς ὁπῖπι ἱἰΐα πιοῦὶς δεῖ, αἰθραπί, υδἷ φοίπίτη σοποροοίτις. Ετοπῖην ὐαϊαο σοτιΓαΥ τι 

ἜΘΙΕΕ: ΤῈΣ χιοδὶς 65: {πι 5ΟΥΓΠτοτιῖδιι 5 ; ργΓορίογοα ΜΡ ποητιῖ!, Ππηρόγαίον", μὶ {65 τιοσίτα ργοβτθοδιην οαρίαΐ, 

3. λίοηυν, 51 ἰδίθ αἰεὶ. Τίουαι δυρὸ ἀθοθυπῖζαι Θχϑι τιι., 5ο ΠΘιι5 ΠΟΥ πιΐγαςιϊο 5ατιπη Ἐπ Ο 6518 Οξ5α- 

δ τοί. ν θή. γργιβὶ Ῥαβίογοιη βϑαυγανὶζ, ψιοά ἃ 8. Ἐρἢυδοι 5ῖ5 παυργαίαν : ἤογιίηι 5ϑγπιοπῖνιις., ᾿π{πα]τ, ἐπ απεοίτις 
Τυὰ ρ.65. ΠηΡρΟΓαΙΟΤ', 5ιισοθρὶ! ἵτὶ 6 οἱ {Ππίτηὶ θιιταὶ τη {676 : δἰαἰΐηι Ὁθ]Ὸ σαΐαπιιι5., φιιϊΐ ποτὶ διιδίτπι1δὲ ἱπίφιιο 

διιῦϑοῦν 6 σοπδίϊο, τειτο ΘΟΠ Γαο5. δεῖ, ἱπείρίοπίοπι ΘΤιϊθηι5., τι άτην ΘΠ οὶ [αοἱτιι5 ραίγατ Ὁ 

τοἴϊοι πὶ δουντίηι (ἰιτίβεϊ. τιτεῖι5 ἐπ Ῥαῖτγο δὲ 110 δὲ ϑρίγίτιι ςατιείο εἰν ὶπίαἰὶς ργιδοοποπι, ηιῖφιο 

ἐῶ τότ δθηίοπίθ95 αι ἰοηιίοτιίος., ἀπιψιιαπε οαπὸς ταὐτάος σαρίθτιίον τϑάαγϑμοῖ αι. (τιπν ἀπίοπὶ 

τιοτι δ ΘΓ ἰδ, ἱπιατιΐπιο σαΐαπιο ἱπιϑθτιϑι ον, {{{Π{π|5 Τόν ΟΓΩ ΟΤΤ ΟΥ̓ ἰδ, δΘοτιτιιιηι φιιοητιο διιτη δὶς αὐ 

δυιυσογ ϑοτιάμηι., οἱ αἰ. ἤπιθην ἱπιροποτιείτιτπ τπαῖὶιΒ υοἰιτιίαι : ὐϑγιίην ἤπιτο δε {6 στ γἰποὶ 

υἱάϊε, πιθο ρα τεἶΐς σοτηηημίοποιπ πιαϊΐ, φιιοαῖ ἴρ56 (σον πἰξεθαίμτ. Οτια οοτιατγὶς, Ο 1πιρογα- 

(01), ἵἱπ' ΘΓ ΘΟΤ πιτην Θιιηι 6] 0076 ΤΟσίοποπι,, ηιὶ ἐπα ιἐαίοτοπι ἰιαν δὲ πσιΐνοῦ δα σοπιρίοπίθηι ἢ Ομ 

ΘΩΡΘΓΘ [όπως πε θυριρπανίϊοηι " Ομαγο οἱνίίαί6 μεῖς οἴνεηι οἴ Ναπι οἱ ἰογίπιηι χιοῆτιθ 
οαἰαπιιιηι 51ΠΊ ΣΟΥ 5., ΘΟΥΠς σοπίγι ει, πιοίθπίθη., πιθὸ {ἰδὲ σοορογαπίοπι. Οἰοα τεἰίψτιο᾽ Φἰΐαπε 

οοπίΐσίξ. Τιιπο ἀροτίο υἱοίοτία α οἰπιοιὶς ρειΘαϊοαία {μἰΐ, ἀπππὶ ἐϊΠιδίτο ἱτορ]ιθιιτι ἱπινὶοἰὶ Ἰιοπεϊτιῖς,, 

σαἰαπιὶ {γ65 θαι ογειτιῖ,, Τὶ [αἰ]: οοποιιῦ 5 ἐατίαίοηι ρτυιραϊοαπεὶ μαϊτοοϊπιατιίος5. γαπιις αὐ ρτγο-- 

Πεγοπάαπι σοπίθηίίαπη ζδείϊπαναὶ, οἱ οαϊαπιὶ δαπι ἐπ} τδίαπι εἰεπιοπδίγατιιπί. ἤῆαπιιδ ργανιηη 

οαἰοιείιπι ἀκα ρτορογαναί ; σαϊαπιὶ σθτο ἱπατιο οἐπιαΐπιτα, τοίσιον ατιὶ. Ττθγ 5 τὰς] ου 1 ΡἰαΙ558 

ΕἾ Αἰξ 14θιὴ βου!ρίου, βθάιιθ Ποὺ τιητιμχ 46 Ομ 115 παῖγατθ. [46 }} Πἰγδο αηὶ πατγαΐ Τ᾽ μΘοἀογείαβ Ί. : 
ἐν. ἡ.ο.το. Δἀἀίααθ Υ᾽ αἰθηίθη, οἴπ βθοιηο οἱ (θγιϊο ςα] Πλτ15 Γαἰϑϑοῖ οοηίυϊτπ5, ἀοχίτα 5 110 σομοιὶ δὸ 

ἘΠ ΘΠΊΘΓΘ ΟΟΡΙ586. 

πεῖσεῖς ΥΠΙ͂, Ποοὰβ φαϊάαμι ἀτδρου! ΝΑΖΙΔΏΖΘΗΪ Χτἴητι5 τθοία 116 ]]δοίτι5 ἢ πηαχῖτηα5 ΤΊ ΠΘΙΟὨ Εἰ πὶ 

ἐἰρισεενις ΔΗΡτιβ[ 185. οΟη]θοἰζ. Ῥοβίχιιατη τθία! γθρόνιιβ, Ὗ αἰθπίθιη θά511 ἀπ ατομο ρογοιϑιιμ γος 

ἰατ ας γαὰ- {{||556, 16 Υ]Β δἱ 1π[θγγθίαι,, οἱ ἄππὶ ἄοπα οὐονε, τλϊνιιπὰ ἴῃ τη παι ἐγ ΘΠ, 1:15586. ἃς {ἰππθά556, οαμ- 
κέθενενι 4116 ταιτϑ115 1 ΘΟΟΙΘβϑια τη γ θη ἰββθύ, Ἰηΐνὰ γϑ] τη τπεε Ἀσε ΒΆ51111 νοοο5 δια 11556 ; Ῥοβίαιιδιη, ᾿ἢ 4 πιᾶ 1], 

ὑπ δρο!δοίαπι 880 ΠΑΥΤΑΥΙ, βίαίπη Δα: αὕτη γίνεται τῆς τοῦ βασιλέως περὶ ἡμᾶς φιλανθρωπίας ἀρχὴ, καὶ κατά- 

ῬκΟΙΝ μτ στασις πρώτη; τοῦτο τὸ λῆμυα, τῆς τότε διοχλούσης ἐπηρείας τὸ πλεῖστον ὥσπερ τι δεῦμα δίελυσεν. Πίος 

το Π:. Θαδέϊ ἐπι ροΥ σοΥ (5 ΕΥ̓ σΩ τι05 ἰειιπηιατι αἰ ἰς οἱ οἰθπιοπίϊα ργϊποίρίιπι : ἤθο ρτίπια σϑάαίο: Πο ο6- 

οασῖο πιάχ πη πηι ἐπι 55ἱοτιῖς {{{{π|5 ρατίθηι, ιία ἔπεγι ὑθα᾽ αἰ εηιτι7᾽, ποτὶ 5θοτι5 αὐ Ποῖ ιιοςήαπι, 
ἤορὶϊ αο ἀϊδεοῖνιε. Τἴδος τεΐουι “ΓΘ Ομ ττι5. δα βθοιμπηάτιῃ Ὗ αἰ θη 15 ἴῃς Θοο 6βἰδ 1} ᾿ΠΡ  ΘΘΘΙΠ1, ἃ6 

ἴμα16 σοεῖο οοἸ "δὶ οχ᾿βίμιδί, Βαβι τιπ ἃς ΟΠΊ1165 δἔϊδηι (ἀρραάοοῖξο ΕΟ] οβίαβ πο]! πιο Ὗ αἰ θμεἶβ ᾿η- 
ῬΘΙΥῚ ἰθιρου 8, να] βα] θη 5615 αἴπ| μοί Βα51}11 σαὶ Υ αἰθηία οο]]οαΐτιη, Ῥάθθι τϑιϊπαΐθβθ, 56 
δηππδάνονες ΤΊΠΘπχομίππι5 ἰοησαμι ΗΠΠΔ Δ Ῥᾶοθιη, {παῖ βθοιιπ αι Ὗ ΑΙ Θμ 51 ἴῃ Θοο 6βιαμ Πρ 68- 
51 ΠΟΙ ΒΘ 41 6556. Ραΐίαί, ΠΟΠΟΙ Ια ΤῚ ΠΟῚ ῬΌ556. ΟἸ1}}} ῬΕυβοαπς}10Π6, 4πᾶτ βίδ[ΠΠ ὨδΡΡαΐ 

Οτορουῖαβ, ροβίσπιδι (16 ϑθοι 0 Ὑ ΑΙ Θμ{15. 1ῃ Θοοθβίαι ᾿πρ δϑϑαι ἰοοτίτι5. οϑί. Ηφς επϊμι ροῖβο- 
«απο, ᾿ῃ {πὰ ἀδουθίππη ΒΆ51110 Θχϑι!παπὶ που τι5 (α]αίε ἀν ον, ἦἴπι ἀπο υν] ποθὴ ροίεϑβί ; βἰ {1-- 
σι οχ ΓΘ 15111 Οναίοηο ἀπ η0 97 ὁ ργοπιηίίαία ᾿ῃ ἀπ μτι ἀδοϊμητιηι δ᾽ ΑΙ ΘΠ 15, [απ του πππαι 
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ε588 (αἰαίαι ρευϑριοιίαν. βο᾽νὶ ροβδϑῖ αἰ ] 85, 51 4 γαιῖοπο πἰζονθίπν χαρά πᾶγναΐ δοοναίθθ, Αννὸ 372. 

τοὔδιν γϑν ΑΠΤΙΟΟἾδ6 ροβίδμι 6588) ΘΟ 16 δΔοςουϑιίιι ΒΑβΙ]πιτη. Ὗ ΑἸθϑῖπιβ, {αὶ Βᾶης οριπϊοποηὶ “Π: ἡ: 
"θυ Ἰ0 το] εὶς, Ὑ αἰθηΐθηι δχὶβιϊηγαΐ απ ἀἰ {ποῖ ἀηηο05 Αι ΙοΟ δ ἐγα χ]βϑεί ἂς ἀθῖηάο γϑ Ἰββοῖ 
Οὐβαγθᾶμι, ἴῃ πος βθοι 40 δάγεπία ρουβθαιμαιοπθη γϑαϊηίθργαββο. 564 παῖς βθηΐθητ οἰ βίας 
"0 γ5 (ἀαἰαίδ, {1188 ἴᾶτὴ 5610 αἴθε ΥῚ ποῖ ροΐζαϑβί. ϑαίιτι5 οΥρὸ νἹάθίαν ΤῊ Π]δοπτο ἃ ατερουῦιὶ δὰ- 
εἰον ταί ἀἰἸδοθάονθ, οἱ ΠΤ Πθοάογοίὶ ἐμ μϑουθυο ἰθϑί μη, 4αὶ ἀδογδίαιη Βαβ}} 10 Θχϑη! πιιη οἴ του μι: 
(α]αίω 5ἷς παυγαΐ, τιῦ ἀπία βεοαπάμμ Ὗ ΑΙ θη {15 1 ΘΟΟ 6518} ᾿ΠΡ ΓΘΘΘ Ὠ} ΘΥ̓ΘὨἾ586 νἸἰθδηίιι. 

Ῥοβίψαδιν ρβάθιιν δχ πος ἱποοιηιηοο τοίουσ οοπδίιβ οϑὲ ΤΊ] θι θη ἶπ5 ; αἰαα οἱ οοσαν, 
ἀπαύινπο Ῥᾷοὶ, 4180 δοοαπ ἀτιι Ὗ ΔΙ ΘΠ [15 1ἢ Θοο ϑϑίδιη ᾿Πρ  ϑϑαμι βο]απία δϑί, ραυ θυ Γθριιρ Δ 8; 
τ γΔΟΌ] τα] {Ὑ1π|1} ΟΔΙ ΔΊΟΥ ΠῚ ̓ π ΒΟΥ] ΘΠ 40 ΘΧ51Π1 ἀθοτοίο ἔγαοίουιιμη. 564 σοη] εις νοὶ ΑἸ δ: 
ΤΠ σαϑίδπι 6556. ΠῚ ΠΟῚ 5616] ᾿ηϊὰ 46 ρ6] ] θη ὁ Β451110 σομβ}}1α ; ν8] Ππᾶπο πόονᾶιϊ Ῥουβαζαι- 
τἰοποπι δηΐα ϑθο πη τὴ Ὗ ἀ]Θη 15 ἴῃ ΘΟ Θβίδ ἢ ΠΡ ϑϑιιτη ΠΟΠ ΙΡ͵556., γ6 ] ἴῃ ἃ]10 (οβαγθαιῃ α- 
Ἰθμεῖ5 αἀνθηίι, φαΐ ἴῃ απο ἀσθϑηι τϑά τα ροίαϊξ, δἴϑι ἤθη Ἰοριταν το 1556. 

Ω Υ. 

ΑΔ Ἰπ {115 ῬΙΌ β5 γι θίπ ἰοῦ σΟὨ] ΘΟ πραγ" Ορϑιᾶ ἴῃ ΓΘ βιιἃ 5Βρομῖθ βο] ἴα οἵ θχρ]!οαίδ. Ν μι 
μὰς Οτορουῦῖ γεῖθα : Ποο {εἰ Πηρογαίογὶς ἐγσα τος “μιπιατιαἰἰς ἐπεί είαεπι, ἰδ ρείπια τογιιπι σά αἰίο, 

εἴς... ποθὴ γϑίθυιπιπίμι δα {πώ Υ αἰθητ5 ᾿ηΐνὰ γϑίαιη οὐ Βαβι ο οοΠ οατίαμι, 564 δα {1 ΒΔ51}} 

νυ π5 απ τας ΟΠ 61), {ἃ Ῥδυοι βιι5 Ὗ αἰθηϑ νϑία οἱ σιμὴ ἰηἴου νεῖ. [ἃ ραΐοί 19 6οχ ἰοΐὰ παυγαί! ἢ 15 
5616. Αἰζ δῃΐη τερον Υ αἰδπίδιη, [15 {τι ΒΆΒ.ΠΠπ|5 σαββουαῦ δι 1{15, ᾿ὰ ἰαπἴαπι 1{{ππ|5 Ὑ γα {15 
ΔΑ ΟΠ 6 ὙΠ 1586, π| δὶ ψμ ᾿ Ὁ Υ}] γείπθυ., ΘΙ 4116 58 15]}4 οἰ θη] σατιβα ᾿π Θοο θβιδι} νηοί, 
ἘΠῚ δα 5οἴττη θ451}}} ἀβρβοίιιν οομ Γθηλαϊ οἱ τα αν. ἃς ρΡοβίθα υθάϊθηβ ἰσπσσι {Πππ|8 νἀ 6 πὶ 
εἴ δαάϊομάϊ ἀδϑι θυ οχρίονιι. Οποά οὐρὸ βίαίιν δά απο ΡυἸηγᾶτ {1558 το ρ βία! 5868- 
(Ομ θη, (ἃ χηδη  δϑί6. τοίεγεαν δα ϑιπγηῖδι [96 51} ἴ οθυ δι 8 σομβίδῃἰᾶμι., οἰ] 115. Δ] ΓατΟν 

Θχϑίις Ὑ αἰθὴβ., οἱ ᾿ἄοιυθο ἴῃ Θοοοβϑιαῃλ γϑηΐνο βίας αϊῦ εἴ οὐπμὶ 1)α5}}10 ΘΟ] ΘΑ]. 

2. Τάδε ρυοθαπί [δ γοοθ5, ἤἤϑὸ ργίπα δϑάαίϊο,, ας ἴῃ Ἰατουθνθίαιιοηα ΒΙΪ ΠῚ ΟὨγΙ5ϑὲ [ΟῚ] } 
ἴδοθναπί. (θεία δμῖμ οἱ οχρίογαία γ68 δϑὲ, {πῆς ρυητι βοιαίδιη {π|556. (ΘΠ ρ6ϑίαίθιη , ΟἿ} 
Ὑ αἴθηβ Βαβ 10 γϑίαϊ πο θϑεϊαι Θχ ΠΙΠουὶ : φαοα φαϊάδι νϑίαϊξ ἀπίθαπιαμν ἴῃ ΘΟ θβϑίδμ γ θη οί. 
ὅῦς Πὰς δορά! (οϑι ποι. Οὐδρουῦῖ Ν ββθηὶ,, 48] θάβ1}} ἴῃ βαβίηθη 15. Βυτοἴδου! ἀββα {1} 815 

ἐοηϑίδμεϊε ἀοοορίαμη τοίου ἐγ 4 αΠΠἸταΐθηλ, {παι Οδρραοοοῖα ἐχ Ομ] 5 ῬΓΟΥ ΠΟ115. Ὗ ἀ] 6 ΠΕ 

50] οι15 501 θχρθνία βϑί. 5ῖς Ἰοοχαίταν Ν᾿ Ύββθηιβ : χαὶ πάλιν ὃ ἀθλητὴς τοῦ Θεοῦ τοῖς δευτέροις τῶν ..ςς 
ἀγώνων, χαὶ τὴν ἐπὶ τοῖς προλαδοῦσι δόξαν ὑπερθαλλόμενος. 1“ἰ δὲ ζητεῖς τούτων τὰς ἀποδείξεις, εἷς αὐτὰ } 3 {5}. ἐν 

βλέψον τὰ πράγματα. Ποῖον οὐχ ἐπενείματο τόπον τῶν ᾿χχλησιῶν ἣ τηνικαῦτα καταστροφή; ποῖον ἔμεινεν 

ἔθνος τῆς τῶν αἱρετιχῶν ἐπιστασίας ἀπείρατον: τίς τῶν κατὰ τὰς ᾿Εχχλησίας εὐδοχιμούντων οὐχ ἀπεσείσθη 

τῶν πόνων ; ποῖος διέφυγε λαὸς τὴν τοιαύτην ἐπήρειαν; Οὐ Συρία πᾶσα, χαὶ τῶν ποταμῶν ἣ μέση, μέχρι 

τῶν πρὸς τοὺς βαρύάρους ὅρων " οὐ Φοινίχη, καὶ Παλαιστίνη, καὶ ᾿Αῤῥαδία, χαὶ Αἴγυπτος, καὶ τὰ ἔθνη τῆς 

Αιθύης, ἕως τοῦ τέρματος τῆς χαθ᾽ ἡμᾶς οἰχουμένης, οὐ τὰ ἐπὶ τάδε πάντα, Ποντιχοὶ, καὶ Κίλιχες, Δύχιο:, 

Λυδοὶ, Πισίδαι, Πάμφυλοι, Κᾶρες, “Ἑλλησπόντιοι, νησιῶται, μέχρι τῆς Προποντίδος αὐτῆς οὐ τὰ ἐπὶ Θρά- 

χης πάντα, ἕως ἦν ἡ Θράχη, καὶ τὰ περὶ αὐτὴν ἔθνη, ἕως πρὸς τὸν Ἴστρον αὐτόν. Τί τῶν πάντων ἐπὶ σχή- 

ματος ἔμεινε, πλὴν εἰ μή τι προχατείχετο τῷ τοιούτῳ καχῷ ; ἀλλὰ μόνος ἐκ πάντων ὃ Καππαδόχειος λαὸς 

τῆς χοινῆς τῶν ᾿Εχχλησιῶν συμφορᾶς οὐχ ἐπήσθετο: ὃν ὃ μέγας πρόμαχος ἡμῶν ἐπὶ τῶν πειρασμῶν διεσώ- 
σατο. 7Πι6Γιπι ΘΘΠΘΤΌϑ145 Το 5.61 αἰ ιίοία ἴτι οογ αι σοτιδριίοθίτι", σἰοτίατα ῥΓϊΟΥ 5 ριέστι ἰοπθὸ 

ὀχϑιργάτις. Ομοα οἱ ἐπι} 506 τοὶ ρμοιὶς ἰ65165., ΤῈ5 ἔρ545 ἱπυίτιοτ 6. Οτίθηι ὁτηι ἰοσιιην ἐπί αοίμεην Το φιιῖ 

{ἐπιροτὶς {{{{ιι5 ΤΠ οοἰδδίατιεηι οαϊαπιίία5 ἢ φιοιιαι 5ὸπ5 ᾿μογοίϊο υπϑίαιϊοτιῖς οἰ δγασδας τς δα ῬΕΥς 

γιατιδὶ!  Ομιῖς Θογιιηι., αὶ ἐπ Ποοἰοεία οτεναιε, ποῖ ἀδ]δοίιις 65ὲ ὦ οιριὶς δὲ ἰαθονίδιις σιεῖς ἢ 

ηιιὶς ρορτεῖιις ἱπιδτεϊαἰϊοποηι {ἰΐαην ἐγπισίι ον ϑγυτία πίνογϑα, ποτὶ ἢθεοροίαπιϊα τισι αὐ βπος 
ὑαγναγογιίη : ποτὶ Ῥμωπίοϊα,, ποτὶ Ῥαϊιςιϊπα,, πο ναδία, ποτὶ  σγρίιις., ποτὶ ἱποοίωῳ {γώ 

τδητπι6 «αἰ ἰθγηλῖτιο δ τιοίτὶ ΟΥ̓; ποτὶ αἰἴϊ, χιὶ ἐπ 60 ἄδσισιὶ, Ῥοπιϊοὶ, Οἰζίοος., 1,γοἷὐ, 1.)γ,αἱ, 

" ἰοιαϊ!, Ῥαπιρἢ γἰ, Οατος, Ποϊοεροπειῖ., ἱπσιιϊανιὶ τς φιιο αὐ ἴρεαμι Ῥτοροτιάθπι ; τιοτὶ Θθηίος 

Τηγαοῖα, μα ρμαίοὶ ΤΠ Ραοῖα., οἱ ψινιεἰηιῖ φιῖφιιο τσ χιιθ αὐ ἔρσιιην Παπιεϑίμηι. (δε δὰ ἐπὶ οπιτεῖδιι5 

ΡΓουϊποιὶς οαἰαμε(αἰἰς ἤει 5 σα ροῦ 5 ζεῖ, πἰσὶ γον εἴα, φιιῷ απίθα ἰος τπαῖο ἑσπεν αἰ" Ὁ δοῖμις. 
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Λννο 372. 

Μινγδοαΐιπι 
ααϊατηον τὴ 

Οαβαγρε [α- 
οἰ, 

ΡῬ- 358. 

ΟΥ!, 

Ηκο γοῖ- 
βοψιμίιο δά 

ΔΩΠΏμ372. 

τοίογομπάαδ. 

ΦΡ' 80. 

ἐΡ. 08, 

δα: οπιγιΐδνιι5 μοριεἶιι5 Οαρραΐοα οοπιπιίπθηι οἱ αάεπι οἱ ραιαπάπι ποτὶ δΘηδίί ; αιιθπι πα ΘΤιῖι5. τοδί εν 
ΡΓορτιστιαῖοτ' 6. οπιμῖδιι5 ἐθπίαἰϊοτιτι5 ΟΡ ρεῖε. , 

4", Ἐχ ᾿ἰβδάριη νουθὶβ, ἴωὸ ργίπια σϑήαίϊο, ᾿υιοθ οἰανῖτι5 δϑί ἐδ μιρθβίαϊθ μι ΠΟ 56Π16} δχοϊζαίδμ οἵ 

βϑἀαΐδηι [1556 : [σας σοπῆνμπιαί ασϑρουῖα8, {αὶ ( αἰαΐδο τιον Ὁ οἵ ποτ 18 παν γ ἸΟἢ 6 ΠῚ 510 ἱποϊΡ ]ῖ : 
ἕτερον δὲ τῶν εἰρημένων οὖκ ἔλαττον, " ἐνίχων οἵ πονηροί, εἰς. δοηείίιιτ' αἰϊειε ἰΐς τι αϊοία 5ιιτιὶ τιοτι ἐπι 8-- 
γίμς : υἱποόναπε ἱηιρτοὐϊ, εἰς. Οαδνθ ποάαβ πος, π6 86 οδ]αιηουιμηι ἔυδοίονμι πλἰ δου τι, ἃπίθ 
Ὑ α]δητ5 ἴῃ δοοϊοοίαιη δἀνθηίαηι σοΠ ] οοατὶ ἠδ θηΐ, αὶ ἀπο δι ἰνδηβίθυυι. ΔΙ ουβ  αἰαί ροβίο- 

υἱοι δϑί βθοιηο ἴῃ Θοοϊ βίαι δάγθηία,, {πὶ Ὑ ἰθπεῖς Ἰοπρτιμ δ !θηαϊ Βα51}}11 «Θβιἀθυῖπιι 
πηρίονιι. Νοπάππην ευρὸ ΠΠπατὰ ΠῚ οαιιδα ἀοοθυβίτι μι ἀαάϊονγαῖ, ΔΙ α]ο ἀρβαγάπ5. ἃ ΔΒΠΟΟΠϊω 
Ππρογθίαι ςοη τ ρ 1556. Ναμ πδιὴ Θηΐμὶ 60 δορθιβιἔτι8 ΒΆΒ1}1π|5., πδς Π]015 (ἀαἰαίο ἸοηρΊα5., τα 781 
αἶχὶ, αἰ δεν ροίοβί. Ῥιθίογοα ἀστορουῖ5. δῖ. Ἀπ} 5 ταϊγαοα} Ππαργαςο θαι οοπο αἰ, αὖ Π]πὰὼὶ 
ὅααηι οδοίοτῖα τ Ριῖ5 ἀμίδα ΠΑΡΓα 5. ΠΘΟ6556 510 Οαϑαγθα Θομρῖ586. ΑἰἸΐ δηΐμι : τὰ μὲν πρὸς ἐχείνους 
αὐτῷ τοιαῦτα χαὶ εἰς τοῦθ᾽ ἥχοντα τέλους. Ομ οἵἰπι {{{5 Θρὶτ, Ἀθιὰρα οἴμμι Υ αἰθηίο οἱ Ῥιφίβοίο, ἑαέξα 
δχοιογο,, οἕ οι Ππϑηῖ ᾿αῤμογε. 

ΙΧ. 8ε4 χα δα (αϊαίαιη βϑρβοίδμι, δὰ ᾿Πθθμίον αΐθίιν ΤῊ δ λοπ π15. πο. ΑΠ10ὶ 4πατ (δϑε- 

τ8 8 σοηἰρ 1556. Αἴ ποὴ ἰΐα ἀυθίϑι15 δϑὲ ἃ}0 δουτι ΟΡΙ πῖοπΘ, 4] {γ5 σα μ105 αὐ Α ὨΠΙΟΟ ας, δῖ 

ἴῃ αἰΐο Ὑαϊθηεῖβ (ϑδαυθαιη δἀγνθηίι [ιδοῖοϑ ἔπ|588 δα δε πδπί. Νὰ μος φαϊάθιι τἰγασαλαηι (85ἃ- 
γδ88 διιξουθηά πη. Ῥυδίθγαδιη αιοα Ὑα]θηβ δηΐθ δηπαμ 3718 Πηρὶ ποη ροίοϑὶ (ὑβαυθαμη 16- 
ἀ 1556; βαποίι8 ἘΡἤγθιη ἰδϑίαϊαν Αὐϊᾶποβ ἱπηρθίγαβθα δχϑι τὴ θα51}}}., αὐτὰ «6 ΠἸ ΟΠ ΒΓΔ δὶ 
ψα]θπεὶ πάθην βιὰ 60 ρυθϑθηίθ ΡΓΌΡΥ ΘΙ ΠῸΠ ΡΟ8856 : 404 συαϊάθηι 605 ᾿πηρυ θα 116 ῬΥΌΥΒ115 6δὲ 
ΠῚ 4αδμι (ϑαυθῶ αἰ χῖβ86 ; πη Ππ8π| Θηΐπὶ ΑΠΕΟΟ ἴα ἀοοθυϑιίτι5. θα 51} 1π|8, 

(βάν θδο δἰΐαμν οοἰ]οοαί ατερουίιια Ναζίαηζθῃιβ, {πὸ Ῥυθίθοίο Μοάδβίο σοῃιρουιιηῦ. [5 
ΘΙ 5. Οαπὶ Β451}} οοπϑίδηςδηι οἱ ἀ πὶ ον εἰ πα ἀἸπ θη Θχρουἔϊι5. δεϑϑαΐ,, 1Ππ|5 ἀρ Ἰλθαμι ραίιο- 
εἰμί βθηβιί. “ΖΕ ρνοίαναι,, ἰπᾳαὶϊς Ναχίαηζθηιβ, {ἰαογγπιαῦαὶ., αἰϊδίογιιοναί, ΒΒ αϑὶ ζτετη 

ἀοοθγϑοῦαὶ, οὐςϑογαϑαΐ : ϑαξὶς αοίίοποπι μαῦ65, οἴαπιαναξ, ἐα ςαἴείεπι. Αια παης φαϊάθιι ρυθοῖθιι5 

ΒΑ51}11: σομβααυπίιι5 6ϑΐ, ᾿ἄπ6 1056 [ατοθαίαν, δὲ πλ}115, {αὶ τϑμὶ Ἰσπογαθαμΐ, ρουϑαδάθθαί. [πᾷ6 
οἴατη Β451}}}} υἱνίιιίε5. πϊγανὶ οἵ ρυθάϊοαστθ πο ἀθϑίις, ἃς Οοοαβίομθϑ Β6πα ἐδ 110 πιϑγθμαὶ 

αυδνοιθ., ΖαδιΥ 8 ἴῃ ἤθη, {πᾶ 1ΠΠ1 Βαβ.}1πι5 ϑαπιιαΐθμ ᾿πιροίγαγοναΐ., ὡαϊοιν, φααιά τα νἰχὶῖ 
γαΐθηβ, οἵ ἰϑῃῖϊον [586 ποὺπ υἱἀθαίαν. 

Χο. 3αμὶ αἰχίηλι5 γαϊδπίθιη ποη τα]το δῖα ΕΡΙΡ δ μϊο ἀἴθιὴ γθηΐβθα (ὑδοβαυθαμι.,, ἰία αὐ 8ρᾶ- 
ὕππτη ποι Πα αθυϊαΐ Αὐϊδηὶ {ΠΠπ|8 ἀπίτηο πονᾶ58 ἴαοο5 ἁἀιηονθηάϊ. Οὰ απαίθιη δι θϑϑὶς Βαβ}}1πι8 οπιτὴ 
ΠΊΔΡ15 Ῥοί(αβίδί 5 ἂς ἀδιη8 οἴιμὰ ᾿ρ50 γαϊθηίθ., δᾶ ᾿τηππθυϊίο ποι μα}}} δὰ ἀππτι 9570 οἱ 8571 

τοίδγιμηΐ ; πθο Ομ Οἴον ϑοογαί5 οἱ Τ᾽ πθοάογοίὶ βθηίθητῖα, ἐπὶ οὐαπὶ ϑγυϊαμη οἵ ν]ο μὰ 5 ΓΘ ΊΟΏ 65 
απίθ ἃ γαϊοπία ἀθυϊοίας ῃαΥγθηΐ, 481} ΟΡΡΌ ΠΥ ΘΓ Βαβι ᾽τι5, ΒΘ θυ δί αν ΘΧ ΘΟ 1} ΠΑΥΡΔΓΙΟΩΟ 

γαϊδηΐθη 6 ϑ'υῖα (ὑξθϑαυθαμη νϑμἶβϑο., απ 6 ποῖ οἰεἶπι5 ἀπηοὸ 972 οχϑαπίθ. Αἴ ρϑυβθαιίο δὰ 
Δ ηπι} 971 οχϑιιηΐθι οἱ 572 ᾿πϑηίθω, ἰά οϑί, δά ββοιπάπιμην ΒΆ51}}1 δρ᾽βοοραίιϑ5 ἀπ ητα πΘ6685- 
Β8710 ταίογοπάα. ΝΆ] μη δαΐμ Ῥουβθ πα 10 ἢ}5 νϑδεϊσίαην ἀπ ποὸ 970 Θχοιπία εἴ ἰμθαηία 371, ἰὰ 
δύ Ῥυϊηιο Β΄ 51Π1 Θριβοοραίιιϑ ἀπηο. ΤΠ Θοθη5 αης οὐαΐ 80 οὐ ϊπαίίομα Βαβι τιβ, ποπάτμπη αροναὶ 
οαμ Αἰ Πα παβῖο [6 ῥϑοϊ οδηϊβ Ἐς 65115 : πος ΘΠ} σΟὨΒΙ  πΠΠ ΠΟῚ 5506 010, Πἰδὶ ΠΟΠΊΡΟΚ1 118 
τ θ0.5 ἀομλαβεῖοῖβ. Αἴ εχ Τρ᾿βίοϊα αα ΑἰΠπαπαβίτιτν ᾿π ᾿ρ80 Ῥουβθ αἸΟ μι 15 ϑϑίαι βοσιρία, Ἰατ πλα]} ἃ 
Ἰηΐου τπἰγ πα ιι6 δοία οἱ ἐδ] Βαναία ἔπι 1556 ρευβριοῖαν. τας ΒΑ51}1π|8 ἴῃ τιπὰ δὲ θαάθμ Ερ᾿βίοϊα 
σον ΠΟΥ ὴῚ ἰαοὶϊς ΝΟ] οίϊτμμ οἱ 4 βιιβεθρίο Π οιηαια ταϊτοπαϊ Πογοῖπεὶ σοηβ1}10, οἱ 46 Ῥυβθ αι ἢ 85 
1Ώ 1157. ΟΠ] 18 Δα ηἶθθθί Εππ ρΡτ5 οἱ Δ} ἐχϑρθοίαγθπειν Αὐϊδηὶ. 
Νάτο οἔϊδιη ἀμπο 572 δχθαηίο οὐ ἱποαμίο 379 οο]]οσανὶ ροβϑιί ρουβοαιαιο. ἴΝανη ἰμ το δηπὶ 

2.79. ΘΟὨ 5111 1 δαηΐ ἀθ ρ6]ομο Βαβι]ῖο., 5βθ Αμεοο με, ποη (ὑδβαγθῖθ, αὖ ροΥβρ οἰ ταν 6 Χ 

Ἰριβίο!α 190, «8 ἱπιτῖο ἀπηὶ 5379 βουιρία δϑῖ. Ῥυζίθυθα γϑίοχὶς ΑἸ ψααπίτιηι ἀμϊοἰ1α Βαβι τη 
᾿ῃΐον οἱ Ἐπιβίαι ἴτι ἀπ πο 372 οχοιιηί δαΐ ποία 379, στη ρου Πα ἀπόντι ΕἸιβίατὶ! ἀἰβεῖριι- 

[ὔ ἴὰ Βοο σοπ]ιηροια οΥ αἰ Ἰοἢἷ5 πηοάο., Ἰη5ο] 10 Τἀοιπάϊ (γοθουγίαπο, οδθη τ Ἐδφίββουισ., {6 ]Π1οῖε. 

Ῥὰρ. 91, ποῖ, ἢ; Ὧὸ ρογ 550. σα απ ο6 1γ0)50 Ἰοοὺ 5.50] οα ἔν, ἰδοιαπ απ {π|6ὸ 516. ἃ ἀΠΠ4πὸ ἩΡ αν Ιο βαν απ, 

----....-- -.. ..... 



ΥΙΓΑ 5. ΒΆΒΙΠΙΠ. ΟΧΧΧΨΙΗ 

Ιουτιι, {105 ἀοιμὶ 8ι:8 ΠΔΡ ας Βαβι υι5., ἴῃς ΟΟ 115 ἰοιἶτι8 οἷν α115 ον ρ᾽ϑ8οῖ. ΑἹ σπὶ [θα51}1π8 Ανπὸ 372. 
Ροιβθαα 0 Π15 ῬγΌΟ ΘΙ ]Δ πη βαϑιϊπονεῖ., οοηβἀαρας ΠπιιβίαιΠῖο., ταῦ σαπὶ πηᾶχίπη8., δῇ μλΐϑϑιιμι ἃ 
ἐο ΕἸδυιβιμίπαιη., οὐ! βιΠηλ18ἃ σ,ΤΑ(Ι ΔΠΙΙ1 5501 ΠοατΊοη6.. τι ορίμαιν δα )πτονοιη οἵ σου} }}}- 

ἰοπϑι, δχοθρῖί. Ῥανιίον τορι σπαηΐ ἅπη0 979., “ιιδ ἀδἰης6}0}8 ΠΡ ΤΑΙ Π.118 ; 1 ῬΥῚΠ15 ΤΠ ΡΤ 
ἡΠΠπᾷ ταϊβοίπαμη., 4αοά οἴτὴλ ΒΑ 5}}1πι8 Ῥάθ]ο ροϑβί αἰβοθβϑιιην Ὑ αἰ θη 15 ᾿πο θροῦς, Ἰᾶτ ἰδιθὴ Θχεὶ- 

Ῥίθη 15 ποϑριιι5 ἀρίππη οναΐ δῆπο 579. 
γεηὶι ἰίαχιια (δοϑαυθαιη Ὑ αἰθηβ ἅμ πὸ 9571 δχοαηία : 46 οὐ ϊηο ποχῖμ εἴ σΟΠὨ]ποίτμηι 6ϑἱ 

οὐση του απ 1{Π1π|5. σοβίαγιιη Πἰδίουα. Ν απ οαπ ΑΠΕΟΟ δὴ ρείθγεῦ ἰθπίο {ποῦ οραΐ Απου τῶ 
10 τηθη86 ἅΠη] 371, τπἰὖ σονίο ρδυϑριοῖίιν οχ ἰθρα 76 46 Ἰ)δευνιοηῖθιι5 ἀδία τὴ πᾶς πὲ ΠῚ 14. 
71α]., αταιίδηο Α. 11 οἱ Ῥύοόῦο Ο55., Οοά. ΤΠοοΐ. 110. 12, ἰ. 1, ». 420. τα ογρὸ Π{{πι|8. Θη}15-- 

ΒΥ οἵ ῬΥ ΘΟ ΒΟ Ὲ5. ΘΡΙΒΟΟΡῚ (βάν δδμ γϑηθυϊηΐ Ἰ6Πη86. ϑορίθι 1 6) αϑθη ἃ Π1 7. ΘΠΒΊΠΙΙΟ 
γαϊοπίθν (ϑαυθα [δϑίπιιη ρΙ ΡΠ δΐθ οοἰθγαββα οοηϑίθ; μα}Ππ8. Ὀτοίοοίο ἀπ] ἴα ] Ἰοοιι5, 
4αϊῃ Ἰά ἀπποὸ 572 ᾿πθαηΐθ ἐοη ρου. πιο ἀοσθα!ς διιοίου 5 αὑερουν ΝΎ 556 ΠΙ, αὶ ἰδϑέαίαιν Ὑ ῇοη- ἐπ Ειλονι, 
ἴθι γϑθιι5 οομίτα θαυ ανοβ [ΘΠ Ἰοἰτθι ρθβεϊβ δαϊαμι,, οὐ 6 Βγορομ 46 ργορυθϑϑαβ ΒΓ γ αἰ οχ ἢΓ Ὁ 
ἸΠΠΡΙΌΨΙ80 γαδίαϑθβοί,, δἊο (ἀαϊαίίαπι πα}}0 ποροίϊο οδριβϑοῖ,, ῖς ἰαπάθηιν ἴὰ δρραάοοίαιη, {τι 
Ρτοχίμια διαΐ, Ῥθυυ ἢ Ἶἶ558. (ὑδοβαυ θᾶ! ΘΙ ῬῸ Ὑ αἰθη5 δοάζθιν ἅπηο0 νηὶ, {πὸ (ἀαἰαίίαμ ρονασταν ί : 

Ὧο να]6 ϑοοναίδβ οἱ Τ] θοάογθίιιβ μα] Ππποϊ μανίαν, 48] τὶ ΒΘ γυίδιη οἴ ν]οηὰ 5 ΓΘΡΊΟΠΕΒ ΑΡΙΔ ΠΟΥ 
ἀϊάσηϊ 5] θοία5. ἔπι15586 ρυιίαηῦ., οἴ οβαγθα ορρισηαία. Οοηβθηβις οὐ Ν 556 Π0 ΝΆΖΙΔΠΖΘΗΤΙΒ, Νας.ο».50. 
4π| Ὑαἰθηίΐθι πᾶνγᾶΐ , οἴπ ψ]ΟΙΠῸ5. ΟΠ) 65 1 ΡΙδ(δ115 ΤΌ θογΘ ἂς Ροίθηίζία ἀομηχεϊϑϑοί,, ἂς αἰοιὶ Ρ' 947: 

18 «αϊάααϊά οὔνιαμν Παθτιθγαΐ., 5} 6οἰβϑθί., δἷο ἐδθαι ῬΘυαρ αι 15. ΟἹ ἢ ἰγ118. ΓΘΡΊΟΒΙΡτΙ8 
(ὑοϑαυθαπι ΔσΡΊΘβϑι1η) 6556. Π᾿]σποι Ναζιδηζθητι ἰοααὶ 6 τϑρι οι θ5. Οδρρδάοοϊαμ ᾿μΐον οἱ 
Οὐπβίδη προ ᾽η} Ἰῃ του] Θο 8., {τιὰ5 Ἰθηίθ ροναρναραΐ  αΐθηβ ἅππὸ 571... ποὴ 50 πὶ τιΐ ἩΡΙΖπ6 
οαι πο οατι ἤθη ὀρρυϊμιουθῖ, 564 δίίδην τὸ νοῦ ἱπθαηΐα δὶ 972 6 Ὁὰρραάοεϊα δργθάϊ, οἱ 
πιο Θγα 1165 ΕἸ] οα]οτοβ. υἱΐαν ροββεί. 

ὍΑΡΌΤ' ΧΧΙ. 
1. ε Ἐρίβίοϊα 81. Π|. Θουῖοῖε ΔΕΒ απαβὶο Βαβ1]1|5 ἀπξοαιαπι ἤοπηα γοᾶάθας ΠονΌ Ποῖ : τοραξ οαιπὶ ἀΓ ὈΥΪΟΥ δου θαι 

δρί βοορίβ. ΠΙ. ΕΠῖαβ ᾿'οο ἀππὸ 872 ρυῶϑοβ (αρραάοοῖς, Ι΄, 1)6 ἘΡΙ5[0115. ΒΆ51}1 88 --- 88. 

1. ϑουϊρίαμι σοη]ϊεῖο ἀπίθ φαδαάναρδϑίμηδτη. ἰμ7τι5 ἀππὶ 872. Ἐρ ϑιοϊδηι 81 δα Τπ ΠΟ ΟΘὨΑἰι11} ΤΠ) ορίνιοία 
δρίβοορίπι,, δά «πθηι δίϊαιι ὀχϑίας Ἐρίβίοϊα Βαβι ὅ0. 15 Ῥυδογαῦ τπᾶρμδδ ἀΥ0], πὴ Ῥάντμι 5" 
(οβᾶγθα ἰδίαι, ἂς 'π ρου απρθηο Θρυοσῖδ δριβοοραία8 ππαπεῦα ἰδιιάθι οἴ ἰατηᾶπι δι θρίιιβ ἡ 
οναί, ΝΙαρμτιβ Ἔπῖτη ογαΐ ϑΡ᾽υἸτπι5 βαποί! ρ]ου Ποαίοι, δ αβααο ἀἰν᾽πιται5 ἀδίθπβον.. 56 στη δάϊηο- ἐν. 0. 
ἄπ ἰδία Ῥιονθοίτιβ βϑϑοί, ἃς ΘΥΘΟῚ 5110 ΡῬοϑί ᾿πΠο 6} 5.18 }}} ΤηΘππιο γε ; γτοραᾶνιῖ ΒΒ. 1} 5» τοί 

σαγδπὶ ΕΟ  6ϑῖδ0 βι185 ροϑβί ΠΟΥ [6 ΠῚ 518 5:15] ρογθῖ,, ἃς ππιπο Δα 56 πηϊ(ογοΐ 6 οἰ 1Ὸ 580 θυ δ ϑίδη- 
ἴθι Δ] ΦΙ]Θ μὰ ὙΪΓΊΙΠΙ., ΠΠΠ6Π 5:10 ΘΒΘΟΓΘΠῚ 5.111 γ᾽ ν τι5 ἀθϑισ παντοῦ. Ο0 τηδρὶ5 Βαβι απ χδσο- 
τοῦ δᾶ γὑϑηὶ ἰδ 1 τποιηθηΐ!, πϊπαθαΐαιν 56 οἱ ᾿ἰΐθπι οογᾶπι Πομιῖπο 1ΠΠαϊαχτη , 81 Θοσαβι οη θη (6 

1115 θ6Π 6 ΠΊΘΡΘ ΠῚ ΠΘρ]σογοῖ. 
Τ)γεϊαΐατηι πλαῖι5 Ἐποο 658 ΤΠ ποσομ 11 ροϑβὲ ᾿ρβῖπ5 τηουΐθμι σαταμ θῶ θ4511π5 ἃ 58 ἀερτδοαίαι", τι 

Βα ]τ15 ψἹν]] 115 515, σαοάσιια δχ ἰδηΐο ᾿πίογνα!ο ἴδ. }]6 δι πἰβίγαυ! ποῖ Ῥοββιῖ. ΑἸΔΟΡῚ ἀπιίθιη 
ρει οὶ ΠΠθϑηΐθι ἀπηιξ, ἃς Ἰηποορπίίαπι ἰαπαί, φαοά, τἰ Ν ο565., ϑοςοββοσθι δααηι ν] θυ 6 
νοις. Τίααιια πιθπιον {{Π1π|5 τπἸ πᾶ γιατ, 5᾽ πη] Ζιιο ΘΟ πβ᾽ ἀγα 5 οἷν οι Δι Ρ] μι 6856 οἵ Θ6] ΘΒ Θ,, 
ΟΡυ5. Τπμποοθητϊ ἀρχαὶ π]ῖο5 οἸαγιαιι., ἰοιηρονα ΑἸ ΒΊο Πα, τπασποὸ ᾿μαροηῖία Ῥα ον παίουθ 9} 
οοπίϊμτιὰ5. ῬΓΟΘΘΙ]α5 ; ῬγΌθ6 Ἰπ.6]Ποχὶς ποθὴ ἡππίογοιη Ἰ ̓Ζπιθιιι μάτι 6556, αὶ ἃ ποροίϊα 

ταπίπη οχίουίοτα ΠΟ ποιι5 511. 56 οἰτου ϑρἰοἰοὴ5 πὶ Οὐδηβαν θα ΡΥ ΒΥ θυ 1ο0, ΟἸοσ τς ΡΥ (οβιββίτησμην 



ΟΧΧΧΝΙΗΙ ΥΙΤᾺ 5. ΒΑΞΙΠ1: 

Δχνὸ 375. νᾶ8) αἰυπηπαμι Ὀοαίὶ Ἠθυιησρομὶθ εἴ Δ} 60 οὐ ἀϊηδίαμ,, ρυθϑθγίοσιιν ἘοΟ  Θβῖεθ ἃ αν 115. ἸΔηὶ 
8 ΠηΪ59 ῬΥΑΥ θιι5 ἃς οΟπδία μεθ 115 ΠΟΥ Ὲ15 Ρ απ, του θυθπάτμ δά θυ] ιι5., δἀνθυϑαμίθϑ ἢμ 

τδηϑιιθίμ᾽ π6 σου ΙρΙθμΐθμ., ῬΟυ σα ΘΔ ΠΟ, ποι ϊπθὴν δοοαναίο Π6],. ἴπ οομ τ πΘμ οἱ 

δϑοθίϊοο ᾿πϑίϊπίο Παοίθμτιβ ἀθροπίθηι,, δἴϑι 1ΠΠ1|π|8 σα Θὴν ΘΟΠϑιηβουαΐ Ὑἱΐδο ἀιδίου (88 ; Ρᾶιρο- 

Τ6η ἂς Πα]]Ὸ5 'ῃ μος πππιπάο τϑαϊίιι5 ροβϑιἀθηίΐθι., δάθο τιΊ μ6 Ῥᾷῃὶβ Φαϊάθι 1ρ8] οορία βιιρΡε- 
ἰογεῖ, 564 Ἰδθουθ πιδητιαι οἴα [γα 115 ν]οίταμ 5101 σοπηραγαγθί. ἤπιης βιαιιμ μἰ (618 ΡΟ τ ϊδβοί 

ὍνΗ, ΒαΆΒΙ 5 : 564. 4αἷὰ Τπποςθηττ5 ἰΐπτη ρϑίϊοναΐ , ρεοατι ἹΠΠὰτὰ αα!άθηι,, βεα αἰΐθιο ἰοηρα ἰῃ ἔθ] - 

οὐθιὰ ; τοραῦ Ιηποοθηζιαιη ΒαΒ.}1π|5,. αὖ, 81. δ] ιϑιμοο ἴσαι ἀοβιἀονοῖ., τηϊαΐ ΔΙ πιθιῺ 

Χχ {δύ θιι5, 4αὶ δατῃ οἶγοα 6} απῖὰ ἀβϑαμηδί : 81 πθηλίπθι αθοΐ., φαθηι μλἰ1αΐ, Βα ]ίοι δὶ 50 

501 αΐ, 
γΙάοῖαν φυδαταρθβϑιπηαιη ἀδβισπαγα Βαβιἢτι5, οατῃ Τπποσθηίηαμι τοραΐ, πῦ ἀἰ αιιθι ᾿λἰ αΐ,, 41] 

γ ΠΡ ΌΙ] οι {Ππτὰ ρυ β Ὀγίθυται οἶτοὰ 16} πη 1ὰ ἀϑβιιηδί. τιν απίθμλ ἤδοο ἃπη0 512. ραΐθηι ἐθη- 

εἰρίβδθ, πος Ῥοιβϑίμτατ Δ ἄπιοΟν ἀγρτιπηθηΐο , αιιο αὐτὴ 1)Α5}}1π|8. πλ] 05. ἰοὺ ἅηπῸ ΘΡΊβο ΟΡ Ὸ5 

σ». 30. »- ΟΥΘΑ ΟΡ (πλα ΕἸ ρΠ]οαΐο5. Θπ μὰ [αἶ586 δρ᾽βεοραίιιβ ἰθϑία τιν. Ναζι ΖΘ }115)., ὩΘῺ Ὑ] Θέτι" 511}. 111}} 

376. 1Πππιιῖν νἱσιμι, 4ὸ ρυϑβία που θ πϑηλπθηι πα θθι 8 Ροΐθγαΐ, ΓΔ ΓΘΥῚ ἰ55 1115. [586 ; ΟἸΠΠ} Ὀ βου- 

ἄμ Ῥαιηθαῖαμι, {αν ἀράς ϑαια! θμβι 5, ΠΠρΘ ποι (βασοδ τοί ἢ δῖ, πθο ΤΔ(1Ἱ οἱ, ᾿Ποο βίο 
εΕΡ. 102. 

ὑψα Παρϑητὶ ἀρϑι Ἰ5βθῖ, 51 4 αθιὴ οἱ ᾿μ νη ἰβϑοῖ βάν θη. δα] ᾿λιητι5 ΘΡΙβοοραίτι5. 5ιιβιπ θη παι. Υ Ἰἀοίτιν 

μος Βαβ}}1 ΠΡ γα α5 ἴῃ οοποδάθη 5 οχ 5ιὰ Προ! οϑῖα ΘΡΊΒΟΟΡῚ5 1ἴα οἰθυθμ (βαυῖθηβθιι ΘΧ Πδτι- 

ὁ». 317..ν. 3.556) Ὁ πϑηλΐηθιν πα ον θοῦ δηπὸ 970, {ποῖ Δι ΡΠ] Οϊο ἀομᾶνοί, Ῥγορίεγοα φυοά ῖβ » ἀὔθμι 

325. Ρτοιϊδογαΐ, ἀοοθοηία δὰ γθέθυθιι τ υἼιαπι ποΥὰ Οοα]ονιιμι ἐοθυἸααῖπο, ἰπηραιν ᾿παϊο οππονὶ [Ἀοίτι 

6586. 
φ ΓΙ Οὐδμινὶβ ΒΆ5}1ὰ5, ααδιιάμαι (ὐαϑανθε {π|0 Ὑ ἃ] 6.5, Ὑἰχ α]] τὶ ἀἴθιι ἃ Ασϊαπουιιιη ᾿Π51{115 

Αὐπαπαρῖο {αἰππὶ μα θαου 1, Ὠ1ΠῚ] ται θη (6 8110 ραοϊποαπάατγιι [οο]Θβδιασιαι βία 1 γθιλ6 θαι, “αι οὐιμ} 
Τ᾽ ϑι} 1π|5 Δ ἢ - . - Ἃ - - περᾷ ᾿ ΤΙ ᾿ ν, τ» 
ἐδάυαιν μο. ἡ ΔΙΠΔηδΒ10 50. γοῖ ἅμ η0 Ριωοθάθῃιςι, ΒΡΘ μι οἱ αἰΐογοθαΐ, ἴογθ τὐ οι 65 {{ππ|8 Πα Ἰοῖο ῥδοιοα- 
πιὰ τάφοι. (Ἰοπ6 1 ἰποΟ]Θβιασιιλ ΠΟΙ (οτοηΐ. [ἃ ἰαπμοηι ςΟὨβοαπἴτι5 Θὲ Βαβι τι, ἰουίθ ᾿ρ88 Ρουβοάαιι- 
Ἰ)ογοι οι ᾿ς ἕ δ : ᾿ Ε Ε ΞΟ ΞΜ 

(ἰοπο διϊηο8 ἃ σοη!Θη ΟΠ 115 δ] σοι τι η15 ποι ἀοἰθηβιίομθιι γονοοαπίο. δου θη ορρὸ Αιπαμα- γοραΐ δι πὶ 

ΝΣ 510, {4 π14 ἴῃ Οαρραάοεῖα οἱ ΠμΙΑΠμλῖ5 Ἰοοῖβ 58 τι} οϑί, νου ππιπς δά δουτμ, 411 ᾿ἰοι 56ι- 
ξοορίβ. ἀπιηΐ, ΓΟΙΠ ΠΟΙ ΘΙ ἃί4ι6 τητἰᾶΐ6 1} ΡΙΟρομάονο: ΘΠ 16 Ἰάεἶτοο τοδσαΐ, κί γιοδὶς,. ᾿η6π||, 

Ἁ ἐὰ οπιτιϊδιις οοτίνας ορίσιοίαπι τιτιατηι, ψτίῶ μά ἀϑοπάιιπι οἱξ αὐἀηϊοτοαῖ. Ὗ οἱοἰλαμί Θμμ ΘΡΙΒΘΟΡὶ, 

ἀπο 405 Βαβι} 15. οἵλι Αἰθμαμάβεο ΟΠ] πηρ ΘΓ βίπθθας., αἰ ΑἸΠαμαβιτπ5. Ῥγῖοι βουνοί, 56 4α1ὰ 

βαβρθοῦ ΑΙ μᾶ510 6588 ροίθυαμΐ. , ΟΡ θὰ 4ιθ Οἰἰμ σα ββουαηΐ ἀηίθιιαπι 810 Αυϊαη 5 εἰἸἰβοθάθγομέ 
οθιοβίαϊαν οατη 51 Π1π|5.. τὶ 5101 Πὰ5 δ Θρίβοοροβ {οι ὰϑ τϊταΐ : ΠΟῚ ῬΥΪτι5. 586. Θὰ5 εἰα αν τι}, 
4081 γΟϑΡοϑῖιηχ ἃ) 615 ἀοοΘροιῖς : δὲσὲ τη ται, Πα, ρΘοΘα ΟΤ' ΘΓῸ ἴπ (6 Οπηιγεῖδτι5 εἰϊοῦτι5 οἱ! 

γηιθω. 
᾿Ἐταΐ β8πὸ Ῥϑυ πὰ σΟΠἸ{1ο0, ἃ ΑἸ Πα μαβὶο ροβίαϊανα., αὖ 4] Δ} οἷ5 ἰοϑ5. ἔποναΐ, ρυῖουῦ ᾿ρ56 

ον θονοῖ. ΝΟμ οχ ΒΆβ11Π10., ποὴ οχ δίοίοιιο οὐΐδμιν ον τ θυ 1} 6] πιβι 01 ΘΟ ΠΟ Π 61}, 4τι8 Ῥδοὶ 

οὈβίαγτα ροΐθναϊ ἂς γϑνοιὰ οθϑε{1|, 564 ἃ Πιοι! 115. ποη δι ῬάσΘη} ΔΡΡΘίθ Αι 115 απιαμι 

πλϑίαθη 115, 4αϊθτι5 ἰαμιθὴ Βαβι! πι5 οἱ ΔΙ  οὕϊτι5., τι Ἰηΐοι ΠΟΙ] 65 θαυ θι ρανέϊπη βία 
ςοααποῖοβ θεῖ 5οϊθῖ, ἤθη οθάθυθ μΌυ ροϊπθναηί, 

δουρία πῶς δριβίοϊα ἀπίθαψασι Βογοί θιι5. οιηα γα ἰϑδβεῖ., ἃο ἴουία θαι δῃμίθαιιαμ Ὑ Α] 615 

(ἴὔϑανθα ἀἰβοθβϑιβϑοῖ, δαΐζ βαϊίθηι ροϑί γοχϑίδιη ἃ} δὸ (ὑδθβαγῦθαμι. [ἃ θη ᾿ΠἸσᾶγ6 ῬΟϑϑιΐ οδιιία 
οἵ οὔβοιτα 46 βουβοί ἸοιιΘ μα] ναίο. Οομμηραναί δηλ ΒΑΚ} 1πι5. ΤΠ ΟΙ Θβδῖα πα αὶ οὐππλὶ Πδιι- 

[τασῖο Ῥαντηι Ὁ οαιιϑᾶμ Ἔχίθυ πᾶ Τπᾶγ6 οχαριἰαίθιη ὀχουῦίο, ραν Ὁ πανὶραμπίϊιμ 510] 

την ἰοθιῃ οὈϑίαπίϊμαιη μουν ας Ομ θη. Τα δι 1 56 ᾿ῃ πὰς 511}}}Π|{π|411}6 ΒΘ ΟΠ 6. σΟποϊ πθτο, 
απ πϑς ΑΙ Πα Πα51}1 ρει ἀθπίϊα ἀρ τι5 φα! αι τοααϊναΐ., π60 ΓΘυΊ βίαίιι5 οἱ ἀἸσομαϊ ΠΡ εν- 
ιαΐο.Νοπάατϊη σουία γθάϊοναΐ Ἀοιμὰ Πονοί!ποιιβ; 56ε4 Ὀγονὶ δατῃ σθαι ταν ταπ 5ρουα θαΐ Βα511 1115, {πὶ 

Αἰμαμπαϑίπηι τορϑΐ, τι ΠΕ ΘΡὰ5 5101 δα ΘΡΊΒΟΟρΡΟΒ τϊ(αΐ γοὶ ρει ΔἸ] ππθιη 6 οἰθιῸ Αἰοχαπάνίηο, νοὶ 
Ρον Τθογούποιμι ἀϊαοομιι. Πᾶς ἰδπλθι ΠΟ τἶτι5 δρ βίοϊδηι ἀμ 971 δου !ρίαμι μεαΐ, ἀμία- 

«πᾶμῖ ΠοτγοίΠθιι5 οχ ΡΥ 0 {{ππϑνρῈ ΑἸοχαπά ταν βιιβοθρίο ἴὼ αρραάοοίαμι γϑα ἰ556ι. 56 δι θὰ, 
ἀπ ρεωβοηίίαμι Ὑ αἰθητῖβ αας βαϊ θη ρυαΥἹΟ ἢ. ΡΟΥ ΒΘ αι ΟΠ, τ Ἰοαν τ ῬΟΒ510) {Ππ|{| οἰἰὰμ) 



ΥΤΑ 5. ΒΆΒΗΗΙ. ΟΧΧΧΙΧ 

ἀροεάμι, ααοά Βαβι ϊτι5. τὰ ἰνὰς δορί βίοϊα, τιῦ Ἰαπὶ ΟἸβου σαν ̓ἱπγι5, ΘΟπβθηατιίυμ 58. 6558 ππαιϊοὶ Ἰὰ Αννὸ 373. 

ἀυοᾷ ἰπ ερ᾿βίοϊα ἀππὸ ρυθίογϊτο βουῖρία ᾿"δασανιιπι βρεγαθαΐῖ, αὶ ομμπ85. ΑἸΒα Πδβὶὶ ἡπα Ἰςῖο Ῥδοιῇ- 

οαπᾶδ Ἐφοϊοβίθο ταοάπαμν οομημ(ϑγϑης, Βυδίθνθα ἰπαὶς ΒΑ511ι δρ᾿ βίο! τοϑρομϑβίιμι αἰΐογθὶ Ἰλομια 

τϑάϊθηβ Πουοίμθιιβ, αὐ πο γἹ 6 πητι5. 

ΠΠ. ῬΙυχίμν ἰμιθγθϑῖ, 415 Οαρραδοείαμι ἰος ἄμποὸ τοχοεῖς, ἰηααίΐίνονθ Ἐ]ιᾶτη ἰνος Πλιμτι8 ΕἸίας Ἰος 

δι ιϑ 1 τιῖ586 ρϑυβριοίμητιβ ἐσ Ἐρίβί. 94, ψιαδ βουρία δϑί ᾿ς ἀπμὸ 372 δῃίθ πιθηϑθιη ἡπιμίπιμη. [πὶ ἐὐῈ: τᾶν 

μιᾶο ερίβίοϊα Βαβι πι5 ἘΠ ατὰ τορϑπάδιι (αρραάοοίαιι ᾿πινίζανι βιιβοθρίβ86 ἀϊοῖς, ταὶ ορονὰ ΘΟ] 088 ραδοοῖα. 

᾿πβίαατατγοῖ, ἰοοα ποι μα ϊζαῖα ἱπο0}}5 τρί θρεῖ, ἂο τπὸὺ γον. 501 Πππιάϊπιθ5. ἴῃ ἀπ] )γ65. ἰγδηβίου- 

πιατοῖ, Ρυφίθυσαδηι αιοά πῶς Ἐριδίοϊα 94 δα Ῥυφϑιάθιη ΕἸιατὰ πδηἰοβίαβ πα μοῦ Ππ} 8 ἃ ΠΗῚ 

372. ποία5, αὖ ᾿μἴνα γ᾽ ἀθὈί μι, ἰρ5α σους αρραάοοῖδο ρἰοίανα,, χαδηι ἴῃ ΒΑ51}11 γευ 15 Ῥθυϑρ1- 

Εἴμγτι8., ΠΝ 1 Π 66 ΘΟΠΡΤ ας οἴαμ 5 ΡΘΊΟΥ θτι5 ΕΠ ον β., ᾿ὰ αΐθιι5 (δοϑάγθδ ἴῃ 50 πιά! ϑιὴ τι [δ ὁρ γή. 75. 

φουΠηᾶ5 ἀρ οναῖ. Οτιαγα Ρυϊμλιι5. οχϑέμς Ε}1ὰ5.,. 4] ρυονιποίαιι. ἴθ 'ὰηο βίαϊαμι τεάδείαιῃ 70 

ΔοοΙρθΡεῖ. 

Μητι5 ἀσοτιναΐθ ἃς ΜΉ] πτ5 Θ4Π6 46 1Π10 νἱγῸ 5αμβουιηΐ οι Ἰ [Οὐ τα πΟΠΏ1}}1, ἴα 15 ΤῊ] πιοι - 

τἶπι8, 41 ουπὴ ἀμηο 571 Οαρραδοοῖα ρυϑαἶβθθ εἴ οὐπαν ᾿μἸμλ1οἷ5 ΒΑΒ1Π1 σομ)αποίθιη [1886 Ἔχ ίβῖ- 

μιδυιια. 0 ἀπποὸ τοχουϊς Οαρραάοοίαμι, [αι Ῥγοθανίμητι5. ΟΠ νἰβιϊαπσιαι {ΠΠπππὰ εἴ ἁιϊοστη 

γοοραΐ ΒΑ5111πι5, πϑάπιιῃ μοι ἰμἸιϊοοβ παπηθτοί. Μίαρητπι οἱ ρἰθίδεβ ἐθβδιϊχομίπιση {ὙΠ 1,. σπιτὰ 

νου δίαι π6 ΔΙ θυ δ Ομ 115 ΟΡ βοορουμι γα] θγθίτιν {{Π1π|8 μαναὰ, σι μισὰ δια ἵτὶ ]όῖιιηι ρμίεἴας6 

Ρεγ[ἐοίαπι τεἰϊσἰοϑὶ οτεἴίιις5 πιοΡοθίεπι μογοίροτ ἐενοί. 586 ααοά οὐμπθιι ΔΙ ρ μα Ἰοσιπι Ριῶ- 

οἴπάιι, τἄθι δϑὺ 1116 ρυϑθβθβ, {ποι ΒΑΒΙΠ1πι5 πος ἅππὸ 972 αἰρηϊιαία ἀο]θοίπιαν πϊθηβθ Νίαϊο δπΐ ἱ 
Ταμῖο, οὐ ἰὼ ρϑεϊοιΐο ποι [ον] οοπϑεϊαΐτατι ΒορΠγομῖο οομιιηθπ ἄαι, πιο οαὶμ 48 ΕἸ ΡΙοίαίο ἐρ. 96. 

δὲ διηϊοι ἴα βθο ᾿πιθυοθάθηί ἀϊχοναί ἴῃ Ἐριϑίοϊα 94, ᾿άθι 46 11ὸ Ῥυωβιβ αἰρηῃϊίαία ϑρο]αΐο 
ἰοϑίαίαν ἴῃ Βρίϑί. θύ, ἐστ οατῃ 6] αθοῦαβδο τοβίαίαν, τὶ τ65 Ομτιδιϊαποτιιτι αἰ ατιἰ τέιιτη, Θοτις 
γονοσαϊθῖ, ἰὰ δϑῖ, αὐ πϑουοϑίτη δυθυΐουοί δ ρᾶθθιι ἰηΐον δι ΠΟ] οο5. 508 Ὀ}Π1ροῖ. ΠῚ5. δαῖτ σοθιιβ 

δηθ σασμ ΕΟ οϑῖο ἄθοιβ πη θεν] 5ο]δὲ Βαβι πι5, τιῦ ρειβριοιίαν ἐχ Ερίϑε. 99. Ῥυξοίονθα ρυι56885 1116, ν. 186. 
οαϊ ἀρτοραία αἸρὨΪία5. πθηβα Νέαϊο απί {πηῖοὸ Πτιτι5 πὶ 972, Οαρραάοοίαιη. Ὀνδν βϑίμιο γοχὶΐ 
τΟΠπροῦθ, ΠΘο ΘᾺ 1} ΑἸ [πι5 ἃμΐα {ΠΠπτὰ τοχοταΐ, εχ ἦπ|᾽ὸ (οὐ Ὡ18}15. δὲ φουπιμη δ Αἰ Ποία ογαΐ. ἴὐπάς 

θαβι] 15 : Ῥαίγία ποβίγα μετ᾿ δοπιτιίμει αϊξαία ὁδὶ, υἱἷτὸ φιιϊάθηι σοπιιῖσϑδα 5 σιιαίοτι ποτὶ αἰΐπεηι οὐ. 

εἰϊοιιτι ψιιὶ τ 5 τιοϑίτας5 ατι ἰ φιιδοίπιας δοϊιτιῖ, ἐπι τθοίοτιὶς δθάθηι σοπϑοθπ 556, σθὰ οἷο 60 ρτίναία 

Πηργοὐϊίαίε ποπιτιίζογιι, φιιὶ θὰ {{{ππι6 ἰἰῦθγο δὲ πθϑοῖο αϑϑδοπίαϊ οπὶς αἀπίπιο ατιδΠὶ ὑεἰϊὶ οἱ 

ἐπι θυ "ὁπιϊ ἀγγιρτιογ τι εἰ οσαἰιιηιτῖας οἱ ἐπιδιτιιαοτιεπί. Ἐϊ᾿ ροβίθα : {τα τι πειίιὶς φιιίθτν «ἀπιτῖ5 αὖ 

αἰϊο βαπί, ἴκθο ὑγενὶ ἰθπιρογ αὖν 60 ρον θοία. 15. Ἔὐϑὸ Αἰ1πι5 6558 πῸη Ῥοίεβί. , 4αδι 15}188., 48] 
Οδρραάοείαμι πιο] θϑεἰββίηιο ἀν 5: ο ἢ }5. (ΘΠ ρο ΤῈ τορ μαι βιιβοθρὶς : ἰάαιιθ οομῇγηιδηϊ, ἀπε ἀθ 
ἄτι  σι5 8115 Ῥυϑβι αΠ]} 15 ἀἸοθιητι5, Μαχίιηο εὐ Απεραίτο, φαογίαμι [06 πος ἅπη0 οἰνοὰ ψιιπῖπιμι 

1] ΘΉ 561}, ΔΙΙο ἃπηὴῸ 979. εἶτοα Ατπιριβίππι πιθηβοιι Ῥα θυ παοιι]α Οἀρραάοοϊ οοριῖ. Πα ι18 

[115 Ἰαατι5 σίτατη οχουπαΐ ΒΑβΙ Π1π|5 : 5015 6556 ν᾿ θθαίαν, 4πὶ Ῥγονίποιθο σα] η θὰ βᾶ πᾶν 8 Ρο5- 
5θΐ, Β᾽ ΠΟΘ τΙ5 Ο] οἰιδίοβ, ΑΠΠᾺ}}}}15. 1π [αν ατ ρα η 1} πι5, (Θν.1}1}15 ἀθ! Πα ΕΠθτι5., 4 Ά 115 οὐ 

ἴάθμν ραιρθυῖθυ5 οἱ ἀν! θιι5, Οὐιοὰ ἀπΐθιη ἃ πιι που 5. οὐ αϊ αν ππᾶχίθιθ ΔΒΠογΡεθαΐ, 14, αὶ τ 

Ἰδνῖτι5. οξοίο 5. 1Πππ|8 γἰραθυ5, ρυθοτουταϊοπάτινν νἹ ἀοθαῦαν. απ. δχϊμιΐατῃ Ε]1 ΘΠ ρίδιλι [15 

φΟ]ουΊθτι5 ἀδριοίαμπι Πα θθασητιβ; ας! 5 ποπαι]α δα εὐπι ρου πη τα ἀθίμοθΡ5 αἰ ΟΘΟΘΠΔΆΙ8. 
ΤΥ. Τοῖ ἃς ἰδηΐα σἱρεπίτιηι οὐ παπιθηΐα δηΐτηοβ αἀαϊ!ἀουιιηΐ ΒΑ51Π10 5 πὶ σαχη ἃ} ᾿ρΡ850. Ῥυ βι 6, Πὲ ορίσιοῖα 

ται ἃ 115, 4πὶ 51} [050 ΔΙ ̓{ππᾶπὶ Δι βέλη ἷβ ραγίθην ρουθρθαμπί, πλα]α Ροίονθί,, ἂς ΠΠΡονο 89. 

δαιηοποιοῖ,, 51] φαϊὰ Πουὶ νἱάθγοὶ ποθ ἄθοονθ. Πίης (δμβιίογθιη Πιουίαίαι, θὰ ἴαμα 18 815 ἐρ. 83. 

ἄπδμι οοπϑιιθιπάϊηθ πογογαΐ, τι οἸαηῖ 6] πη 0611 ΤατιὩτι5. 505 ΘΡΟΓΙΕ 5, ἴῃ 4πὸ (αρρδάοοϊαιη ομλπῖμῸ 
8010 Θαιιδίδηι ᾿πβίδιι γα 8 ῬΟϑϑὶΐί , ΠῚ ἸΒΘΓΟΥ ΜΠ ΘΟ 85 Ι]δ γα : οἰσιιθ σοι θη δ 5118} 4π81}- 
ἀἰατὴ ῬΟΒΒΘβ8: Ομ 6}, {π|8 εἶτοα (Πα πια μη θα δια {υἰθιι15. Ῥυθμιθαίαν : πα Ρουδοιιΐθ γοοΔ 8; 

480 δΡαῦ τ η1π|8 ΘΧ ΔΏΊ1ΟΙ5. "Βουιρία μδοο δριβίοϊα ἤοπ πλα]0 ρΡοϑύ αἰ] ΟΠ Θὴ Οδρραάοεῖθ , “δι 

θάβ5}ππ|5. τιί γθοθηίι δέπας ψα]πονθ, οηισιῖτιο δοἷο τ ηιαίαηι δχιϑιιηιαΐ, 
ϑουιρίαμι οὐθάϊηγιβ δὰ ΕἸίαιη Ἐρίβίοίαινι βεαιιθμίθι. 15. ργονποῖδμι ἀ(ὰ ἀΠ Ποία οἱ ἀθ[ου.- Πο ορίσιυ!» 

τηαία! ἀοοορθναΐ, τι ΠἸΠΔ ΠΝ 15 ΟΠ165 8.185 σΟρ ᾿(α( 1065 δ ΘΔ} ΘΠ] ογαμάδμι ᾿ποἸατοῖ, ποι π}|α δά. 
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ΟΧΙ,. ΥΙΤᾺ 5. ΒΛΑΘΒΙΠῚΙ. 

ἰαιηθη ἰλοογδί ἰηγ 5, αὰΐ βευὶ βἰπθιδί,, ᾿ρϑὶα5 πὰ] δ η {1 ρᾶχτιμι οοπρυπθη τα. ϑθηθηι {α6.ι- 

ἄδην οαπὶ ἀἰροιηα γθρίιη ρι 0 }1015 τη που θὲι5 οχϑιηθνδΐ, ἔπτη ᾿ρ88 δηΐθ ὕΘσΘ πὶ θη θοἴτι5 ᾿πηπγῖι- 
πἰζαΐθιι ἀδάοναί. Βεπαῆεοιιτμι γασίτιπη σου γογαΐ ΡΥ Ώ5565 5 564 ΘΠ ΑἸ 5115 ἴα γα ἴὰ πϑροίϊα 
Ργοίναχοναί., 1ΠΠπ|8 πϑροίθ, {αὶ πομάπτη ἃπηο05 4 πδίποι πδίτι8 οὐαί, οατῖς δα ἀἸοίο. Ναηι οι 

Ῥπογαΐτιβ ᾿πθι" οὐ γ 14 }65 ΓΘΟΘ ΒΘ. ΠΟῚ Ῥοϑββϑῖ, πθο {Ἰθπῖ ἙΟἸ]ΠἸσουθ, αὐ τ λ} 110 τ|8 ἀπ ΠΟ πη ΒΌΡΡ6- 
ἀϊζαγο ; πθοθ556 δγαΐ "]56γ6 5615 σα ηἸτ6η} ἀθάἀθοογαγὶ: εἴ φιιοά 50] πθη οὐ δι5 6586 ἀθθτιογαί, 

Ἰά εἱ ἴῃ οοςαϑιοηθιη ᾿πΠπμ]ΘΥΔὈΙΠ τι} τ] ουιχ σοηγ θυ. Πςἀσππια Βαβ1}1πι5., σαὶ σοιημητιη8 ΡεΡ΄ι- 
δίαμη οὐ αΐ 1158. ΟΓΊΙΠῚ 5 δ Ῥάγναΐο οἵ βθηὶ τη ἰβθυϊ σου ἴδ π Ὀγ 5115 πη ρ]οναΐ. 

Ἠφὸς δπαΐθινι σοῃ ρ͵556., οπππ (δ βαυ θη515 οὐο ἀὈ]αβ ᾿]ου 5 4116 πὰρ ἰϑέγα τι5 Ῥθη6 οΟποι ἰ85οί, 
ΜΕ] ἰρϑιῖιηι οἰατηδί ργοϑι αἷς [ἀοίπιηι.,, 4αθιη (4 }105 ρυφἸτατη του θιι5., {ια]65 ργθἸοδί Βαβι πι5, 
501 προθβϑία8 σοσογα ρούαϊς,, αἴ σἴατη 56Ππ6 οἱ {{π|5 πϑροίθ ἀαγῖτ5 ἀρογοῖ. Ποῖ 46 γϑιῸ ρυβ68, οαὶ 
56Π6Χ 6δἴ ῬΙΟΥ ΘΟΙΠ ΠΕ Π Δ Πία", ΔΠλ]οτ5 οναΐ Βα 51}11, αὐ 6χ 1Π1{10 οἵ πὸ δρὶβίο! ραΐοϊ,, δ βι1: ἃ 
ἴῃ 106 ἀΘβου θη 40 δ οαἰδιηλἰϊοβὶ5 Πα ναῃ 15 οοηδίαητα. ΝΠ νΙβοα μδοο φαδάναπί οαπὶ Ποιὸ Ε]1ὸ 
οἵ Π6βοῖο ἀϑϑθηίδί! 85 ἃηΐιηο. Ὁ 15 ἰδιι ἀἸΠτι5 οἱ α485 1)651}}} σού, φιιο Ῥυῶβ1 11 ἂρ ομΪ- 
Βὺι5 {Πππ|5 δι ιν} ]βυ το ποι Ἔχ ρϑυ 5 ἀθθονὶ αἰεὶ, τε οπετιὶ ἰμοπεϊτετετε σϑτιοτὶ Ομ ςιοαἰϊαίτιτ' , ρει [6- 

Οἰπισα5 ΘᾺ ργ[θοίιτὶς σόγοτς, οἱ αἴῖος αἴφτιιθ αἴϊος στιά αὐπηιϊτιςίταἰΐοτιο αὐἰγτν απ ; ἴδοι 8 ϑασημτα 

ΜΠ ψάνιιιη, ἘΤΙλ ἢ, ἀρίοβοθβ, 4π| βιρτα βά5}}}} ρθη ὶολ}]ο ἀδρὶοίιι5 6ϑί. 
Ταπία δγαὶ [15 ἐθιρουῖθιι5 ο] αι ϊΐα5 Οαρραάοοϊεο,, τι τιπὰ γοχ ἩΡΊΖαΘ ἁπαϊ θέν", Ἔχδοίουτιη:, 

οἵ δουῦιπη ἃ 4αϊθιι5 δχισαιαίαν, φαϊαιιθ ἤαρ 6 }}18. ο ἀο θαμέθτ, αἰ ἰοϑίδίαν Βαβ. 15 ἴῃ Ερὶβί. 74, 

η. 9. γἹάδίαι πιο δβέπμ ᾿ΠΠπιὰ τϑιηρι5 ρυάναι πᾶς οοπϑαθιπαΐπϑιη ᾿ηἀτιχ 1556 ν 6] 84] 6} αὐιχίβ86, 

τ γπιβ1οἱ Ο γϑοίρα Πα ἴῃ } 8} πναπάπιτη δάϊραγθηίιν. ΝΟη ἀδβὶποθαΐ Βαβ.}1π5 ἴῃ οἱπμηὶ οομνθηΐα 

εἴ 1ἢ Ῥυϊγαί!5. ΘΟἸ]Οα1ι118 πος νἰζαμι ἰηβθοίαυϊ : οὶ ἰαπάθηιν δὰ 468 τὰ βου: θοπάπιπι 6556 ἀπχὶ δά 

Οδηβιίουθηι (Δα ᾿πιπο δηΐμ βου ρία ν᾽ ἀθίαν πρὸς Ἐρίβίοϊα 8 ᾿μβουρίίοπα οαγθη8), οὶ ἀθιηοηϑίναί 
Βοος 18] αταμ άπ πθο ψϑοι ρα! θ5 ρυ 6856 δ ον ἰβϑίπηδμι ρου πίοϊθ Δη πα θτ15 ̓ πἔου γα. 

Ετγαΐ Ἰθουοίποιιβ ρυθβγίον, πὖϑίιργα ν᾽ ϊηλιι5, ΒΆ51Πι οΟἸ]αοίδηθιιβ : οὶ σὐσπ {τπτηθηίιμ, απο 
δ ΠΘΟΘββΑΥ 111} ΥἹζδο πιϑῖιπι Πα 6 σαΐ, φαϊάδιι ἰὼ ΒΟΥ 15 αἰσ ρυ ϑθθηΐ ; τοραΐῖ Βαβι Ππι5 ρυροβίζαμηι 
Ῥαρὶ, αὖ Ππ4 γοϑ τιον οοραμίμ,, ἢ6Ο οἷ5 ΠΙοθαΐ σα ρα 1 4}105 τ ] 1 6.6. 

ΜΔ [βία εϑ Ερ βίο]α: οοϊορ ϑί πο βαχίδο ΠΘοθϑϑι τ 0 οἴμν οοἰορ  βἔμηα βθρίϊμηα, 4112 οἱ ἴῃ Οοα1- 
ΕἸΡυι5. Ἠδυαᾶπο οἱ Ὑ αίϊοδμο οἱ ῥ᾽ αὐῖθιι5 4}118 αἰ ἴθυαι 5 αϊταν οὐ Πᾶς ᾿μβουρίϊομθ, ὑπὲρ τῶν 
αὐτῶν, ἐδ ἰϊδείοπι τοῦς; οἴ γδαυθύα 46 βδοάθιιν οὶ Ῥγθϑθγοτο ; 4πὶ {ποα πιηϊοσιαμ μα θοθαΐ νἹΐξο 5115- 

τϑηΐαη δ Ῥυϑϑιἀταυ., 60 βϑρο ] ]αίπι5 δϑί, Οπατα οπὴ αϑ}} 15 ἀἸϊοαῖ ̓η Ερ᾽βίοϊα οοἰοροβίπια βϑρίϊμα 
856 501 051586 δ ρυξοροϑίτιιμ ρατγῖδ ; ̓ π46 οοΠ Πρίτητ5 αἀ ππιπς ρυθροϑίτπαμη 80 υ}ρίδΠ) 6558 Θρ βίο 1 
Οοἰοβ βιηαμ βοχίδηι, οἱ Πογοίῃθαμι ἰοοὶ 1 }1π|5, 4ιιθῖι Βαβι. }1πι5 Ῥαίγ απ Δρρο ]αΐαν, ΡΥ βγίθγια μι 
ἔα 1558. 

υἱαπησιιο δυιΐθιη θρ βίο αυ δὰ ἔπη ς ἀπ ππ πὶ γοίου μηῖ15, {αΐα Οοἰοροβιηιᾶ βαρέα δα ρυδϑ 16} 
ΕἸΙαπΣ ν᾽ ἀθίατν βουὶρία. ΤΠιαπιάαι ΒΑ51}1π|5 ἴῃ ΕΠ1α, πα βιργα νυἹάϊπητι5, βιαμγπηᾶμ ἴῃ [πιγα ἀἘβουθθη 0 
Δ ΠἸταΐθιη, τηασπιτπιη θα ἢ ἀ6ὶ σα ΠΟ] Ἰοϑ οἵ ραοὶβ ΘΟ] ϑιαϑίϊοδ βααάϊπτη. Οτιάγα οπατ δαλ, δα 
ΠΌδπη βουῖθι Εριβιοίαμι 87, ποὴ τηοάο ποὴ ρου ογα ἀθθογα ἀϊοὶς, βεα δίϊαμη το(15 νιν θτι5 ἱνη- 
Ρεάϊνα, φαοηηΐηιι5 ᾿δθο σΟΠΠΤ (Δ Πέτ1, τηαχίπη6 Ζαϊάδι ᾿ῃ ΟΠ Π65 ΠΟΙΉΪΠ 65 9 5111 Π.1Π115 5 58 {6} 
σΟΠΐΓα ὈΓΟΒγ (ΘΓ 5, 605 ργιϑϑογίΐπι, ἐν ψαϊί, φιιῖ ποῦς τἰτιατιίηνθ5 οιπῈ οἱ δαπιείοπι ρι οἰ αἰὶς νίατη ἱποιιτιῖ: 

[νδος, ᾿Π τι}, οππ ἀἴοϊ(, ποῖ αἰϊαιη νάθααν Δ]! οὶ {πάη Ε]Ιατ. Ναια δηΐμι αἰϊπιιῃ Πα  ητι8 
(αρραάοοϊα ρυιοβϑιάθιη, ρα {αδη πο τορι πθη θη! οἵ σομιμηθη δηαϊ γαίῖο Δ ον! ροίαουῖ. 
Ῥουβρι οἴ ταν θιϊατη ἐχ ἰϑάθιη νου θ]5 αἰϊα ἰατι5 ΕἸ1δο, ϑαθασα οὐ Βα51}}10 Δι οἰτἴα. 

Τῃ βεααθηῖὶ δβρίξίοϊα ἴλοι]8 ἀρποβοϊζαν Ἰάθμῃ ΕἸϊα5., 4] ΡΓῸ ϑιαῃημὰ 518 ππτηδη 6 Πασίθηϊι5 
Οδρραάοοϊ πϊβουα5 ογαΐῖ, οἵ οαμὴ 115 ᾿ἀα]σδηίον δρογδί, πιδφιαπι ὦ ἰϑτιὶ {10 τπογιιπι διοτίιη 
δίαίιι αἰἰδοοίίοτις οὗ τηθίπιτη, Θοτιην., σα ἃ διε ἰϊηιϊοτίϑιις ροιοδίαιθτι5 ἱπιηιϊτιοϑαπί. ΓΓΘυυρτι5. οὐδ 

ορίϊμηδ οοηρσταῖξ. Ναιη ρμἰθυῖαιια παρ δι αύαατ οὐαί ἴῃ ἀρτὶθ. ΠΙὰο δάϊην βθοοϑϑογαηῦ, τ ν ἀ ἐπγῖ15 
ἴῃ ΒΞ ΡΘΥ ΟΣ 15 ΘρΙ5.0}18, ἀπ πλ ἴῃ (οὐ ξυτπ]πὶς ἀοϑρομπάθηίθϑ. ὅτι δαίοιη. ΔρΡΡιορι πα πᾶνοί 
(οι Ρα5; αιιοἀ δα 5οἸ να αι αἰιυται ΘΟ γα {{π|}} ΡΥ ϑοδ πιο] αίτιν ; οἱ δα ΡΥ βου ἴδηι ΒΔ 1 
Πα μι ἀοο5ϑοι, Βαβι} πι8 τπιϊν ουβαιῃ οἷν ταΐοι Που(αίτι5. οϑί., πὶ βιαμ “αΙσαα. συμ θοαὶ ἰατροί. 



5. ΒΆΘΙΙΖΕ. ΟΧΤΙ 

56( ρμευϊποοιηπιοα ἐροϊάενας,, αἰ ρ]ουίαια πὰρ Ἰβιταύππα αι αὐ ἀθοϑϑθπί. Θαδνο ἘΠίδηι νοραϊ, πα ακκο 372. 

γΕ] βυατηδι 111, 418}15 ᾿ασίδητιβ οἰ Πδὶ ροίποναί, ἴῃ {Ποϑαιχοβ εἰ αΐ ; τΘἸ απ ροϑίθα 5018-- 
ὑααιη ἰγὶ ῬΟΙΠΙοδίτιν : γ 6}, 51 ἰοίτι ἢ) ΠΘΟ6858 οϑῦ ΤΠ 9 1ἃ πὶ Π1}}}} Ῥυό δι15. ΓΘ] ἐπι δι0., βραίϊτιηι 
ΘουΊΠ 5 4π| τσ ἀθονδηΐ,, δἀπιοηθπάουιι σοποθάαί. ϑουιρία οὐρὸ Πδο ορ᾿βίοϊα νος ἀηποὸ 972 
εἶνοα Μανίαμ. μι ἰθιηρτιβ Δ π1Ὶ ΠΟΙ Αγ Δ. οΟἸ ΠΙσΘη41 ἃ Κα] ἢ 15 δαρίθι)ν5 δα Καὶ. Αρυ1]. 

οχίθπ δ θαίαν, τ πη ποία δ Πᾶηο δρβίοϊαινι Ο ΒΟ ἂν ἸΠ115. 

ΦΑΡΙ ΧΧΤΙ. 

Τ, 5. Αὐμιαπαβίηβ τοβροποί ΒΆ51]1ο ρὸν Πογοίποιπν Ἀουπὰ γτουογυίοπίοπι, Νοσαὶ 56. ῬΥΪΟΓΟΠῚ ροβ8. 5. Μοϊοιὶο 

ΒΟΙΊΡογο. ΠᾺ Ῥτοθαίαν Αἰ ἀπ αϑίαση 1ΠΠπ|π|, 4] 58. ἃ Μο]είϊο βῖπθ οομηπιπίομθ αἰ πηϊϑδιιπι {πον πν, ΑἸοχαπ- 

ἀνίπτμ 6556, ΠῚ, Πογοῖμοιβ γε αι Βά51Π1ο Ππεοτα8 Οσοϊἀοπίαϊπ, ΤΥ. ΒαΒ1 15 τοϑροπάίοῖ ρὸῚ Βαρίπιχι 

ἀἸασομιτη. Ψ΄, Ἐρίβίοϊα δοιππηιοῖς ΟΥοπ δ] τὴ. πγῖ588 ΡῸῚ δαπηάοπι ϑαρίπατῃ. ἯΙ. (ὐοπβα! ιν ΒΑ 5115 ἄς 

(ἰοπηοϑίϊοἱβ ΘΟΙ ΤΠ Π]ΟΏ1})115. 

1: ϑιρνα νἱάϊπητι5 ΘρΊβοοΡο85. 4π|ὸ5 45.118. οασπὶ Αἰ Πα πιαβῖο σοπ] απ ροτα νοϊεθαΐ., Ῥϑίμ556. αὐ 5.. Αἰἱια- 
Αἰπαπαβίτιβ Ῥυῖου δά 56 βου θεγοί, οἵ {ιϊα ἀσθπάμπι 510 δ Ῥδοϊβοαη 5 Ἐςο οβϑίαβ χροπογοί, Βὰ- Ἐπ ίες τας 

511π15 δου ροβί]αία ΑἸΠαπαβὶο ϑισηϊ βοαν., ἂς Θατη γτορανῖῦ, τὰ 5101 Πα5 ΠἸ{τογὰ5 τηϊτογϑί, βἰνδ σορὸν 
Ῥογ ΔΙ δια 6 εἶονο ΑἸοχαμάνίηο,, 5ῖγθ ρϑι' Βουοίμθαμη,, σαθι τϑἀθαπίοι ΑἸοχαηάσγια ὑγαηβιί- πούς ϑτιὰ 

γα 80 θαΐ. 5815 ορροτίπιμθ σϑάππὶ Πογοί θιι5., τι εἰ ΑἸΠαΠαβιτιβ Π15 ροβία αι 15. τοβρόπβα σοηι- ἘΡΕΕΤΠΡΣΝ 
τἰονοῖ. Νά, ΒΑ5}}1π|5., 60 δά νψϑηϊθηΐα (ὑοβαυ θαι, βου ρϑιύ 5, Μ δ]θῖῖο., δαμπηχιιθ 46 βαποίο Α{Ππα- ΜΝ ΕΣ ἢ 

πᾶ510 8ἰς δἰ] οαϊ ταν : ὕάπι φιιοά αὐτουογοτιϊςδιπετπι Θρίδοορτιπι “4 {]ιατιαδίτιπι αἰἰτιθξ, ρτοῦθ βοἴοτι- ἴαθρ 5. 
ἰθηι Θαϊπιΐαπι {πώτη ργιἀθτιίατν τποτιθῦο,, Πογὶ τιοπ ρ0556 τι πιεὶς {ϊείοτὶς αἰϊφιια ργοπιονθαξιιτ', ατιξ ἘΆΝ 

γιϊάσιιαιι δοτιιην αι οροτ θέ ρϑν οἱ αἴτιν", γυϊδὶ ὁ α νοδὶς φιιὶ {πιτὶο ἱρδῖτι5 σοπιπιτιτιίοτιοπι ῥΤΟΟΥἀ5:1- ἐΡ. 82. 
παϑίϊς, πάτο ἴρδάπι αἰϊψιιο ραοίο αοοϊρὶαξ. Αἰ ἑμτι δτιῖπγυ ἐρδιίτα, οπιτεῖπιο ῥΡΥΌρθτιίθτ, τιξ τιοὐ  5Οιη ἕῳ Ῥθυτις 
οοπ πισαῖιν, οἱ φιϊαφιία ροΐοτιε οοἰϊαίινιηι, 5θἰ ἀοίοτθ χιιοα δὲ {τιτιο αἴπτιῖδ5ιι5 5[ἐ δἰπα Θοηλπιτε- 

γιϊοτιθ., Θὲ οἰϊατητιετι ρΥΟπι55α τυαποαπί ἰγτϊξα. 

ΤΠ. Νοη ρμαίαι ΤῊ]οιοπίϊα5 μθο 46 τπᾶρπο ΑἰΠαπᾶβὶο ᾿π θ]Πρὶ ῬΟ558 ; θαι. ΘΠἸ ΠῚ ΡΓΟΒΔ}}118. ν ομαίας 

6856 βαποίιίη Ν εἸδίμππη οἱ ππηψαατ ἀθηθρᾶβ86 σοΠ ππ πΙΟΠ πα βαμι, Π4π16 Ροϑίσχιιδιη 1ΠΠ8τὴ ῬτῸ- Αἰμαπας- 

γηἰϑιϑβθῖ, ΟἾαγ6 βαΐτι5 6556 ραΐϊαΐ αἰϊατη Αἰμαπαϑίπι ᾿πιθ]]} ρου, Ὡοπι ἔἰϊπιτην φαϊάθιη Α ΠΟΥΓΔ ΗΠ], Ἀαε πε πῇ 
([5 δηΐμ σοηο το ΔΙ δ᾽ δαὶ ᾿πτουίαθναΐ αηπο 363). 5Θοα ἔογία πππτη οχ ΜΙ οθἀομ Δ 15, {π| 60 ΠΟΙ η6 [9119 βἴπο 

νοοσδίαν ἴῃ Ἐρίϑίοϊα 11} εὶϊ. 56 ἃ ἰατηθη ἴζα ταϊμὶ φαδάτατα οπχηῖα νι θη, ἃ ἀρία 6586 δἴ ἤθχᾶ, ἀχοίβι τς Βα 

τιῦ δα 4] πη 4ιιαλ τπαϑηπα τ ΑἸ Πα παβίτιτη γε εἰ ΠΟῚ ῬΟϑβιηΐ. ἘΡΕΙ ΜΟΙ 
15. Τηΐθι δβρίβοοροβ , 41ὸ5 Βαβι 18. οὐχ τᾶρηιο ΑἸΠαΠα810 ΘΟΠ] ΠΠΡΌΤΘ οοηδίτ8 68, ῬΡΈΘΟΙΡεΙᾶ ἡ ριμ μεν ε5- 

1Π1π|5 σαντα [πἰΐ βαποίτι5 δ εἰδίϊαβ. ΠΊης δἴίδμι δία δεϊατ ρϑί πὶ ἘΡιβίοβ 06. 67 εὐ 69, πὶ 5" 
ἰηϊέίαιτ ῥῬαοϊποαπάβ ΕΟ βίο 0 Ἀποομοπα Ποοἰθϑια ἀποαίαν. Ηδ5 ρυόοα! ἀπο [πε ϑγὰβ ᾿Ἰπαϊοαΐ, 

οαμι αἷὲ ΜΙ οἸθίϊο 56. π1Π1}} 1 6υ 15. 51118. ρσοιιονοῦθ. Αἰ αὐ Μοϊδαιυμπη οὐασὴ ίδοθἀομιαηο ΔΙ Ι4πιῸ 
οοΟμ]πηραγθῖ., πο νἱἀδίατν 14 διτὴῖ γα]ᾷθ 501 }ΠποἸΐαϑθα., πθὸ α}1}ἃὰ ρτουβι18 οχϑίαί θὰ 46 γ6 δρἰβίοϊα, 
πα] απ 1} {ππ|5 ἰΔ ΠΟΥῚ5 πη τη ἢ πη. 

20, ΑἸδηαβῖτιβ 116, 46 πο Ἰοχαϊτιν ΒΑ51}1πι5, ῬΥΌΡ πϑιιβ δυαΐ πὶ σοπ] απρογείαν οὐ δ ΘΙ βίο ; 
56 Π1Π1} ἃ δὸ ᾿πηρδίταυνὶ ροΐθγαΐ., εἶδὶ δὲ εἰδίϊτιβ αἰ ἔχιια Ἐουηγ ππ] 18 βῖρπα Ῥυϊον ᾿πηρϑγετοῖ. Αξ 
4015 πᾶς ροβίπι!]ατα ροίαϊ, πἰδὶ πιασπτι5 ΑἸ Πα βιπι5., οἱ Ῥᾶσϊο ἃπίο Βαβι τπ|5 βιδηϊ βοανογαΐ 5 ον. 89. 
ΘΡΊξοΟΡΟΒβ Ρείθγα πιὰ ΑἰΠαπαβῖτιβ δα θὸ5 θεῖον βου θονοὶ 2 ΝΘραββανῦῖο ορὸ σοπ]πηοία πάρη Αἰπα- 

ὩΔ ΒΗ ΓΕΒΡΟΙΒΙΟ ΟἸΠ) ροϑία]α15 ΟΡ ΒοΟρΡΟΥ ΠῚ. 
35. Ομογοὶθ Αἰ Παπαβὶ!, ἡποά ἃ Μοϊθιῖο ἀϊιιῖδϑιιβ δἰ[ 5ῖη 6. σομη πο π6., Τπα δβίατη. Πα] θθ πὶ 

ΠδΟΘβϑιπιἀ!πθηι οἰλμῖ 1158 485 Δ οΙ δεϊαινν ἰητον οἵ τπὰαρηππι Αἰμπαπαβίθιη 511} Ῥονίαηο ᾿πίουοθββο- 



ΟΝΤΟΩΙ ΨΓΑΥΒ, ΔΆΘΒΙΌΙ. 

Αχνὸ 375. Γπηῖ. μι ΠΠπϑίγαπὶ Πδοο νουθα 651} ἴῃ ἸὑΡ βίοϊα 958 δὰ ἘΡ᾽ρ)ναινλῖτιτη, π1}}] οἷς Ἰουλίαν ἢ. ϑ : 
ἐπεὶ χαὶ ὃ μαχαριώτατος πάπας ᾿Αθανάσιος, ἐπίστὰς ἀπὸ Ἀλεξανδρείας, πάνυ ἐδούλετο αὐτῷ τὴν πρὸς 

-, , ͵ὔ ͵ - 

αὐτὸν χοινωνίαν χαταπραχθῆναι. ᾿Αλλὰ χαχίᾳ συμδούλων εἰς ἕτερον χαιρὸν ὑπερετέθη αὐτῶν ἣ συνάφεια". 

ὡς οὐχ ὥφειλεν. ίαηπι οἱ ὑδαι 55 ,τπτι5 ραρα «{ε]ιαπιαςῖτι5, στιν «116 απερία υοηῖς 561, ομιτῖτιο ορίαὐαξ, 

πε οἱ δι οι ἱρ50 σοπιεπῖο οοποὶ αχ θέτει", δ πιαϊεζα οοτιδὶἰϊαγίοτιιτι ἐπὶ αἰ ἐθηῖριι5 αἰ αΐα ἐοτίιτ 

δοπγιτιοίῖο., φιιοαῖ τεξἑππιατ ποτὶ Θυθτιῖς56ι 1 (απ [15 γ 6 υ}}15, 17 αἰτεῖ 1οπηριι5 εἰἰαία δόντι οΟτι τιγι-- 

οἰΐο, πθιηρο 5. ΑἰΠαμᾶ511: οἱ 5, ΔΙ ΘΙ ΘΙ, τηδη εβίαπι [α]γοῦ ἢ Θοθϑβ νἀ] ηθι 11π|4 Ἐρ βίο! 89 δά 
Μεϊθύαμη., Οτεὶ ἔπίτιο ἱρϑῖτιδ. ἈΘ ΡῈ ΑἸ Πα Π8511, οοηιηιτιτεϊοπθηι ΓΟ αϑίἱπαςίϊϑ. 

Δ) αΐὰ οὐρὸ {ππιοναΐ ΔΙ δ᾽ θιπιι ᾿ηΐϑυ εὐ ΑἸ Πα ϑιτατ ΘΟ" 110 ; Π60 ἰἶ1Ὸ ππππς βρεοίδηξ ΑἸ Παπα- 

511 φαονοὶθο, 4 απ γ 15. Βά51}11 ῬΎΘΟΙ 115. ἢ στ Ἴπτητα {υἸ]αθνοί, τοραηι] ἰδτηθῃ, τι ρσῖον ἢ {65 
ΘΟΙΠΙΠ ΠΟ Ι5 501 ΒαΓ ί, Π.]Π]Π16 Δ ἢ Π1]ΐ, ΘΟΙ  Πλϊ [6 γ6 ΠΟΪΘΗ5 τιΐ ἸΘυτ ἀἰΘβριοουδέιι, Εἰβ] δἰ} 

Β451}1πι5 1π Πρ βίο!α δὶ Ἐριρμδηῖπιτ οὐ! ραι ΟῚ ΤΟ] 11 ΠΟΙ] δι} ἴῃ ἀμ ]οο5. ΔΙ ΘΙ ΘΕ ροίι5., 

4πᾶπ ΑἸ ΠΑ Π511, 568. τ ἴῃ Δ Ισ10 ΓΘ ΠΠ10 ; ἰἀτη6 η ΟΧ Πὰς ἘΡΙ βίο] 89 Ῥδυβρ᾽ οἰ μητι8., ΠΟ ἢ 

Ρον Αἰ μαμαβίπιι,, 564 ρον ΔΙ οϊθίμαι 5.6 .1556., ΠΙΠΟ Π 115 ΘΟΙ ΠΤ] 10 ̓ πἴθι τ ΤΠ 116 ΠΥ ΘΕΙΡ., 

ἃς Ῥγοϊη 6 σΟΠ 5114 Ὑ105., 48 τοι ᾿π ον ΡΟ ]ἀγπί., ποη ὅὅ. ΑἸΠδμαβι1., 564 βαποίὶ ΝΙΟΙ ΘΕ ΔΠλ1005 

ξαΐδ556. 1 {πὸ 58Π6 τἸ ΓΑ] 5010 5 αὐπ" οαηὶ 5. ΔΙ ΘΙ ΘΕ Ὡ1Π1] τα ρ]5 Ἰπ δυθϑδοῖ δα γ1ι}15 881 δὲ σατιβδο 

ἀεδηβίοπθιη, {πη} σοι τ πἸοαίονθι Πα θοτο 5. ΑΓ απ αβι αι, ΤῸ 115 51115 ἴα Π} τὰ} 6 ΠΟΙ ΘΠ ΠΟΥ. 
564 1Ιάφθιι 111 Ἔν θηϊί ἂς ΒΑ51110, ταῦ 1Π ἀμ οἾ5 οἴ σουηματι σα ΟΡ 115. 51115 ὩΟΠΠ1}105 μα θονΡοἱ ἰοηρ6 

5111 ({1551}11}65, {π| αν θη 80 οὐ {Πα πα510 ΘΟ Π] ΟἽ 5 Οατ1585 ἸΠ πΠΘοίογθηΐ. 

Νοη ἴανθης ΤΊ Π]διοηίῖο πς Βα} νου : «2Ζ{μπε οπΐηι ἐρδτίηι ΟἸητεῖτι 0 ρΥῸ}) 6): εἴθ γ6 τεῖ τιοῦ ἰσοτεη 

δοπ]ιτισαίιιτ'. (Λυιαυγ 15. Θη] θΆ5}}1π|5. ΘΟ ΠΟ Π6. δὲ Δι] [1ὰ ΟΠ] ΠΟ 1551 111|5. σα βᾶπΠοίο 

Αἰπαμαβῖο δββοῖ, {πα ἀμ} 6 ἢΠΠ{|π|5 ΘΟ ΠΤ] ΟΠ Θ1} 51115 ΟἰἸα 1 ΔΠ}1Ο15. ΘΟΏΟΙ Πα ἀγα θαΐ,, ΙΔοἶγοο 
(Δι τι] τιητι9 Ἔχ 11Π15 Ἰοααῖαν. Ηϊης ἴῃ Ερ᾿ϑίοία 82 ΑἸ Πα παβιτπιπὶ γοραΐ., πὶ σιοῦ 5. Ομιτγιῖϑτι5., 1πι-- 

ἀπ1ιι. δογίϑας ορίξίοἴαι τἰτιατ, ψιρ φαΐ ἀσοπάιϊιην οἷὲ αἀηϊοπεα!. Ἰλοοῖ θαυ ἀηδνουΐθιθ 

4081} οδτιίτι5 6ϑ8θὲ Βαβι} τι5 ἴῃ ἢΪ5 ΓΘ θιι5. ἀπ] Ἰβίγα 415, {π| “τι ιν 15. ΤΟϑροπβα ΑἰΠαΠα511 θαι 
Τ)ογούμθιιηι ἀσοορ ςβϑθί, ἀυοδηὶ (απ θ ἢ ἴθρΘ Π 4] οαπιϑα, πιλτπν [15 ΘΟ 015, “ἐπι Θπῖπε ἱρδιίπι., δίς. 

Ῥοροίνος ἫἩΙ. Μιβι δαμι 5. ΑἸ Πμαμαβιπι5 5. ΒαβῖΠ1ο ὅ Πιίονὰβ, 4π|5 40 Θοοϊδηΐο δοοορογαΐ, αἰ Θα5 ΒΆ511}10 

τοάάτι Ταεῖ- ϑοΥ Θγθμα5 σανανοῖ, Ηδ5 Πομλὰ αἰίαΠ10 Ἰ)ογοι οτι5 ἀἸαοοπιιβ,, γ 6] ϑαθ᾽ητι5 ἀἸδοΟητι5, {1 Οἱ ΘΟΙ68 
Ἰῖο ᾿νἰτενα8. ὁ. . . . : “1. Ε Τ᾽ το τος “ἢ Ὁ . - 
Οεείφομια. Ιάδίαν δα]αποίτιβ 1586. ἃ ΟοοΙ θη δ] 1} 115. οὐ θά 5110 ορβίοϊαμν Υ αἰθυϊαηὶ Αι] ἰδ ΟΡ βοορὶ 
Ἰΐαπι. να! 1, 1θ451}}1πι5, [ἀοτ]ταία ο]αΐα δά θηὶ ἀϊασοηὶ, βου ῖρϑιῖ δα ΠΊγυῖοβ, οἱ δα Τια]1 οὐ αΠΠΠῶ ορὶ- 
ἈΤῸῚ ὑοτ βρορο5, δὲ Ζαοβάληι αἰϊοβ, σαὶ ρυϊναίμ ΠΠτονὰς αα θαμι ἀδάδναμί. Ἐχ 1ἰ5 ΒΆΒΙἢΙ Τρ βίο 5 ἀπ 

ἐρ.90.. φρχβίδηϊ, τπτὴηᾶἃ δΘΠδΡαῖπη ΟςοΙ ἀθη( 115 Ἰηϑουὶρία,, αἰίονα Ὑαϊθυίαημο 4 α  οἷδθ Θρίβοορο , 481 ὁ} 

νἱοϊηϊταΐθην ΠΠΎΎΙοὶ ΘΡΊΒΟΟΡ ΙΒ 1π τἰζπ]ο ἀἸοϊίαν. ΠΠγ ΤΙ ἀπιΐθπι οἱ Πτα]1ὸ ἃς }Π1ὸ Θρ βοορὶ ποη σ6- 
ποιδίϊην Οὐ] θη 4 1} 115, 56 5011 θΆ51}10 ον ρβθια : πθο νἱἄθο 4αϊ4 ΤΊ ΠΘΙ Ομ [10 Ρο ϑιιαβθυῖ ΘΟ. η11ι- 
ῃθι Ο΄ςοἸ θη τα  πιη} Δα ΟνἸθηία 65 θρ᾽βίο αι ἤθη ἀ6ἔτι1556, ΝΘ 6. ΘΗ ΪΠῚ 5110 ΠΟΠλἾη6. ΒΑ51}1π|5. γὸ- 
50. ογεί Π4]18 εἴ (ΔΠ}118 ἜΡΙΒΘΟΡΙΒ , 51 δου τιμὴ Πἰ{{6 88. ΠΟΙ. 165 1051 οἵα 8115 [πἰβϑθηΐ. Βυρίουθα 

Οὐθηία!ο5 ἴῃ ριϑί. 92. πα] ]]ὰπὶ ἃ Οὐ οΙ ἀθη 4} 1} 15 δοοθρίδιι ορ βίο απ τηθιηογαηΐ. 80[π|5 Βαβὶ-- 
ἐρ. 99. π. [158 σγδί!α5 δὶς Ὁ δοσδρίιιηι δχ δουτμ [ἰ ον 15 βοΐ. Νϑαπο ἃ τηϊσιι γἱ ον] ἀθθοῖ : πᾶπὶ 

" 501π|8 ΒΔ 511π|5 ΠθΔ]ᾶ80 βου ρβογαΐ : οἱ ΑἸ μαπαβίπιν γοραγογαΐ, τι ΔΙ 61 6 51115 οι ο 5. ΘΟΠ 6 
ΒονόιΠθοὸ ἀκανεῖ, ϑααβαιθ Δα ππρογεί ἘΠ ίογαβ. Οἴιᾶτθ στ ΑἸ μα παβιτ5 ΑΒ 1} δριβίοϊαμι ἘΠ ομηδιη 
Τὴ βἰσβθί., ὙἹοἰβϑίθι Παμιᾶϑιιβ ᾿παὶς Θρ βίο δ τοϑροηβὰ δα ΑἸ Πα παβίπμη ταἰϑὶ τ, τπιί θα ΒΑ51Π10 τεάάοπα 
οατνανοί. Ἐο πιᾶσὶβ πὰς ἴῃ γ6 Βδ511π|5 ορῖιβ παρθτῖς 5. ΑἸ Πμαπαβῖο, {πο ᾿ρ86. γῈ8 ἰδ ηΐαϑ 501π|5 ἂρ- 
δύθά! ποη δ εραΐ, 4116 ρθι ἀμ ΟΠ 65 ΠΟ ἰἰσοιὸ αἰ ἰῃ Ἐρίϑί. 141, Ὑ οἱ αἰο φαϊάθηη 501115 βου θο 6 

ἐν. 5339. ". ἅΠη0 37, 564. Π1Π}]} ἔδυ 46 ὑϑιι5 δου ββἰαϑίϊοῖβ, Ηδ πίον Παπιαϑὶ δα ΒΑΒΙΠ παπ Εἰ {6ν ὃ ΠΟΙ 80- 

2: 11π|5 Τα δ 8] 6 ν 6, 56 το(ἴτι5 ΘΟ ἢ 011} ἢ Ομπαπὶ Θρ βοορουίμῃ 93 οχ Π(Ὰ}1ὰ οἱ 4}1}|{ὦ, «αοά 46 τοἴλιι5 
ΠΙγεῖοὶ πα θα θαΐαν, οααπὶ Πογοίπιθιις αἤνθηϊ, πὶ 5] θη] Ῥαιΐο δμΐθαπδαμ δἀγθηϊγοί. 5. ΠΟ! 081}. 

ΠΟΙ ΟΠ δρ βίοϊατη. Ῥθυία] ΒΑ θΊητι5. ἀἸασοπιι5, θυ] ππατὴ φαϊάοθιη δά ΠΠῚγεΪΟβ5., {π|ὸ5 Θὰ ΡΟ 58: 11 
ΒΡθοίαθαί, ἀδιη46 ἴῃ ἠυργρίπμηι οἱ ΟνἸθηΐθιη οἴιτὴ Πἰ{6γ15 δα ΑἸΠΙαπαϑίπιμ οἱ Βαβι αι. Ὑκ ἀπθίθηι 

δϑύ Ζαϊῃ θαμι ΠογοίΠδιιβ ρουρθίαπμη νἷδο σοι (θαι Πα ιΥἸ : ἀι θῸ Θηΐπι 5αμπ] Δα γθηθυιηΐ. 
Βαρμς ΕΥ̓. ΒαΒ}}1π5 βαποίο Δ εἰθίϊο πιαπεϊαί {αϊἃ ΡΥ γί! πὶ 5110 ΠΟΙΏΪΠ6 50} 1 ρ5ἰββεΐ : 564 ααΐα οοηβθηία- 

ῸΧ 

ὩΣ 



ΝΙΤᾺ 5. ΒΑΒΙΗΙ. ΕἸΧῚΤΗΠ 

πδῖι δναῦ, αἰ ἀἸΙαθηι τα (οροπὶ ΟνἸ θα 65, 411 σοΟΥ 1 η685 ἢ {6 Γὰ5 ἀοίοντεί ; τοραὶ ΝΜ οἸοίλατη, Ακνο 375. 

αἰ [Ἰὰ5 ΤΠ τονὰ5 οχανοί. ϑουῖρία 4! ἀθιη ΘΟΠΉ 1115 Θρ᾿βίοἑα, 566] θᾶτη 501π|5 τ! θη5 Βα Ίητι5 ρογία- ὑπ Ρομάοι 

ἰτο, πες ἀαϊβααδιη τ 1555 Ον θη α πα ηὶ ποιηῖπ6. Πτι]}15 ΘΡΊβίο!ο σοη οἷ ΤΊ ΠΟ πχοπΕἴτπι8 διμοΐου 8] τος ΤΣ 
6536 βαπεοίπιι οι, οἵ] Βαϑ. ἶπι5 πος πλτατι5 ἀδία!οναί, 564 ἰἀππθη ομγηΐπο Βα51}11 5. απ ἐπα ἜΝ 

νϑοἱθί. 89. ἴαημο 

γιάοπίαν απΐθηι {{{π|1 1ῃ Π]5. Θρ᾿Ι5[0 115 ΠΠ νυ] οσιιτι ᾿Ἰποτιυῖα σΟὨ 51 δὲ ρου αν θα. 1 [αἶ556. ΝΔΗι 
οὔτ ΑΒ. Π1πι5 ἀϊοαῖ τη ἘρΙβίοΪα 89, 56 50} ρ51556 αἱ] Τα]ο5 οἱ 4105: σαπιχιο Δ οἸδίίιηι τοροῖ, αἱ 

σοι πθηι δά Οοοϊἀδηία]οθ5 αριϑίοϊαπι ἀϊοίοί., ποβοῖο {π|ὸ Ῥᾷοίο σοητρις, π΄ ρυϊναία δρἰβίο!α 
Οὐς οἰ ἀθη 4! 1} 115, σου τ 15 ΠΑ }186 οὐ (1186 ΟΡ ΒΟ 15. ̓ πβουῚ ΠΡ ίτι : {πο οοηίτὰ ορουοαί. 

Τὴ πὰς Πρ βίοϊα, {πιᾶμη 4515 [4}15 εὖ (4115 5110 βου ρ510 ΠΟΠΊ]Π6 5 [δοΕἸ{1λπι βιὰ 5 σα Ποαΐ ᾿ς εἰ οι 

ΟΧ Θουπιπι Πἰἰογ5. ἀοοθρίδτ, 6Χ {π]0115. 511] ΠῚ ΘΟΙῚΠῚ ΘΟΠΟΟΙ πὶ οἱ πιηἰταΐθηι ρουβροχογαί. 90. 

566 τι ρΡγορυ τη βυαττὴ 6556 ἀπποῖζ [6] 1οθι 1Π]Ποὐττ Το  65185 βἰαίτιπτη,, ᾿ἰὰ 605 γτοραΐ, τι νἹο 5511 

Οὐἰθη 15 π18}15 σομη ον δα ηΐαν. ΕρτΘρΊΘ ἀθβου 10 Πὰ5 δου] 85. {1180 181} ΡῈ Ι (Οίτιἢ} ΟΥ̓ ΠῚ ΠΡ 6180- 

πποναηί. Νιιπίαί Ῥαΐγοϑ οἵ (γα! ἴοπ 85. σοηίθμηὶ, πον δίου τ σΟΠ Θὰ ἀΟΥ Πα ΓῚ, ας 5 ρὰ- 

5ἴου 5 Ππρο5 Ἰα το άποὶ : ἀομλτι5 οὐ δ(Ιοἶβ 4650 185 6556 ; 50} Π{π||π| 65 ἰδηηθη Δ Ε1|0115 τοίου [58 6556. 
Ἀοραΐ εὐρὸ Πα ]Π1 εὐ (Δ|Π|ὸ0 ΘΡΊβοοροβ 5 αὐ τα πάθην ΟνἸθπ 5 δι χῖ!ο νϑηϊαμΐ. ΑΒΒΘΠ ΓΙ 56 ἀθοϊαγαΐ 
115. ΟὨἾ]} 115. {πιὸ σα ΠΟΠΪςοΘ δοία Γπουδηΐ ἴῃ ϑύποίο Πομδ δ. 

Βευιρία δϑ ἴῃ δαμηάθην βθπ θη ἴα 1  }]ϑίο α 5 τι6 5 δα Ὗ αἰεγια πτιιη 5 οὐα]115. οαΥ Πα ΘΠ] 60 ΤΠ]Δ 015 ᾿ς βρο σαι 
ταύταν" Β΄ 51Ππ|5., 4ιιοα 15 ῬΥΙΟΙ βου ρβογαΐ, μ1}}18 οσπ ρ δ! αίτι5. ΠΠ  ουῖβ. ΝΘΟΘβ86. 6888 αἰΐ, 81 τηοάοϑι. 
ΠΟῊ Δ} ΘΟΠΟ βῖ1η} δϑΐ τ] ΠἹ [6 ΠΊΡΊΙ5., 564 Δάππις νττδ5 Ππισηα πὸ ἀ165 Βα ρδυβιης, τί (ςοἸἀοηία- 
65 πάθη Οὐθη 5 τοπονθηΐ, οἱ θομουιηι., 4πι8 ἃ} ΟΥΙθητα Δοσδρθυιηΐ , ΓΘ ΘΙ ΠΟΙ ΟΠ θῚ 1}}1 πὶ 

[ΘΠ ΡΟΥ Ῥουβοϊγδηΐ. 
Υ. Ἐρίϑίο!ο ᾿ 4}}15 οἱ 1{8}15 βουτρίε β θβου  ] παηΐ ΘΡΊΒΟΟΡΙ 92, ἸΠ 6 {1105 ἸΏ 516 68 5111 58 Οἵ 118. Πριβίοῖα 

ΜΙ οἰδίιι5.,, 5. Ἐπιβθθῖτι5 ϑαπιοϑαΐθη 5815, βα ποῖ 15 θα 51}1π5, αὐ ρου ι5 ἹΠΘοΙΪοοὶ ραίον, Ῥείαρῖτβ [.Δο- ταν φ 
ἀϊεθοθ, ΑπαΠιΐηλτι5 Τ γαπουῖι, ΤΠθοάοίι5 ΝΙΘΟρΡοΙ δ ητι5., ὙΤτὰ5 Οδνυ μονὴν ᾿ῃ Νεβοροίδμηϊα, περ τεσ 
ΑΡγάΠαμ Αὐηόγιι ἴῃ ϑγγῖα, {αὶ σοΏ ΟΠ 1ο Απτὶοοπθπο Ἰηίουία! ἀηποὸ 909, Αἰ οι! ΑΡνάἤπδηι Βαΐ- νὸν ἐοῦτῃ 

ποτ, δα “ποιὴ ὀχϑίαι θ451}1 δριϑίοία, Ζεμο Ἔ γυϊ, Εἰ αβίαι Πῖτι5., ταῦ γθυἸβι μη 1}6 εϑί 9 ϑαθαβίθητιβ. ἘΠ τ Ἂς 
Ῥιὸ Νάνβθβ, ἰβρὶς Υ αἰδβίτιβ θάνβοβ Π 65585. 564 οἴμη δ Ἰῃ 61 ῬΟΒΕΓΘΠΊΟ5 5. 5 αΐ,, ΘΟὨ] 1 ΤΊ16-- ἃ ἀε 6Ρ.92. 
ΠΟΙ ΕἾ115 διιπὶ ροίτπι5., 4π| άββιιβ ἀἸοῖτπν, 6856 θανβαιι Ἐπ εββ. Ῥτὸ [αίγιο ΠΠΡθπίθι ἰθθθυθηι 

Οἰὐοίτπιη ΔΙ δ πθπβοιη. Εανθηΐ ἰὸς βθηΐθητιαο πο π α}}1 Οοαϊοδ65., ἴθ 4αθτι5. ἰθοιταν Αἰγειαϑ. 

Τοβασθηι, βῖνο ἰβαδοθι ΤΠ] ΘΟ ἰτπ|5 ΘαΠ] ἄθ}) 6556 Θχἰϑίπηαΐ, ἂς ΙΒασοΟ 1 ΑΨ ΘΏ 28 Π]Δ]ΟΓΙΒ. ϑοονατ. ἐν, 
Ἐφυϊάρθι ργὸ δὸ ψιοᾶ 6δϑί ἴῃ δ 115 ᾿Ιωσάχης, ΠΟ π ἴπι5 Ἰορόγθι ᾿Ισαάχης. 51. δπΐπι ἰῃ Ερίδε. 198 ἦ..9:0 1: 
οσὔπ αδίποι ΝΙ55. Ππαθογθης Ἰωσάχης,, 56 7πὶ τα] αὶ 1105. ΠΘ ον 5. ποθ, ἴθ ΦαΙθιιβ ἰθρῖτατ 
᾿Ισαάχης. ΠΙς αὐαίθηι 11} τη σοπίδχία πιτιΐδν μγτ15 Ὁ Βαλα τ (Οα οι γαίθγιιηι (ἀἸβογθρδῃ 1, 

566 τὰ πιθῃ ᾿βδδςθηι ἱπίθυ ργοίδίτιβ βπι. τ σου τ5 ἀπιίθηι ἀἰθι πο [105 ν]ἀθίαι 6556 {απ Ν᾿ γ8- 
56 1155 {16} ῬΓΟΪΡΑΥ ἸΠ1115 Τα! {ππτὴ {|1556 ΘΡ᾿βοοριμι. (ἴθι! ΠΟῚ5 ΡΓΟυβ115 ἸσΠΟΙ!. 

ΝΊΒΙΙ βρη! Ποαμεῖτ5 πᾶς ορ βίο, Ὠ1Π}} δα ρουτπονθη 08. ἃμΐμ]05 ἀρίϊι5. Ταίθπ παν Ἰπϑἴο Πα] οχι: 
πάτοῖο ἐν μΐββθ, τί σαι Οςοἰἀδηίαϊοϑ τεϊδίθμι Οὐ θπ 5 βίαι αὶ ἀἸἀἸσουιηϊ, ποηάπιτη ἰἁτη 6 ΟΡΘ ΠῚ 

τα] ον πε. 564 πτιης «61 1551551Π1}8 Ῥυθοῖθιι5 τοσαητ,, αὖ ίαπάδιη ΔΙ Φα δ η 40 βιιοοτιτταηΐ, ὉΠ0Ὶ Ομ πὶ 

ἃ ϑαθίηο ἀϊαϊοονιηΐ. ΝΟ Θηΐπη τπηδιὴ ῬΘγΊο αν] Πἰςο! Θβίδηι , 5βθα [θυ ἃ βη1θ 5. ΠΙΠΎΎΙΟΙ πιβάπιθ 

δ] ΤΕ θα  ἄθηι μρουθϑίηι ρυαϑβαῦ!. ΠΙης σοὨἤ585 Ἐοο 6518. [65 65, δριβοοραίτιβ. ἱπηρὶβίδεὶ ἴῃ ργϑ- 
μλΐατ Ῥγοροϑί(τι5. ϑαμηηια ρϑοοαπαι! ΠΠΠ6υα5, Θρίβοορὶβ Θηληΐα δά σταίίδηη οἱ γψοϊα ρίδίθι δουῖιηι 

(λοϊ θη 1115, ἃ ΦαΊθιι5 Θρ βοοραίπιμι ἀοοθρογθ. ΝΟΒΉ ΑΙ ἀμβαπι 58 πὲ ἀΟοΥῚΠ88 Δ ριπαηΐ, τί δά- 
γΘΙΒΔΤΊΟ5. τιἰοϊβοδ ππιν. ΑΠῚ αἰβοονά απ ἁἰπαπς., τοὶ οὐ πλϊηα 58ὰ οσοα 6 πΐ. ῬΟΡΠΪΠῚ ΡΓῸ ΠΏ ΙΡιι5 
οἰιαβὶ 5111} 410 Ῥυθοθβ [απάπιης,, ἂς ργεοαίοηὶβ ἀἄοπιοβ. πὶ ᾿πηρΙ οί [15 56 Π0[85 Γαριαπί. Τοραμίαν 

εὐσο Οοοἰἀοηίαϊοβ,, πιῦ οἷϊο Ρ] αγοβ ἰὼ Οτθηΐθμι ἔναίγτοϑ μπὲ 7 ταὶ Ποπ 50] πὶ στανιταΐο 888, 56 
ἰδ Πα] ΘΙῸ ῬΟΠά 5 οἵ ἀποίονιαίθι μα θθδηΐ δά Πιυθβίτα Ἔν ει θη δπι, οἱ ςοποογα δι ἸὨΓΘῚ 608 

4ἀϊ τάρινι βθηζπιηΐ γοϑι πε πΔ}. 
ὅτ Ποιοίμοιι5 αὶ Αἰ ̓ Ζιια πέτα ἴῃ ΠΙγεῖςο οἱ ΑἸθχαπάνϊθ πιογαίτιβ οβί, δηΐθ Ῥάβομα βαγθδηι 

δἀνγοπουῖς; 14 ἀὐριυιηθίο οϑῦ σοποι παι Β ΟΠΔΠπ ΠΟ 5ουἴα5 ᾿μ 1115 ἀπηὶ 372 ΠΑ ΡΙ (απ [1556. 



ΟΥΗΙΥν ὙΥἹΤΛ 5. ΒΛΑΘΙΠΙΤ. 

Αχνο 375. ορδί ΘΠ] ΜΙοϊοίλιμι ΒΒ Δβ}} 105, πιὶ βδίαίίην ροϑὶ Ῥάβοθα Πογοιίμδιι, ἃ ργοροβιξαβ τὸ5 ρουαροηαϑ 

ἐν». 89. π. αἰτίας. Εχ 480 ἔτιιβέγα σομ  Ἰοϊὰ5 γο τἶββα Βαβι πατη,, ταί 15 Π ουηδτ γθάϊνοὶ. Βιαιίοπθιι δηΐμῃ δ αἰ, 
Ξ σαν Θατη ροϑί Ῥάβομὰ αἰ {1 νει, 4αϊὰ γεϑροηϑα ϑαπιοϑαίβ Ἔχβρθοίαθαί. 
Οοπραθιαν. ΥἹ1Ι. Οομβαϊ Βαβι πὴ ταί πομᾶ 4ιιδάδηη, ἃπ π{116 510 πιο 1416 σΟτ Πλ ἢ Αγ, οἵ ἴῃ . ἀοπηοϑεϊοὶς 
μάθη ἄτι ΠΟΙ] ΟΠἾΒιι5 Δη ΠΙοϑδΐ [ας 5, αρϑθηΐθ ρυθβγίετο δαί ἀϊδοοπο, σΟμλ" Π]ΟΠΘ ἢ ΡΙΌρτῖα τηδῃϊι 
φοπιππιιπῖο- ΔΟΟΙΡΘΙ6. [απάαί ΒΑ51}1π|8 σΟΠΙ Πηππ] ΟΠ ιὴ “οί ἀϊδηδιμα , {απ ἰἀταθη αϊθίαν ἀριια (ὑϑα ΓΘ Π568 
κἰραδεῦςς πο ἴδηι ΠΟμ 6556. ΗῸ5 δηΐπη 4παΐον βία σα }15 ΒΟ οιμδάιθιι5 φοπυπναπἰοανθ, ἀομηϊημῖοα ἀἰ6, φαατία 

ἀϊ6, ἴῃ Ῥαγάβοθυ οἱ Βα Ὀθαΐο, δἱ 4115 ἀἸθιι5, δὶ βαποίὶ δ] Ἰοτι5 Θσσαγγαΐ τηϑπηοσῖα. ΑἸτονὶ {πε- 
βίϊοηϊ γοϑροπάσδί, μ1}}}} ῬΓΟΥΘ 15 ΠΟΘΙ ΠΟ] 6556, 51 415 ΡΕΥ3 Θαιματιομ 5 τϑιρουθ, ρβοπίθ Ρυ βγυ- 
(ε1Ὸ δὲ ἀϊδοομο,, πιο ανιβίϊαι Ῥγορυῖα τηᾶπι δεοοϊριαὶ. [ἃ Θῃϊμ οἴ ΠΏ ΔΟΠΟ5 1π 50 απ Ἰπ]θιι5, 
οἵ πππΠ πϑι 4π6 6 Ρῖεθα ΑἸοχαηάνιο δ ᾿ῃ ἤργίο ἔδοθγα βοΐθυθ, πὶ Ἐπιο Παυἰβύδηι ἀομτιμ διι- 
[οναπί, οἵ Ῥδὶ 56 ᾿ρϑὶ σομπημπηϊοθηΐ. ῬΟΥΤῸ οἰ βουβοί αι βαοουἄοβ ἀθβοΪ Υἱΐ, 5ὶ {π|5 ἃ) 6Ὸ 
Ἐπ αν βίαι δά Ρ] τι 65 4165 δοοὶρίαΐ, 15 ἃ βδοθυ οί σθηβοίπν ἀοοῖρουθ, αιιοίϊοα ργόρυῖα τηδητι 
ἙοΟΙΠ]Ἰοδί. 

Ηδης ορ᾿βϑίοϊδῃιν εἰγοᾶ δηητιηι 312 50." ρίαμ ΘΟΠ] ]ΟἸ 115, {18 ῬΘΥΒΘΙΓ10, Ρυοβθητϊα Υ αἰθηε15 
ἸΩΡΤΑΥ ΘβΟΘη85 ἴῃ Ογθπία οἵ ἢ ΗΕ11}}18 ἰοοἱ5, ὙἹἀδίπιν 6] ϑιηο! αι βίϊομὶ ἰσοιμη ἀθά᾽586. Οπαιανὶβ 
θη μὴ Ῥ᾽ αΥθιι5 ἰοο5 ΟΊ ] οὶ, πὰ σιρνὰ υἹά λτ15, οὐϊο Προ 6515 οχίτα ἀν ΒΘ ῃὴ 511} {10 ρυθοανθηίαν; 

ὨΘ4Ὲ6 Π15 σομν ΘηΕθι15 ΡΥ ΒΥ ΘΥῚ οἱ αἰδοῖ ἀθοββθηΐ, αὖ ραΐοί οχ 0. 4 Τ βοοάοτοιὶ, αθὶ ΔΙ οάο- 
βῖιι8 ΕΔ 6ββθπδο ΡΙΘΌῚ ῬγῸ πηομῖθιι5. οἰϊιιβοθ Ῥαγοθυα σοδοίπ85, 80105 ἄτιο65, 14 δβί, Ῥγοβγίθνοβ οἵ 
ἀϊαοομοβ ἀσργθάϊταν ; πο ἴδιηθιι ργΌ ΑΙ] δὲ 58ον  Ποίτιμι 511} ἀἴο ο δία ἔἰιῖ55θ, 5θα ταμίαι 
1) ῬΥ γα 15 Θά ΠΡιι5. {πᾶ Βαβι τπι5 ἴθ Ερίβι. 249, ἢ. 5: ἤασαπί αἰζατία οιἶξι εριγιἐαἰὶ. Νοπ Ἴαηι 
σοπνοπῖις ΟΠιγι δ ϊαπιότιιτη,. .. πιόιθ ὕθαῖα {ἰώ απὶπιατίιτη δα σιἰαἰῖο, ψφι δα ἐγπαχίϑιις δὲ οοπι-- 

πειιτυϊοατίοπο ἀοποτιηι εριΓ{πιαἰέτιτη., ατιϊπιαθιις ογοαἰδηετπεῖι ἐπα 1) οπεϊτιτεπι ἐπτιαϑοίξτ. Οατο σα πὶ 

βδου Ποῖ ΠΟΠ ἰδ ἐγ θ πίθου ο] ΘὈγατὶ ροϑϑεΐ, {αδιη ρμἰθίας. πάθια ορίαθαΐ, ἤθοθθδα οεαΐ, 
τ 58 γι Δ] τη ῃ τι 1 510] τὰ γε] ο5 ἀἴ65 ργονιἀθγθηΐ, 

Ῥτεη. Οομι. Ά51}11 ΠΟῚ 6556 μᾶπὸ δριἰβίοϊδιη βιιβριοαίιν ἀοοςββίματις Ασπαϊά τι : 564 πα] πὶ ΟΡΙ ΙΟὨἾβ. 5118 
Πδελνοδ γαιϊοηθμι αὐετί. Οοη)οεῖς ΤῊ] Θηλοπίϊιι5. Ἰοῃρ ον 5 Ἔρ βίος [ταρτηθηΐαμ 6586, οἱ (ξοβαγίαμι Ῥαΐνϊ-- 

οἴδη, οἷϊ 1 ϑοΥρία δ, ἸΧΟΡΘμῚ 6586 Ῥϑίστομι Ῥαίγιοῖ!, 4π| γ᾽ αἰθητῖβ βοοθὺ ἔπ|ξ, ἃς 5οἷτι5. [15 
(οι ρουῖθιι5 ΘδίγῖοΙ αἰρηϊαίθην πα θιῖῖ. 564 τι οι (ὑοϑαυῖο Ῥαίγιοιο δριβϑίοϊαι ᾿μβουθὶ ἴπ 
(οάϊςο ΟοἸΒογίϊμο, ἃς βιμιρ]]οϊίον Ομβασῖο ἴῃ ἀπὸ οχ ἈΠ οριὶβ Οοα!οΙθι5 ; ἐουία πος Ῥαίγιοῖθθ πομ θαι 
ΠΟΠ ΠΘΟΘΒΒΑΟ αἰ ηϊαίθιη ἀδβιρηδε. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΠ. 

1. Απεβίπηε5 Τ ὙΔΠΟΠ 515 τηο τορο ἕαπα 1π|γὰ π᾿ βεοπήαπῃ (ρραάοοίδτη 5:Ρὲ αἀὐτοσαΐῖ, Π. τερον Ναζίαῃ - 
ΖΘ Ππιι8 ΒΆ51110 ΟΡΟΓΆΠῚ βιιὰπη Ρογυϊσῖς, ΠΙ. Ηως ἀἸββοηβῖο οτία ρμοβὲ ἐἰβοθββιτα Ὗ αἰ οπεϊβ. ΕΥς Ῥασπεο ΡΓΟΡΟ 

Θαβιίτηᾶ Ἰπΐεγοβι (ὐθϑουῖιβ, ἃς ΓΟ ΠΊΘη5 ΟΥΑΙ πα Σ Θ᾽ αβ᾽ ποτ πῇ Θρίβοοριι. Υ. ΒΟρΡγΈΒμ πβιβ ΟΡ Βᾶπο οΓαΙπᾶ-- 
ἰϊοποπι Βα51]1ι5, ΥἹ. Ῥεγαοία οβὲ Ναζίαηζι.,, εἰ ἴρϑο ἄἴθ ἀτεβογίας, Οὐδ πο πὶ βορἐϊπηαπη Ρτοπαηξδξ 

ὙΠ. Ῥαυ]ο ροβὲ ἱπυϊϑί τσ ἃ Ν ββοπο οἱ Ονγαίϊΐοποπι βοχίατπι μάθει, Ὑ1Π, Επρὶὲ ατερουῖαβ. ἈΡ] 6 οι15 ϑ851- 

τΐ5, οἵ “ο]οτοπι 5ππιπὶ ΒΆ51110 βἰστηϊῆοδξ Ῥ[ατίριις Πογῖ5. 

λαϊήπιυς, 1, ὨγΊβιο ὑαρραάοοϊεο, εχ {πᾶ ἰοΐ τηα]α ἴῃ παης Ῥγου ποῖα Ππιχ]558 νἸ Ἰπητι5, δα ᾿ρϑῖτι5 δ ]δ 1 
ἐν ἰ5 . «ἐν Ετνς . Σ : 1 Ε 
κὐριεαββῆις. τεὶ δςο]οϑἰαβεῖοῦῦ ῬοΡ αν θατίοιειι τοάιιπάανϊε. ἃ Απιβΐμμι5, ΓΤ γαπθηδῖ5. Θρίθοριι5., φοπίθπάεθαι 
ἴᾶπα 7ατα ἰὴ ἤλης ον αίθΠη, 4τι88 βθοιιπ δ Οαρραάοεϊα τηθέγορο δ ἰαςία [πϑγαΐ, θοάθιι [τα ᾿π Θοο  οϑιαβίϊοι 
5θεοιηάδηι 
ΕΣ ΤΌ 115 6558 ἀθθοτθ. Οοπίνα Βαβι 15 γθίθυῖ σοῃϑιιθιπἸηὶ ἂὸ ἀἰν βιοηὶ ἃ ραίγ θιι5 [οί τ Πρου οπ τι. 

οἴαμι ἴδ: ΒΆ51ΠῚ οατιβα Πλα{195 ποι] αἰ θτι5 ροίΐον νἱάθυὶ ροίογαϊ. Ναιη, τι αἷξ ἴῃ τὸ ϑ᾽ 1} Ππ ποοθηίἴπι5 ἵν, ἴῃ 
ἄγγοραΐῖ. 

νὴρ.».......΄ 



ΥΙΤᾺ 5. ΒΛΘΙΠ1- ΟΧΙΥ͂ 

Ἐρ᾿ϑίοΐα δά ἀἰεχαμπάνιιν Δπειοο θητιμι,, ποτὶ ἀθοοὶ αὐ ποῦ {ταί θην τιθοα551 αίτιτη τητιτια πη αΥτετηι 
οὶ Ἐσοϊοοίαπι σοπιπιείατὶ; Ποπιογ δητι6 αι εἰϊν βίοτος ρϑγρθίϊ, φιιας ῥΓῸ 5τιῖ5 σατιδὶς ἐποϊοπάας 

ἀιιχονὶς Τηιρογαίον. 564, φαοα ΑΒΕ μη] τὸ ΡΠ τίνι ργοιηουξ, θρίβοορὶβ Οαρραάοοϊα ποη ἀ15- 
ῬΙΙουαΕ ΘοοΆ510 τ ] οι Βά5}}11, οἵα {Ἴθτι5 (6 σατι515 8 Ώ]οὶ ΠΟ ογαμί. απ ἢ6ο 1 ἢά6 οἴπμ 60 
ἙΟΠΒΘΠΓΙΘ θα ΐ, πϊδὶ σαδηίαππι 1 1ρ515, σορθηΐθ τα  πιάϊηθ.. δοϊθηάπιτη οὐαΐ ; πθο σοποορίαι 
ἀοίογθαι οχ {Π1π|5 ογἀἰπαίίοπα ἀθροβιιθιαηΐ : εἴ β]ουϊα (πὴ Ἰοηρα Δ 60 5ΈΡΟΓΑΥΪ τ 0] 65 {551 ΠΏ 
1115 εναΐ, Ποϑὺ [αΐθυὶ {πνρ᾽βϑιθηι. Ηδς αἰἸβοίμητιβ οχ Οσθρουϊο, οὔ} 15 (Θβι πη Ομ ἢ ἙΟὨΠΡμηδΐ 

ΒΑ511π5 ἴῃ Ἐρίβίοϊα 98. ἴῃ {πᾶ 51. ἰοαιίαιν 46 ΘΡΊΒΟΟρ 5 βεοιη 8. Οδρραάοοϊςο: Ροςίφιατπι αἰίογίιις, 
ἘΏ 1, ργονίποῖοθ ποητθῖὶ ἠαντιοτιιπε, οιενίξο ουϊξἐϊπιατιιπί 56 θα αἰΐα ἀὸ πος τιαξίοτιο δὲ σϑτιῖθ 6556, 

ἐαπίμην 16 τι05 ᾿5᾽ ΠΟΥ ΑΤ τιῖ, σιιατείτετη, πιεῖ τιτε ζαι1η. ΡΥΓΌΤ 5115 ροτοτεΐτιι [0 6Γ 6, τὴθ τἰπυψτίατη ἵν οοἶϊο- 

γιείπεηγι φοτιογιετιί. 1)6 1ρ515 δἴδτην ΘΡΊΒΟΟΡῚ5. Ῥυϊμηδο Οδρραάοοϊθ φαθγθηίθηι υἹ 6 Ὀ μτι5 ΒΑ Ἰτιπ ἴἢ 
ἘΡΙ5[0115 ἃ πὶ βθ πιθ η 15 δά 5. Επιβοθίπιηι δα μῃηοβαίθηβθῃη. 

- ΑΒΓ τητι5. Πος ῬΥ Β: 410 τητιηϊξτι5 οΡΙς οοπνθηΐτβ ἃ Βά51}Π10 ἀγθγίοσο, ὑθάϊτιι5 ΕΟ] θβῖϑο (ξα- 

ΡἼΘΗ515 αἰ ραγο, Προ  Θβιαυῖαι ΡΥ ΘΒ ΓΘΓΟ5 ΡΥ ΓΠ ΞΘ] μταπι ὈΪΔΠ 1115 ΑΙ ΠΙ οσα., ρυ τη ΘΧΡ ΘΠ ]6ν 6 
εὖ 4}105 5 5 πον. 51 σα] ἀπίθι 46 Βαβι} τϑάθτι5 ργάαγθίαν, Βρθοϊοβᾶμι ἰαγοοϊηϊο οἴ ἀνᾶ- 
ΥἸΓΙο6 σατιβᾶτη Ῥγδίοχοθαΐ, Πἰ1Ὸ5 βριτπι8}65 οἵ δῃϊμηα5, οἱ 8461 ἀοοίσιηδηι, “δι ιι6 1π44, {Ὁ1- 

βαςαπι ΠΟῊ 6586 ὨφυΘί1ο15 ροηάδπάπηι. , 
11. Ἐναΐ δ) αβηιο 1 ΒΘΙ Πα μὶ οἱ ορ βοορὶβ Ῥυουβιι5 ᾿πΠΠποποβίθπμη,, δὲ Ῥοριἶὶ5 ρογπιοϊοβιιμ. ὕατα 

δι Ἰββού ἀσθρουῖτ5. ΒΆ51Π10 το] 6ϑίϊαβ Ἔχ ΠῚ 6 ΡῚ, ἀθθἰταμα ἰνπαϊς ἐθ ΠῚ ΡΟΥ] οΟἰποαηι ΠΟῺῊ Ῥγδοίθυτη ἰϑ]. 
ϑιιδηι οἱ ΟΡ ας Οροιάμη, 5οπι6 (οϑαγοδην νϑηςασιιπι Ῥγομϑὶΐ, 5ἱ ᾿ΐα Βαβι] νἱ ἀθγοίασ, τα πὰ αὖ 
Θῖιπ ΘΟΠ51}Π10 Ππνᾶῦθῦ,, (ππ τι ΟΠ 116 185 οἸαπ 60 Ῥα Εἰ δίπτ. δι ᾶπ ἀδοϊαναΐ 586. ποθὴ 1η6- 
ἴποιθ, μ6 414 ΒΆ511π|5. πάσηι ΡΠ] ΟΒΟρΡ Ια σοῃιμ ταί. (ὐλτιϑαηι ἀἸβοονἶδο γθρϑε οχ ᾿γ]άϊα, 
ΘΡ᾿βοορουῖιη νἹ ἀοἰϊοοῖ, ἀα]ιι5 ΠΟ σἹζιπιπν δι υ μι ἰῃ Οναῖ. 20. 5684 ἴἀπηθη Ρ] πι165 6χ 115. {πὶ 
1) 451}11 Ἰαΐτιβ εἰπσοθαπί, οχίτα οα]ρᾶϊη ΠΟ 6556 Ῥγομπίϊαΐ,, αὖ 4π| σομμπηοήδ 5118 Ρ6} Βαβι! ατα 
«αφνδηΐ, οἵ ἀἸ5ΒΘ 510} 15 [ΟΠ] 6} δοσθηάδης. θηβοί ΤῊ] Θιοπίϊτι5 ἘΠ αβία Π}} ἀἸβοῖριι]οβ 4 δὸ ἀ46- 

ΒΙσ ΠΑΙ͂ : ΠΟΘ᾽ πφὸο ΠΡ Ι ΟΡ 1115 οοπ]θοίανα. Ὑ τ δίτι θη Πππ5ΓΑ. {110 ΔΙ Οτι5 ΠΟ {π||556 Αητῃ1-- 
τλ115, 481 οαπὶ Πωρθίϊοῖβ ροπάἀθηάτιμη ΠΟ 6586 {θα πτν ἀἸοουθί., δι πῃ Πομδβία οοηγἹαπαϊὶ 

Δηβ8η} δἰ πα 46 ἀΥ ΡοΓ 6 Ποη Ροίτ, {πᾶτη οχ ΒΆ51}1 αἴαπὰ [ππιδίαίϊο οοπ] πα ποίοημθ. Ῥοβίαιιδηη 

Βαβι ᾿ηΐον οἱ ππιβίδι πη σττιρία σομλμητη10., [θα51}{ππ|8 ΑΜ τι ψοοδΐ 8] ΏΘΠῚ 5111 ἴῃ 

Ἐρίβε. 210, ἢ. ὅ. Νοη ᾿ηργο θα }}6 ἜΓΡῸ οϑί Επιβέδί ἢ} ἀἸβοῖρι]οβ, αὐτὴ 1 ΘΠ ρου οπΐ 414 46 105]8 
βϑηΐνθε ΑπιΠ πλῖι5, ΡΤῸ 588 Ῥᾶγία [τη ίθ 1556 51 015 [ΠΟΘ ἢ 1558. 

ΝΟΘΒΒΆΤΙΟ του ᾶ οϑὲ ἃ θᾶϊη “πᾶηι αἰἰοϊτητι5. ἀἸβοου αι ἤθς Ναζιδηζθηὶ ᾿ριβίοϊα. ἴΠῈ 
δῃΐμὰ ᾿Πγ] Δ Ἰδπ ΘΡΙΒοοροσιι οἱ [δοΐα5 [θ451}10 1} 0188 Ῥγεο θυ (πὶ ; ̓ρ8ὰ 11 5065, {Ζιι8 1 510] 
(Οὐτορουῖτς Ἰη6556. ἰδβίαίαν, 1}}}} ἐλοίτιστιμ Βαβι! τ, χοάς Ῥ]οβορ μα ᾿πα στη} 511, ΟΡ τη 6 
σΟΠσΡαΪϊς 6] α5 1041 ἀἰ5θθηβίοηὶ, ἴῃ {πᾶ ποη 465 δυΐ ἀοοίτ!ηδ8, 564. τα τι5 οἵ 56615 διρΠπᾶο 
ροΡδηίαγ : ἀδιπεθ γο1Ὸ ΘΧ Ὠ1 1686 1116 Ὡγο  Θϑίϊδο οὗ γδοθηΐθηι ΓΘ Τιτη, τιον αἰϊοπθηι, δὲ οτίώ θα βυρμῖ- 

δίϊοα φιιαείαπι οἱ τιδίξαία Θοτιηι, φιὶ τοτιίπι ροίίεπει', οἰ οκἰ (αἴ πιοσοίϊα, πιο Ῥοβϑαηΐ δα (δρρᾶ- 

ἀἰοοῖξο ἢν ἸΒΙ Ομ 6 ἢ} ΟῚ ΓΘρυ"Ι. 
ΤΠ. Πινιβιομθηι οἰ! θη (ἀρραάοοϊοο πο βἰδίϊη) βθαιιία οϑέὲ βου θϑαϑίϊοϑο ῬΓΟυ ἸΏ οἶδ ἀν ]510. 

ΝΠ Ῥγϊμα 5110 ᾿πἸ{Ππ|ιὺ ΠΙΘ}15. Ἰηϑεπία. αἰΐθγα γθγῸ Ῥοϑβί αἰβοθβϑίατη Ὗ ΔΙ θητ15, 14 δβϑί, εἰτοα 

τηθη56η} δ͵ανεισμη [ππ|τ15 ἀΠπὶ 972. ἢ 65 ῬγΟθΑὉῚ ροίδϑί πο ΟὈ βου 5 1Π416115. 

19. Βιιμημηα δαί ΘΡΙΒοΟρΡου τη σΟΠΟΟΓΪὰ βϑϑονιθηΐθ Ῥοιβααιιίοηθ, τι ἰοϑίδίπ ΒαΑβ.}1τι5. ἴῃ 

ἘΡίβϑίοϊα, ψιϑιι πς δα 5. ΑἸ Πμαπαβίπιιη βου 6 ας. Νά ο 58Π6 ἀρίτην ναί 1115 ῬΟΓΒΘ 6 15 Ποο 

του ρΡιι5, {πο ἀμϊμηο05 δα ΘΟΠ ΠΛ 111}15 οδτιϑὲο ἀΘἰδϑιομθιὰ τογοοαγο ἀδθα10. Ῥτοίθυθα ΠΟῊ βίαι πη 

ΓΤ Ύ ΔΏ15 βθοιιη ἃ ΠΙΘίΓΟΡΟ 15 οοηϑίπΐα, 564 ρᾶτ5 σατο Ῥοάαηάπτηη ρυῖηο {γα ηϑἰαία {ποραΐ : πη ἀς 

ΠΟῚ ΠῚ Θϑῖ, 51 56 1π|5 παία ἡ ΒΕ} 1110 {π|0 1561 ο. 1015 510] ἀυτοραηα Οςὐδ510. 

25 516 ἀἰβεθβϑὶί (οβαγοα Ὑαΐθηβ, τιῦ θά51}10 χυΐγιιηλ ἴῃ τηοάπιη ἰανειοῖ. ΟἸΓ 6, 51 60 Ῥγθβθηΐίο 

φΟΠ ΤΟΥ  βΙἃ ΘΠ ρΙ556ΐ, 58 {15 ἀτιστο Α ΠΕ Π 11] ρᾶγίθϑ [ἰδβθηΐ, σ1] ἰἀτη η ἃ}0 0515 1Π1{1|5 να αΐ ἴῃ ν]- 

οἴονϊα δχϑα!αθαΐ. Αἴ Ὗ αἰθπίθιη δὰ ἀδ στ ποῃ τηοάο πἰΠ1] 5ἰαίτ]556, 564 Π6 δι 1γ 1556 Ζα]θὴὴ 1π646 

ΑΝΝΟ 372, 

Ναας, ἐννιὰ. 

Οτοσοεῖα8 
Ναζίδηζε- 
ΠῸ35 Βαβιίο 

ΟΡΘγὰπ 

58 ηι Ροτγτῖ- 

σις. 

Ναξ. ον. 
95. 

Ηες ἐϊΞ- 

Θ6ῃβῖο οτγίᾶ 

γοβὶ ἀϊβοοῦβ- 

511 πὶ γαϊεη- 

115. 

εν. 85. 

ςΟΠ]Πρὶ ροίεϑί, ψιοά ρΡοϑῖ 6}115 ἀἸβοδϑϑίιτὰ ΑΕ ΐτητι5. εἴ εἰ ἔα νθηίαβ ΘρΊβοορὶ, τὖ Ἰῃ ΤῈ ῬΓΌΥΒτι5 1η-- 6ρ. οἡ. 
ΣΟῪ. 1{{. κ 



ΟΧΙΥΙ ὙΙΤᾺΑ 85. ΒΑΘ. 

Αλνὸ 378. ἴοργὰ οἵ ἰηϊαοία, ργ δι άθηι δ Ἰουιμ  , ΘαΠ 116 1 81185 θᾶ 065 ἀνα θν6 σομ δὶ δα, ἴρδο οἰϊδμι [θὰ-- 

1υῖϊά. 51Πππ|8 στη Ῥυ 5146 ροϑί Πρθναίου 5 εἰἰβοθϑϑιιτη ἄρον θὰ (6 τὸ γοϊιθνῖ, 56(, 56 1086 γΟρΡοβϑιῖ, ἴπι 
πὸ Βομηϊηὶ ἰοῦ πϑροί 8 Θοσιραίο ΠΟΥΤ} ΟὨ115 δα ογοῖ, τ Π6. ῬαΡΆ1} {{ΠΠ1π|8 ἃ Π] Δ} ΘΡΊΒΟΟΡΟ- 
χὰιπι ἰτογοδίίοποβ ἰθάουθηι. ΝΟΩ ὨλΆ] (ΔΘ ροϑβί (ἰβοθϑϑίμη Ὑ ΔΙ ΘΠ 18 Ἔχαυβὶς ἀἸββθηβὶο ; βι4αὶ- 
ἄδιη αὐθρουῖτθ, ϑ βίη νι ΘΡΊΒΟΟΡΙ5, πὶ πο γἹ οθ τηι5, ἃμί6 Ῥβοῃα Ἰνγτι5 ἀπὴὶ 912 ογάϊ- 
Πδέτι5 δδῖ, {ποι ἴῃ ἀἴθι οοίαγιν ΑΡΡΔΠ15 ᾿ποιά!ι. 

Ρυρπᾷ ΤΥ, Δυχη αν δημπη ἃ Οτορουῖο Ῥουδιηδηίθιν οϊαίτι), Ῥγοοι! ἀαθῖο θα5}} 15 Πἰροηίον 518] 

ἀλ ἀ βσομι δἀβεῖνιί, οἵ διλίοιμγι, τι γϑηϊν δῖ Φαδλη οοἰθυνθ, τορανι. ΑἸῊΠῸ βιμνα! ργοίδοι ϑαηΐ δ πποῃ ἴθι 

Οτοροῦῖις, Τααναι, 01 Ἰοοὰ5 4! αι οὐαΐ βινα ϑοο θβῖα 51} βαποῖῖ Ογοβίῖβ ποιμῖηθ, ἀπ18. ἀημτιοθ. Το Ἰ{τι5 

ἜΣ Ἐξηνα οαριεθαΐ δρίβοοριιβ βαρ 515. θ᾿πὶ βθάθιηΐς, ΑΒΗ μη τι5. Ῥ τοῖοι δοίαίθηι βιιᾶηι δὲ ΘΡβοοράθηι 
Βαδίιπογιπὶ δ ΑἹ θα οι ᾿υϑ δον τηᾶπῖι Πρ 5(185 Οοοιραξ, οἵ {γα πβθιμ 618 θ᾽ α5}}}} πλ}15,. ἀπ ΓΈ τι5 6Χ 
ὙτοΡαδο β8ῃοίο Ογοϑίθ Ῥϑγοθρίῖϊβ οπιϑιὶ νἱ ἀθηίαν [αΐ556, ἰΐον Ἰμίθγο τις ; παι Ἰαοιοηΐο5 εἰ ἀγ65 οἱ αἰϊα 
81. ον, 20. 6] αϑιηο] 1646 Ῥογοιριθθαΐ Βαβ}} 115. (Ομ 1558 πο Ῥαθα ῬΓΌΡΘ ϑαβίμια, Νιὴ τορουῦῖμθ ΠῸῚ 

ΤΑ δ[η6 βίοιηδομο ἰοοδίπν ἴῃ βαβι τη; «πο 56 ϑαβιμηουι ΘΡΙβοοριμ σομϑιϊπἰββθῖ, πὶ οι ἀπ-- 
81. (ἄπο ΠΟΙ Παπὶ σογογοί, δὶ {πη 40 15 .51}} τατ]οβ8 ἀυυΙρογοῖ, δηρτιβιϊαβ ἰθηθη5. οἱ νος Αγηαΐθο 
ορ. 8. Ἰβγδοίοιη οοούοθηβ. [Ὰἄθμι ἀἸοϊξ ἴῃ Οδυτηῖηθ 46 νἱΐα 5118, ΠΘμΡ6 ἀδίμι 56 ἔτπι|556 ϑαβι μηδ, {π|ὰ [)6]- 

Ποῦ (οὐ αἀἸ 15 5 ρἸ Ποαίομο5 ἀδάογαί δα Βα51}}}1 οδιιβα ἀοἰθηβίοηθην. ἴὐπεῖο δίϊαην οΟ Πρὸ δαμπὶ 
Ἰαζου 1556 11Π| ῬΡΌΡῈ ϑαβιμηο5 ῬΌΘ δ : ΠῸΠ Θηΐμὴ δἰ (Θμηριι5 νἸθο, ἴῃ απὸ οἰ οοϑαιη 86 βὰ- 
51Π| διϊοῖπη ργ βίαν ροίαουϊς, Ἰωοσίιηῖ ἐπίθρυτηι γϑίθυδη,. 

Τούτοις μ᾽ ὁ πεντήχοντα χωρεπισκόποις 
πευ ξυμ ε ΝΣ ΣῈ πε  ἠννὲ Στενούμενος δέδωχε" τῆς εὐψυχίας, 

Καὶ ταῦτ᾽ ἵν᾽ ἁρπάζοντος ἄλλου πρὸς βίαν, 
΄ κ εν 

Περιχρατησῃ τὴν χαθέδραν χαινΐσαι. 
ἴ 

᾿ 

Ἡμεῖς γὰρ αὐτῷ τῶν Αρηΐων φίλων 
ΣΆ. - « 4 ι "γ- ΄ 

Τὰ πρῶτα (χαὶ γὰρ ἦμεν ἄλχιμ,οἱ ποτε) 

Καὶ δεινὸν οὐδὲν τραύματ᾽ γὐλογημένα. ᾿ 

Πϊς5, χιϊπφιιῖος πῖδ οι οὐ δρίδοορίδ. ἰδ οοπι 

Πδοπανῖ! ανοΐτιδ, γεῖγα αὐτοῖς ρίππογα ! 

“σι ἰὰ χείάετι, εὐ γαρίοηΐε ποῖ ργοΡ 6 αἰίενὸ 

ἤ ἰοῖον πιαπογδὲ, εγίβεπϑ δθάίοπα ἰιαπὸ πονε. 

ἥγαπι νει οογατσα ἐἰϊ ἀπιϊεογιτι οα οιϊεὶ 

Ῥνίποερς (εἰεηπῖσε αἰϊχιαπάῖο εἰν θη {αὶ}; 

Βεποαϊοία ποπὶ εδὶ σοπχιογθπάμπιτ αὐ υἱΐπενα. 

Νατιονο. ὍὭσμι (βαγθαμη γθάϊ ΒΒ. Π1πι5., νἹ ἀθίπιν ν θη 586 Ν δζιαηζίιη , δ 116 5.85: ΠἸΟΥ 1} ΘΡΙΒοΟρτμη 
Ραβ. ὁδ6. ογάϊηα556 τϑρουίπμι. Νοη δηΐμι 4 (ροβάγερ [Ἀοίπιτη, αἰ Ἔχἰβεϊ παγὶς ΤῊ ΠΟΙ ἸοὨ εἶτι5. ΒΑΘ ΠΠπι5. οὐπ 

πθς ἀμί μῖμηι τηδ]οίδοία 1ηἸατ] γϑ]]δί, ἤθο τοὶ ΠΟ σοι ; ΟρίαςἸββιμπα Γοιηθά παπ Θχοορὶίαί, οἱ 

βχαπ,. ΘΟ ΒΟΟρΡδίτ5 τη αἰ ΠΡ] Ιοαγα βίαζαϊξ, αὐ ἰρϑύτη αἰβδιάτπμὰ δα Ἐπ ο 6βῖθ απ αίθι οοηνδνίδίιν. Ἦος 
ςΟὨΒΙ πη ἀἴπι πυαϊτατη χιια ἀοἱ ας ἀτϑρουῦῖο, 4π| οὐ ΘρΊβοοραϊθ ομπι5 ον παιδί, ἃς ῬΥΌΓΒ15 [ὰ- 

δαννι, ἐς δαγεῖ, 8460 οἱ ᾿πϑ0|1 Βαβι τπι5, δα  αναπίθ γθρουῖ ραΐγο, αἰ ἰαπάθην οβάθγα οορϑυθίαν", οἵ 51 ΤΏ] Π115 
υἷι, ». 8. ΔΏΪΠΜΙΠῚ, 88] θὴ οαρπΐ ΟΥ̓Δ παιΊο ἢ ϑαπἸογϑῖ. Πα πι6 ϑαβιμπου τη δρίβοοριιβ οὐ ἀἸηδίιι5 δϑί. 

Τοσαπι θρυθρὶθ ἀθϑουιθ τορουαβ 'ῃ δγιηϊπο ἀδ νἱΐὰ 518, ἈΠ] [τόθ ο ἰδριαίατ : 

». 7. Σταθμός τίς ἐστιν ἐν μέσῃ λεωφόρω 

Τῆς Καππαδοχῶν, ὃς σχίζετ᾽ εἰς τρισσὴν ὁδόν - 
ν Ά 
ἄνυδρος, ἄχλους, οὐδ᾽ ὅλως ἐλεύθερος, 

Δειγῷῶς ἀπευχτὸν χαὶ στενὸν χωμώδριον. 
ἀμ, τ. νον ΕΣ 

Κόνις τὰ πάντα, καὶ ψόφοι, σὺν ἅρμασι, 
, 

Θρῆνοι, στεναγμοὶ, πράκτορες, στρέόλαι, πέδαι" 

. 



ΙΤΑ 5, ΒΑΘΗΠΙ. ΟΧΕΥΉΗ 

Λαὺς δ᾽ ὅσοι ξένοι τε καὶ πλανώμιενοι. ΑΝΚΝΟ 372. 

Αὕτη Σασίμων τῶν ἐμῶν Ἐχχλησία, 

7κα γνεϑίωῳ πιϑράϊο υἱῶ δϑὲ υἱοὶ δἰζιι5, 

(μιὰ 5οἰγεἶλε ἐπι 1) 65 86 υἱα5, ἰγπιρ]ιὶδ δα!) 6115, 

ἔχϑον υἱνρογῖδ, ἰΐϑϑνο ἱπεϊῖϑτιδ υἷν0, 

«“1ποζεῖζεθ ρ»ΟΥδιι5 ορμρίαλιιτη, ἐν δί6 εἰ πἰπεῖδ. 

Πὶς σπιποία δε ορίζιι5, ριιῖνῖς Πῖσ δεῖται σπργ φιιδ, 

Πιαπιεπία, 7,εειι5, σαν τίει εἰ σοπιρεεῖες5, 

7ονπιοπία : οἶνεο5 ποσρίϊες ᾿ς, εἰ ναρὶ. 

ναι πο ταθουιι δ᾽ αδίπιοντη ΤΠ ςοἴδοϊα. 

Υ. Ηδς ονἀϊπαίϊομο να]ηῖι5 ᾿πυροβίίατη σον αὶ ἀσγορουῖ!, φαοά π11118 416 οθάπιοϊ ροίαῖ!. Ρ] αν θτι5. Βορτοιθη- 
Ἰοοῖβ Ἄσχργοῦγαί Βαβ1Π10 δἰαςομθι ἀμ μι] φιδιη ήδη τηαρηϊ 1 η6 56615 αἰΠαίδην. θυ ταν δα ρ580 ΟΥΡΝ ̓ 

ἀδοθμηΐο, 4ποα στη οἰ 88 Βαβι! πι5 αὐθροῦῖο ποη Ριφουγοῖ, οἵ 51 ρυυ] ββοῖ, αἸββθη θη [65 πθπὶ Βαρῖ- 
1 θτιῖββθέ 105 ΓΘΙΊΠῚ δοϑΕΪ Ἰδίο 65 ; ροϑβίθα 1 ΔΙ Ή  158ῖπη10 οΟ]]οολίτι5. ἰοοο, ἀιηϊοαπλ ΠΟ Ὁ] ᾺΥ]5 ἜΚΟΙΝ .Ρ.7. 

4 ἀπ δἰταΐπι ει θοουϊί. Εο ΠΡ υπι5 ἴῃ μὰ5 {πΘγο αθ. δε ροθαΐ, «πο δουιιηι, {1πι88 451}}} οαιιβᾶ 
[ϑεογαΐ, (οδίεβ ουαηΐ Ῥοπίαϑ εἰ (θβανθα, ἂς ἰρ8ὶ Βαβι !Π1ο ϑασππν ΡΟ θανογαΐ σιν θη αὶ! ἴῃ βο 16 
ΠΟΠΒ.Π 11, Ῥοϑί δ) ρα θηί658 6 γἱΐα Πρ υαϑβθηΐ. ΠΆ π16 Διη]ο {185 οοἰοπἀα ἰδιάθπι, {πιὰ {ΠΠπιὰ 

[αι θαίαι Ἔχοθι]ονθ, μὰς ἴῃ τὰ οἱ ἀθηδραθαῖ. ι 
Μυπίογι βᾶπθ ἴῃ Υἱζαρονῖα ᾿ποι 1 θα51}}1π|8, Πα Ιϑϑίμηο δυηΐϊοο ἃὺ ορίϊμη8 8 56 πιρϑυϊο ἴῃ 

ΘΡΊΒοΟρΑ 65 οἰαγἃ8 Ῥγοἴου ᾿ρ51π85 γοϊπιηταίθιη σομ]θοΐο,, οἱ φιοά τλΐητι8 μα Π6 Ραΐ ΘΧουιϑα [0 15... ὙἹΓῸ 
τοί ἃς ἰαπία Παθοητ ΠΟ] 6ϑῖδ ᾿α γα πο ᾿πϑίυππθηΐα 1. ΟΠ ΒΟ ΤἸ5ϑ] γτι τὰ ἀπρτα τη} Οἵ ΟἸ ΠῚ Π115 Ὑ 28 
σΟμΠ 0415 ἀδϑεϊαΐατη γοϊοσαίο. Οἱ] 16 νἸβϑίπηθ τορυθῃθηθθαμῃΐ, ποο]θοίπιμη ἂο οοπίθηλίθμη {1586 ας. ἐν. 

Οτορουίσιν ἀἰσοθαηί, εἰ ἃ Βαβι ο, ροφίχιδηι ἐρϑὶτιβ ορογᾶ τιβῖιβ Γαδναΐ, υϑῖατὶ γὰθ φαοάάαπι ἰρηο- 9" 
. ς ἀρεῖς : Ξ 5 Ξ : 60. 983. π- 

0116, Ῥυο]θοεΐπμη. Νὰ ἴρ51 φαϊάθιη ΤΠ βθ10 ϑαιηοβαίθηϑὶ ρυοθαΐα πέος οὐ Ἰηδί]ο. 5 

ΠΘΡυ θη βδη ἴῃ ΒΆ51110 ο]αϊ!οθθια δηϊμηὶ ΠΡ ητον ἀυσὶ ρθη ΠΟΏτμα}}1, ταῦ 6] Π5Π10641 ΠΟΙΏ] τι. 

βα ποθ} ποη ἰαπίδηι [1556 ῬυΟθθηΐ, {ιαηΐα σαι]ρὸ δαὶ ϑεπηδίτ". 586 ᾿ρ56 ΟὙΘΡΌΥΙ5 [1ΠῈ ΟἸΠΠῚ 

ἄς Βαβι] φαουῖταν, ἴῃ 4π| ροϑβὶία [θυ] Πδος ἀμῖτηὶ οἰαίῖο, 5ἷς θα] οαΐ: ΔΊδὲ σις ἰαπιῖθτι, Ἰλ τα1, ον». 50. γ. 
ἤιοὺ ἃ πιθ ὑγῸ {ἰ{{πι5 ρτιτϑαϊίοτιο ἀοοίρὶαξ, χιιοά 5 1ἱητίονα ψιίαάπι ργῸ Ποηιῖτιῖς οοτιεΤῖοπ 6 5θπίίθηδ, 356. 

αἰιιθ ᾿ΐπο, μγῖπι5 οἴΐαπι ψιίατα υἱἷΐα Θδασοάογοῖ, αΐοτο551ι5, ομαπῖα αὐ ϑριτίζιπι Το ογοθαΐ: αἰθιι6 

ἀπιΐοίεϊ οἤοῖα, χι αἰϊοφιιὶ φατιοΐο σοἴοθαι, πὶς δοἴτιπι ἀϑροτπαθαίι, τιϑὲ 1) 6ιιπι ατιξοροτιῖ οροτ-- 

ἐοναὶ αἰσίια απεϊψιιίονος Πα ον ΤῸ 5 ἵπ 5ρ6 ροσίίας, σπίαπι [γαρὶΐος οἱ οαάμοας. τος τορουῖι5 (6 

Βαβ:}1ο ἴθ οὐἴπμν ονοοίο. Νὰς αἰτίου θαι ἴῃ [θυ } 15 Ὑθυβαηΐθι ΠΟ τιταί 115 6, τ ραΐθί δχ Π15 
γΘΥΡΙ8 : οὖχ ἤνεγχας τὸ Πνεῦμα τῆς φιλίας ποιῆσαι δεύτερον " ἐπεὶ τῶν μὲν ἄλλων ἴσως ἡμεῖς, ἡμῶν δὲ τὸ ο». 5 

Πνεῦμά σοι πολλῷ τιμιώτερον. δρίγτίτιτα, απιϊοὶιϊα» ροσί αῦεγο πιϊπῖπιθ σιιδιἱτετεϊδιῖ, χιατιοη με άθτα τεΐ ον 

πο5 ρπιτὶς {ογία556, σιίαπι αἰϊος οτιτιθ5 ἐἰπιοῖς : ἴ{α ττιτδιιι δρινίξιιν, ποϑὶς ἰοτιθ 6 ατιέθροτιῖς. 

ΥἹΙ. ἤδλης οτἀϊπαϊίϊοπϑιη πορ (δ βαγθῶ, 564 Ναχίδησὶ ρογαςίϑη) 6556 ἰθϑίδίι 0856 (ἀΥ ΘΘΌΓΡΙ15.),  Ῥρταεια 

ΓΙ" 

- “1: , . , , Υ ἢ - 

41] θαβ αμην υθηἾ556 Ναζίαηζιιμι ἀἸοϊε, - δεῖ ἔοκς τὰ 51, 15 

ἄϊο τορος 

ἃ ἀλλ᾽ ἦχεν ἡυῖν τῶν φίλων ὁ φίλτατος ΚΡΑΣῚ ΟΥΑ ΤΟΝ ὲ ἷ τ ϊ -- ΠΟ] 5860 11- 

Βασίλειος εἴα. πιᾶπὶ ῬιῸ - 

παπίιαΐ. 

ϑιοε υδηϊΐ ααἰ πος ΟἸ  μ7) ΦαΥ 55 1τηιιι5 ἜΠΟΣ 

Βαρσίζις οἷς. 7" 

Τυιη πανταΐ 4ιομιοίο ραίγα Βαβι: ]Πιη δά νηί ἀδθοορίαβ ποῦς. Ῥυδίθυθα, 480 ἀἰ6 οὐ! αΐτι5 
ἐδ, οὐ οπθι Πδ᾿ λας οογᾶπι ραΐτε οἱ Βαβ!ΐο, δἰ 8115 δρίβοορὶβ φαὶ δα οὐ ἰπανοναηῖ, Αἰ τος 
ΒΟΥ ΠῚ 56,61} [1}1158 ΟΥἸ ΠΔ ΟΠ οατι88 (οβαυθαπι γ ΘΠ Ἶ586, Γ65 δῦ οἵα 518 ΒΡΟΠΪΘ ᾿ΡΓΟ ΟΡ Π1}15, 

τα 5116 110 πιϊαϊηλ Ῥυξοἰθυ 6 ηὰ ἃ νόρουῖο, 48] 51:0}116 ῥαΐγ 15 1[6ιν, ΒΑ51Π1 οατιδᾶ 5 ΒΟ ΘΡΙΠΏΙ, 
τὶ 1.185. ΔΠ1}}1 [ΟΥ̓ Γι {115 1ῃ εἰθίο σου ρον 6 βρθοϊμηθη, δά ιηϊναίαν. Βερίηηα δὲ δο Οὐδίϊο 

ι, 



ἄπχο 372 

σαρ. ἈΤ π 

ἠ. 

Ῥαῖΐο 

ῬΟβι ἵπν ϑὶ- 
τὰγα Νγ556 

ΠῸ εἰ οὐὰἃ - 

τιοη θη 56Κκ 

ἴα ΠΊ γεγο- 

πιηίια!. 

ἃ Νναξ. ὉΓ 
0. 

Οχιν. 

γα. τ38, 
τή. 

, Εαρσὶ 
Οτεσυγὶα5 

ἉΠ) δ ιῖ5 88 
51}}15., οἱ 

ἀο]οτγεηι 

51} Βαβὶ 

ΟΧΤΙ ΗΙ ΥἹΤᾺ 5. ΒΑΘΙΚΙ͂Ι. 

ἰηΐον Οναιοηθ5 ἀὐόρουῦι. δ Πβοοι ἰατι  Π]γι15. Β5}}}1 νἱταρονῖα, οὐ οθβθάι!ο ἀπ νοἰα5, {πο οοδοίιι5 
παρ ῖ5, 4 Δ ηὶ ρουβδ θη νἱοίπι5 [αἰϑϑθῖ. Ῥοϑίχιιδιη δαΐθηι θα ροϑε,, ον ΘΡΙβοοραίππι ἔπρϑυϊί, 

ἃ ΠΟΠΉ1Π]ΟῸ ἐδ η ρου 8 5ραῖ!ο Ορτι5. Βα πιθυί, αὐ 56 ἴρ56 οο]]Προυοῖ, ἃς ἰἀπθηι πη 6] ]1ουἹθι18 σορ ία-- 
(ἰομ θιι5. Βα θα πΕθτι5, ϑριυἸταὶ 8656 ἄαγοὶ δα χη] ἰβίθυπαμι ; τη γ61Ὸ δα ΘΡίβοοροΒ ἃ {υ]Ρὰ5 οὐ - 
Αἰπαίτιβ Γπουαΐ, ἂς ποι παίϊπι δα ραίγομι ἂς Βαβι παι ογατ᾿οηθὴι σοΠγθυ, οἵ ἃ εἰ ρϑεϊί, ταὶ 510] 

ΟΡίδι ΕΟ 6518 τθρθηδ ταί οηθη ἰγαάαηΐ. 
Ααΐαϊδ556 ΔΙ Π4π|05 6 ϑαβιμηθηβὶ ρόρα]ο Ἰδραῖοβ οχβίμηδί ΤΊ Πθοπεϊα5, Ἰάχψαο ΟΠ Πρὶι οχ θο {ποά 

αἷΐ ἀτδρουῖαϑ 58 ϑριυἹὶ ᾿ς 551556 εἰς χαταρτισμὸν τοῦ λαοῦ τούτου, «εἰ ρότ  δοίϊονιθηι 7ιι}τι5 ρορτεῖῖ: οἴ 58} 

ἤμδιὴ ογαιοηἱδ5 : ΕἸ πιθ, δὲ τιπα πιθοῖιηι 5 αΟΓ αν, “μίτι0 στ ϑθηι ραδοῖὶίο, ποιμαίνοιτε χαὶ συμποιμαίνοιτε. 
, 5δ 4 βαρια ΟΡ βουν ἃ Ἰηλ5 Οὐδρουίτι Ν γϑϑθηπηη., δἰϑὶ (εοϑατθα πο ΟΖ θαΐτιν, ἀἸχῖββο (Δ πιθη ἐ6 

ΒΆ5,Π1ο, 7 εἰαίιτ κο ροριειι5., φτίεῖγι ρ6᾽ σασογάοἰίμην ἀτιαῖ! αὐ 71) εἰ ργοπι 55 οτιθτη, αυιθυ το πιη} 

οἰΐαμι θ᾽ 4θιη αἷς Βαβι λα), μσϑάπος ἐμηνεζίιις οἱ πιαίογίαῖος [05 {πππτἴ{π|5 [ἀρ ῖ556. ΝΟΩ Δ}1π|5 γὶ- 

ἀοίαιν 6556 βθηϑι1ι5 Ναζίαηζθηὶ νοὶ θοχιιμ). Πίοονο ροίαϊτ, Ναζίαχοηο 85 πϊάπτι τη οηβίσα 0, 58 δά 

Ρουδοιοηθιι ᾿μπα]1185. ῬΟΡΠ σομϑεϊαΐτι 5586. ΟΡ ἸΒΟΟΡΊΙ ἢ , “ΠΥ }5 Θ᾿ βι Οὐ 11 οϑϑοί, πο Νὰ- 

χἰαη τὶ Θρίβοοριι5. Εὸ πιαρὶς ργοθδηάα 6] πϑιηοὶ γαοη 65 ἰοψιοπα!, «πο ἴῃ ΕοοἸ Θβϑῖα τιηὰ οϑί οὰ- 
{Ππράνα οἵ τπλ18 ΚΤΟΧ. 

ὙΠ. ΠΙᾺ δείαπι πο ΒῈ 16 οριμδία5 οϑὲ Βαγοηῖι5 ατθρουιη Ν γβϑθητι ροβίυ 16 οὐ ἀπ ]Ο ἢ 5 
Ναδιδηζθηὶ (οβαυθᾶμι ὙΘηἶβ556, τι ΘΟΡ ΠΟΙ ΘΙ 5:11) ΠΟΠΒΟΪαγδίτν. [1 ααῖϊα ἃ ΝαχίαπΖθητι ἴῃ 
Ονδζίομθ, ψαδη Πα] αϊ σον Ν 556 Π0, ἃ) ἀιηΐϊοο δια νοηϊγο ἀἰοῖ, 4αὶ ποὸ νι πίθ τη δυῖου 

οὐαί, πθο τηϊητ5. ἀ Προ θαῦ ; πππὸ αιηϊοιπη ΤΊ ΠΘηο ἶπ15 ἸπΓουργοίαιαν 5, ΔΙ οΙδύπιμιι απὸ 5. Ἰθὰ- 

βοθιαηι ϑαπηοβαΐθητι). αἰ ρυοίθοίο διηΐοιιβ 1116 πὴ Αἰ τι5. οϑί, “παι ἰ'ρ56. θαβιῖ 5. Ῥοβίψαδπι 
᾿ραΐη Ναχζιαηζθητιβ ἸΏ ΟΥ̓ΔΓΙΟΙ 5 ΘΧΟυ Ϊ0 ἀμη]οια 5110] ἃ} ἀπο νϑηὶνο αἰκὶῦ, (ἢ ρει οὐ αἰουιιηι 

ΤΏ Ογ6 ΔΒ δια ἀἸθπεῖθιι5, ἀπ τΘηῚ οἷανῖτι5 ἀορίηρὶ νϑ!τηΐ : βίαι πηάτι6 Μογβθιὴ δὲ Αανόπθι ἴῃ πηθα Ἰπιη} 

ἁατιοῖ, ΠἸβαπι6 ρῬϑιδοιίθ ᾿πῖ6} 56 ΘΟΙρᾶγα[5, ᾿ζθυα πὶ Ροβίαϊαί 410 αι ον θτι5, ἂς ΠΟῺ ῬΘΙΒΡΙΟΙΙΘ 
ΟΟΡΠΟΙΪ ΘΙ 5πππιη}, ἰά οϑί, ἀτϑρουύίαηι, δ πἀπαηΐπιθηι, 14 οί, Βαβι τ ῬΙοί εχ ογαῖιο ἤχου. 

Πῶογμηι αἰτον, τα, τι05 τσιχὶξ αὐ ἰαίοηΐδ5 ἱπι τπϑάϊτπι ρτοάιαῖξ. .. ποπὶ τε αἰἴστιιηι ἐσαΐ 60 δρίγί{ι 

φιιὶ ἐπι ἴρδ5ο 65: αἰξον δηῖξ τί πο5 οοποοίοίι ἀο οοπιροτιαὶ, ϑρίγι {τι τη ατιδιιοἤαοίαί. 

γϑηῖ οὐροὸ Ναλιδηζιιηι Ν γβϑθητι5 ; δ οἵα ἃ Βαβι ΠΟ τηΐϑϑιιβ {μϑυὶς, δάνθηϊνο ΠῸΠ Ροίαί 

Ῥοϑβίυιϊθ οὐ" πα 015, ταῦ ρου βασι α Ἰοοίταν ἴῃ {ἰτα]οὸ Οταίιομὶβ βοχίθ ΝαχιαῃΖθηϊ. 564. τἀ δι 
ῬδυΡαιιοὶβ βοϑί οὐ παι!οηθι αἴθ θιι5 αὐνθαὶ., Ναιη πῶς οτγαίϊο, {απ σογα π 60. ΝαζιαμΖθΠτι5 

[βίο φιοάδῃι τηαυίγυιιπι 416 Πα] τας, ἴῃ θα π  θ ιν ΡΥΌΓϑι15 βεη θητίδιη ΡΙΟπιιη ἰαία Θϑί, ἃ βθρίϊηια 

φουδ ἢ 51 }10. Ὑ ἀροναΐ οπῖμὰ Βαβι πα ιιοα 510] γῖμ ᾿π πα] υ τ, 5σθα [ἀπ ϑιππι Ο ΒΘ τπατ 

βισιιποαί. ΠοΪοῖ «ποὰ στορουῖτβ βου πιθ γθηθυῖξ, γε αὶ ροβί οἰδάθηι Δα χ᾿  πιπ, ροξί ἐθιηροβίαίθι 
δαθενμαίου"; Ροϑβί οἰσαίγϊοθι τη θά Ἰοῖμα. 564 ἰατηθῃ 56 ππιης σθάοιε οἱ βἀ ποίαν οοποῖρογα ἀθοϊαγαΐί, 
ἀαοά ἀτριμηθηΐο δϑβί ἰντθς ἀἰχῖββο ἀσθρουίπιην, απίθάμαιι [πρϑροῖ. ΝΠ] τηθηίο ἀὐθρου ραΐνῖς 

ἴῃ μᾶς ογάίιοηθ : ἴον {πιὰ (θη ρ ταν Πα γιατ, 4111 60. 416 οοἸ ρα μίαν, Πἰμε αι τι θ)6 ἰδία αΐ, 

4τι8}} τι 56 ΠῈχ δὺ ρῬειρογεί. 

ὙΠ. Ὑιχ Νγββθηιιβ Ναζίδ 20 (ἰβοδβϑαγαΐ, εἴπ (ὑΘΡΌΓΙτι5 ἀδοορίιιπη 56 6558 56 η51{. ΠΟ γβαυιης 
11Πππ|5 ΔΏ]η1Ο Ῥυΐονα ἰαβίιάϊα : νἀ Πδὴς ὅ ΒΑβ ΠΟΥ τι 56 θη} 51Π6 βα μι πη ΟὈΓ ΠΟΥ ΠΟῚ ῬΟΒ86 : 

ΠῚ Πι Β Γπαγιαηη 86. τ] ΒΘ πη} ΡοΠδΐ, 564 5 1 π66 (δεῖο Ἔχραΐβιιμη ᾿ὉἸ : ποι Δα ππίπαστιτ ῬΆΠ ΘΙ, 

4πθὴῖ οὐπηι ΠοϑρΙῖ6 Ῥαν αν; πα Ππιτὴ οἱππΐπο ἔοτο Ἰαθογιιι {τποίπαμι, πϑς ἴαιθη αἰ] ἀρ αΐιιγα 
Το αἰφηϊᾷ- πρθπαι Ἰποοιημηοάα. ΗΠ]5 σοριζας!οπιιη ἀοαΐο δ ῬΟΠρΟΒΕ ει ᾿ΐθυιιμι {πρὶῖ, ἂς 501Πππ61Π15 «(6116 115 
οαὲ μ᾽ ασεθιι5 

Ἰεειοτὶβ. 

ἃ Οαγηῖοπ. 

Ι. εἰ υἱ!, 

Ρ- 8. 
ερῖσι. 31 

Ρουϊίαν. 

Ῥονιηοϊθϑία [α10 Βάβι]Π1ο Οὐθσουὶ! ἴυρα, {πὰ φαϊάθιη. σΘη5}}Π1α διὰ ρουυ θυ νἸάθηβ, ο1η} 60 
ὀχροβίιαϊαν!ς ΠΟΠ 5116. ΔΏΗΙ ΟἸδη51 οἵ 5 ὈΙν ΓΙ οιρα!βοδ Πομῖθι5. Αἰ αὐθρουῖτϑβ ἴῃ Τοϑροπάθμαο 
ὨΘἢ ΠλϊΠτι5 ΥΘΠθιηθη5, ἤθραΐ 5101 Πρ Ἰα δ υθη ἄαπι 6556 {ποά ἐγαπάθηιν πάθη ΔἸ {πᾶπάο 56π- 
56 110 : ῬΟΥΙΙΖατιτὴ 611} 6556, αὖ ἰάθτη ᾿η] αγῖα αβιοϊαΐαν οἱ ἀοοιιβοίαν. Προϊαναΐ 56 ΓΙ [Ὁ ΓΓΘ ΠΟῚ 

ΡΟΒ56, οἵ ῬγῸ ἰδοίθῃτ 15 δὲ ἀν θτι5 ΒΑ51}11 (ἀπ {πὰπὶ Ρ᾽Ὸ ἀμ τηα θτι5 δ σα ΠΏ θιι5 αἰ ΙΔ αν] : τοραΐ 
ὉΠ Ρ56 οὐσὰ ΔΩ ΙμΟ Ὀ6]Ππιπ σοναξ, ἃς 510] Ομ τι π Του αὶ ἰοοο Παϊθίθῃ εοποράαί, 564 {Π|π|5 
ἀοίου πῆς Πα χίμη6 ΘυΠηρὶΐ, οὰπῈ Βαβι αι Πουίαίαιν., τιξ οπινῖα αὐ ὁτίαπι ἰρεῖτι5 οἱογίαπι, τίθηι- 



ΥΙΤΑᾺ 5. ΒΑΞ111}. ω ΟΧΗΙ͂Χ 

«εἰ: οαιπίμι Πιινιὲ τορθπῖο59 ἐΓαϊιαΐ, πδὸ ατηϊοϊ(ἰαηα τιθὸ ὁοπδιοιμείϊπιοην οἱ {ιην αν ιαίοην οἰνιαι 6 ἀὸ Ακὸ 375. 
Ριθίαξς μοίίονὁπι μαθθτι5, τιθο σι δα εὶς τόῦτις ᾿μοιϊπιιτη ορίτιὶο εἰ 56 {μια οἱϊ, οιισαν5, 56εἰ κει. 
«παι ασ αὶ ϑρινιὶ 56 αὐἀἰάϊοοτι5. 

Ογθάθυβ ἤομ ροϑϑιιην ΔΒ. ΠΠπατ Θὰ ἸΠΘ6551586 πιδἰοα!οία, 4αῖθιτι5 ἀρραδίίεαι 58 αστορου τι ἀἸοῖ : 
εἰδείτιε 5,6, ᾿πνααϊϊ, τιο5 ἑαπάοπι πιαϊθάϊοῖις ἐπ θ556Γ0, τιξ ἐτιϑτιῖδος, οἱ τιιδίϊοος, οἵ δἰπι6 ἀπιοτθ, δὲ τι 

υἱία εἰσιν εἰΐστιος: ὡς ἀπαιδεύτους, καὶ σχαιοὺς, καὶ ἀφίλους, καὶ οὐδὲ ζὴν ἀξίους. ΠΙ5, ᾿Ππ 681}, ὃ 

{ν 10 ΟΠ {115 Βα Β.ΠΠταλη τι8111}}) 6886. ῬΓΟΥ̓Β118. ΠΡ ΡΙ ΟΕ εϑῖ, 564 οχ 6] 05 ἀϊοιῖβ σοπβοααὶ ατο- 
ϑουνῖο νἱἀθθαμίαν ρα πἰμϊο ἀοἷοτο. 

Βουρίᾳ ἤδο (υἸσοβι θᾶ Ῥυία Οὐ ΘρΟνΙ ρίϑίοϊα ποθὴ 5ο] αι Ροϑί οὐ ἀϊμδι!οπθηι, 56 διΐαπι ροβὶ 

ἔπραμπι. Βιψαϊάδι Οὐθρουῖτ5 ἀδηγητιην ἀοοδθρίθμι δ ἐγαιιάθιν 510] [ἀοία πὶ 5θηβίβθο 56 αἰεί, οἱ ἃ 
ΒΆ51}10. Οπχπΐτι του ἰοο0 «υϊδίθην ροβία!αϊ. ἴρβα οἰϊδιιὶ πιὰ] θάϊοία., χυ θι15 586 Οὐ ρου 5. ἃ 

Βά51110 δέει ἀἸοῖί, Ἰάτη ἔαρ 5886 ἀστερουΐϊατη ργοθαηΐ, οἵ Βαβι }1ο βεομιδομιμι ἔδοῖβ56, ἀπτὴ ραϊαμι 
οἵ ἀρουΐα βαβ: 6 Π56}} Θρ᾿βοοραίμμη ργο] οί. 

Βουρία δεϊδῃλ ἴῃ βθοθϑϑι ΒΟ θη5 Ερίβίοϊα. 52, 'ἴπ υὰ ανθρουῖαβ ᾿πἀἸ  μαῦταν. ΔΟΘ ΒΥ. 88 

Ἰηθυτδθ, αυΐϊα ϑαβιηγα ΠΟῊ Δοοορὶί. Θ.ϊο 58 οἱ φαϊθίθ ππϊοο δἱουϊαῦὶ ρυοβίθίαν, ποὺ ἀπ θαὶ αϊη 

οἱ ΠποοΙοβια ἴῃ {Ραμ }}}0 οϑϑθηΐ, εἰ 465 ἴῃ ἰὰῖο , 51 ΟΠ 68 510] ἰνος δχθιηρίπμ δα Ἰμη] ἀπ παι 
ΡΙΌΡΟΠΟΙΘΗΐ. 

Πημηθυο ΤΊ ΠΘμομ ἶπ|5 βου Ρίδι ᾿πίδῪ μδδο Πππυρῖα ρΡαίαι ᾿ρ᾿βίοϊαμι βθοηάαιι ἀὐ ΡΟ, ἀτι 

οδ8[ δα ΝΙΘΟθα]πΝ. πηι πο νοῦ ΝΊΘοΟα]ο Πἰονὰ5 Βά 5111 βία] οἴαπν 5815; Π15 ἀπ ΑΒ} Θγαμς 
ῬυΙΟΙ 6 ἰοθοῸ Ροβιεἰ5, 5185 51} ππχὶς, 5658. Ζα] θη οὐ ΒΑΒ1Π10 πΊ 416. σΟμἤ 5] γ ] 68, 564 Θἴι1 
5181 ἀπίθροπθηβ. ΔΊ ητι5 ̓ πι6] }οχὶ ΤῊ ΘΟ Εἶτι5 [δος γϑῦθθὰ : (τεηι δὶ {τι ἡνα ϑνετίτη, τηιϊ Ἰδὲ 56, ΡῈ 
Ρτωιίονῖπι, ἐαπιοίςὶ {1 σοι αγίιιπι υἱαοαίμν; παίτιο φοψπ μγἤογο, εἰς. ἰὰ δδῖ, ἰπαῖς ΒΉΠ 5, 

ἰαμπιοιδὶ {{{6 τὸ εἰδὶ απίοξεναί. οι ἐπῖπι προ ὕθλϑα ἴα αὐοοϊρίοπαα κιπῖ, χιιαςιὶ Β᾽ αϑιέϊα, οατςίἑηνοί 

Οτόβονῖιι5 ρέμι5 οἰδὲ τι διιογὸ φιαηι ἱροὶ. 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΙΝ. 
- 

τ 5, ΒαβΙ τις ὀχϑίσαιι! ριοο πο νορ ἴηι, οἵ 6ο πιοτεΐπο δοσιιδαίαν ἃ ορίβοορὶβ ἀραὶ ἘΠταμι. ΠΠ, πο τι τορος 

τῖὰ5 Ῥάυϊο ροβὲ Ῥάβομὰ οἱ οογὰπι ΒΆ5110 Ζαϊηΐαπι Οταϊοποπὶ ργοπαπίϊας. ΠῚ. Ἐρίβοοραπι Τ)οαγ15 οὐ τηδί, 

4] φῬυΐπητια ὀρρ αὶ ἐρίβοοριιβ τα, ΤΥ, Τὴ. Ἐρίβίοα Βαβῖπὶ 9ὅ. ἘΠΠὰ5. ἀοοιιβα[ε5 ΟΡ γοπῖο Ομ [αν ἃ 

ΒΆ511ο. . Ῥεΐθηβ ϑαβίπμα τοβουίιβ. τ ρ Π Π τι ἃΡ Απίβῖμιο. ἘΠ π5. ἴαπηοπ τόβδίιι 51} οὰπὶ ΒΑ5Π1ὸ ἦς 

Θοπρστόθδα, Αππαϊ ΒΑΒΉΠ 5 ἀο ΒΟ 1010 βοπαΐαὶ Ῥγαποηδὶ. ΥἹ, Ῥτοβοϊβοίτιι: δοθαβιίαπι, 15] ἘπιροΡῖο τοϑροι- 

ἄοι μὲν Ἐρίβϑιοϊαμη 98. Ῥγοβαίαν ἄς ατορονῖο Ναζίαπζθηο μῖὸ 851, ἃ δι πὰ ἀπο Ῥαβοθὰ ον ΔἸ παἴαπι {πῖ556. ἃ 

ϑυποάτι5 ἴῃ {πὲ 11165 σου ροπιιηΐαι ἱπίου ΒΑΒΙ απ οἱ ἈΠΕ πλιμα, ὙΠ. Βαυϑὰ5 ᾿π ΑὙἸ ΘΔ ΠῚ Βαβ τα; αἵ 

δρίϑοοροβ οομϑιιπαί : αὐ ᾿ΓΠοοδοίαβ οι 1πνᾶγθ ποῖ γα]ΐ, πὸ οἰιηὶ 60 ΘΟΠΊΙΠΙΟΔΡΟ. (οβποβοῖῦ ΑΒ} 15 

θ᾽ οὐἰπιϊπῖθιις Ογγ110 ορίδοορο 1415. Ὑ ΠΙ. Ἀράϊοηβ 5ουῖθη: ῬΡεγθμιο οἵ Ἐπιβοθῖο οἱ Ἐριβε. 101 «Ῥοωπιο- 

αἴτιαι δα ] ΘΉ51} 0115 ΘΡ᾿βοορίιπὶ ΘΟΠΟΘΩ͂ΙΓ. 

1. Τετον ποροιία ἃ]ν μά πιο οἱ 4}1|5 βθοιη δ Οαρρδάοοϊο ΘΡΙΒΟΟΡῚ5 ΘΧΒΙ Ια... παρ Ώτι}} ξοε1-- ς Βμι- 
Πύαν Βαβ Π1π5 αα αἰ ΠἸταίοιι Ἐφοϊδβία (ὑοβαυθβ15. θχϑίγιθθαί. [πὶ ῬΥΙΏ.15 ΡΥ ΘΟΔΙΙΟΠῚ5 «Ομ ἰΐος ὀχϑίγαιι 

᾿πᾶσηϊῆςα οχβίγαθθαίαν : οἶγοα ΠΠ]|αμὶ δ 465 ἐγαηΐ, [τὰ φαϊάθηι ΠΠΡ6γ 8 }} ΒΡ 6016, ΘΡΊΒΟΟΡΟ ῬΥΙΨΔΙΠΠῺ ρμρίυπν, οἱ 

δά α!εία, 1185 γ Ὸ ᾿μθυιουθβ, Π 6] ἔτ τ}15 6χ οὐάϊηθ ἀἸβίυαςδθ, ΦΔΥΊΙΠῚ τι85115 Εἴ ῬΥΟΥΊΠΟΙΣ τϑοίο- ἀνίαν 

ΥἾ 115. Φουα {π6 σοι αι σοι Π15 διαξ, ἴζα τι ΓΘοίΟΓῸ5 ᾿Π518 108 1115 Θά 1115, {1188 ΘΡΊΒΟΟΡΟ ἃ!» ερίτοο- 
ν δ 3 Ξ πρκὶξ - - 5 Ϊ ΠΤ ν ἝΞ: ἰ8. ἀρὰ 

αἀὐάϊοίς οὐαηΐ, δουῖπὴ Διαίθ ἢ} οἰ ΐ65 1 θυ οΟυθτι5 ΘΧΟΙ ΡΟ ΘΠ π᾿. Ἐτδαηΐ δἰϊδηι Ποβριτα ΡΟ ΘΟ ΙΗ], ὑπεν 

5: Υ6. (γδηβαιι 1115, σῖγα πιρίοα ἀΠα πα ἱπαἸρ μ. 115. 1018 ΒΆ5}}1πι5. ΠΘΟθϑϑα γι ΡΙΟΥΙ ΘΡαΐ ον. 

βοϊαιιιιμι, ορτοναπὶ οπναίονοβ, τιθἸοο5, Ππηθυΐα, ἀράἀποίοτοβ. Λἀ)αμοίδ εὐδπι οναπί ἃγίθ5, (πὶ ἐρ. οἽ. 
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ΕΙ, ΨΙΓΛ 5. ΒΑΘΙΠ111. 

4υδ αᾷ νἱΐαπι πϑοθϑϑανία, (απ 8 αά Πθονάβοιν νυἱοίαμι σα ασπαο ἰανθηία, Ἐταπί οἰΐαμι Αἰ 

0.465 δά [λοϊδηα οροτὰ Ἰἀοπαδ. 
ΒΑ5111 Θομϑ Πα, οἰδὶ Ερο οϑῖο ἂς τορι Ποῦ ῬϑυαΈ116., ᾿ποαντις ἰάτηθπ ἴα ΓΘΡ ΘΠ ΠΒΙΟ ΘΙ 

ποππα Πογατη Ποιαίπυπη, 4πὶ ἐπ 46 ἀηβᾶμῃ υτιριιθσαμ {ΠΠπ5 ἀρ Ῥγεδιάθιι δοσαβαπαὶ ; βῖνε φαοά 

δ] αϑιιοάϊ ἱποθρίσμ Πομαϊηἶβ ραγιαμι ἀαϊθίῖ, πἰπιϊαπιατιθ ἁιάδο5 6588 ἀἸσΘγοπέ ; βῖνε Ζιιοα οΥΙη1- 

πὶ γογίογοπί Βαβι Πο,, 4αοά παυ!ἰπαάϊμθιι Ηἷ5 ἀνε θιι5. 510] οανϊταία ἀθνϊποῖνθί. ὙοΠαθναὶ 1θαβ.Ἐ{π|5 

ἐπι Ῥιωϑῖάθ, ἴαπὶ σαι 1116 εβϑοὶ Οβαγθῶθ, οἵ 48 θχτουϊου θιι5 5115 ΠοσΟ 15. οἱ (6 σαθθιι8 εροϊοϑὶά- 

5[1οἷ5 οο]Ποχαὶ, ταῦ οὐ μνϊ πα ΟΠ Πτι5 ἴῃ ἀὨδοθϑϑίπη Οσοαντονοῖ, ϑ'θ τργθϑϑὶί 56; {ἀπ τ16 Ῥνβ᾽ ἀθη 

ἃ ῬᾺΡΠοασαμα τόσαι οατὰ ἀγθυίαυθῖ, ἔὰτ π6 Ῥαγαμι 1{Π1π|85 Πατεῖ αἰ (οΓοα 10 165 ΘΡΙΒΟΟΡΌΓΙΜΝ 

Ιϑάογθηῖ. {ΠῚ απιίοτα διιάϊ γις ἀν ουβαυῖοϑ 5105 πυαϊία 1{Π1π|5 ΔΌ θτ15 ̓ π5 115. 1ΓΆ 5586 ; {ππὶ γ6ΓῸ, [ἘΠ - 

χϊταΐθ σου ρου 8, Ζαοιηίητιβ Βυαδιοτα. δαϊνεῖ, ρυο θοπίθ., οατιβαμι ΡῈ ν Πἰ{{θνὰ5 ἀθίοπαϊέ, ἂς ἐὁ- 

ποηϑίγαΐς σΟΗβ πατὴ ϑαπιαν ΠῚ τ060 ΡῈ} 1015 το θιι5 ΠΟ ΠΟοσθιο, 564 οδἰΐαμιν ρ] αν! πσατη μγσ 6556, 
ἃς ἱρϑὶ Πιιρογαίουϊ ργοβθαίαμπι ἔτιῖ556. (πιὰ ἀπαΐθιη ΕΠ]δ, πὰ ἀιηΐοο οὐ ΟΠ εἰδίϊαμο , (16. ΘΟ οβἰ βίο 

γΘθτι5 ΓΟΒΡΟΠ ΘΓ ρᾶγ ογαΐ, θὰ Βαβ}}1π|5 ἴῃ δἰ τπ (Θπιριι5 ἀντ, ας Ῥεωβιάθηι τοραῖ,, ταὶ 510] αἰίο-- 
γα ΔΈΤΘΠῚ, ΘΧΘΙΉΌΪΟ ΑἸΘχαηνἹ , ἀβ4πι6 δ σΟΠΡ  ΘΒ51ΠῚ ᾿πίθρτδπι βουνοί. 

Ἦτο οριβίοϊα, {πάπὶ θυ γΥἱγὶ δα ἀπητιι 371 γϑια!θυπηΐ, ᾿ηΐον Πὰ5 Βάβ1}1 οασὶ Αι ΐμπιο 
οἱ α[τἰ8 Θρ βοορὶβ ἀἰββθηβϑίομθβ οοἸ οοαμεία. Πς οηΐηι σοβία ϑαηΐ ρῬοβίχαδηι Ὑ 16 η5. (θϑανθα εΪ5-- 
ορϑϑιί αἰ ραΐοι οχ ῃἰ5 νου θὶβ, πα ταϊιὶ ν᾽ άθίτιν δἔ τπασται5 Ππηπρθναΐον, τιὐϊ πιοσίλατπ πάπο βοἰοῖ- 

ἐμαϊϊτιονγι ρογοροχῖξ, νοπὶώμπι εἰ θεἶϊ556, τὸ Εσοϊδοίας5 ροῚ πος ἱρεὶ αἀπιϊπιϊδίτασόπιις. Ἐτυιδίτα εὐϑὸ Προ 

δορί βίοϊα ἴῃ ἀππσπῃ 971 γοιτααίτιν. ΝΟη ἰάθη τππαἰῖο μοϑὲ Ὗ αἰθη 15 ἐἰβαθβϑιιι βου ρία. ΥἹχ ΘΠ 
ΘἸἤσαγο οροναΐ Βαβι 5, ππαΐουϊα πδοίθμτιβ σομηρογίαία : ΟΡΙΙ5 ἀπο ΠΟῚ Ῥοΐτ 56 γ1π|5. ᾿ποῖ-- 

Ῥεγα, βιψαϊάθῃηι πὶ αρίαιη ογαΐ οἱ ραγαίαμι ΠοϑΡ {Π015 5 αβοιρ πα ἰβ.. [απ ΟΠ ἀϑ(Θ 11 [ΟΥ λα 51115 
ΔΡβοϊαΐα παμηθ 5 απίο ἤπϑην ἀπ ηὶ 979. Οαγ πγαίτου. 118 ΑΙ δ οα ΟΠ 65. ΘΡΙΒΟΟΡΟυμ., {1} 115 

ΒΆ51}}1π5 δηϊμιαι ΕἸ Π166 ἸΘ1 πο  οραϊς., Ὡ1}1]} αἰ διαί Ζαδιπ αἰ Ἰ55θ μβίομθ5 σὰν ἈΠΕ ΠΙιηΟ οἱ ἢ 115; 

ΠΟΙ ΘΗ ἢ Πα ῬΥΟΥΘ115. ΘΙΒΡΙΟΘΑΡΙ ᾿ἰσθῦ, πθὸ ᾿μλ! 10 (θη ρτ18 Θ᾽ 5} 1061] (556 ΠΒΙ ΟΠ λα ΟΧ ᾿ὰο 
Θρ ϑίοϊα σομπϑιι τα μ118. 

Ηὸος ρῥίιοοΠοίνορίμπαμα ἴῃ ϑα θαι 10 σο πὴ ἃ [ταΐτα Ἰαιιάαις Ν γββθπιι5. ἢ Νόναιῃ εἰν αἴθ δχίσα 
Οαϑαρθαι ἀρρε αὶ "ἢ Ναξίασθη 5. ἔγας απιΐθιι ΠΠοϑρ. 115. οἵ ρου οσυϊηῖβ ἀθϑιϊμαύπιι 5, απ} 115 {πὶ 

εἰἴο γα πβθιηΐ , (1 115 πὶ τηθάοϊα αἰυὰ ᾿παϊσοηί. ΗΠ5. νου] ᾿πἀἸοδηίτν ἰΘργοϑὶ , {{| οατι Εἰν]-- 
(1015 ΘΠ] ρθη ταν, πὴ ᾿μππου 0 ̓μἴον Ποϑρ 5. οἱ ρευοστίηοβ Πα  θαμίν, ΠΠ5 Ῥυδοῖραο γον - 

811} [1|558 πος ποβριίαμε (οϑίαηίαν ̓  Ναχιασθαιῖι5 οὐ ἢ ΤΠδοάογοίιιβ - ποἢ ἰαιηθη νἱ θηίαιν Θχο δὶ 
[αἰἶ5568 4}}} ὁχ εἰντ(αΐο ταῦ 6χ ἃ}115 Ἰοοὶβ αἀνθπ!οηΐοβ ρτοίϊ. 564 ρυίροῖριιθ ἴῃ ἸΘρυΌβο5 δηϊζαϊ σαν α5 
Βά51}}}, 405 νἱν ΠΟΙ} 15 δὲ ΠΟΙ] 115 οὐ ἔπι5. δου ανὶ ἤθη «τὰ ας, ποῖ δ Ἰπαηθιη ο]ουἸλ1 

(μοιμο δμῖμι ἃ ποὺ γἱο τϑμχοίιον, ᾿π 41 Ναί Ζθηι15), 566 τι α]ῖο5 ἜΧΟΙ ΡΙΟ 510 θοῦ 0 ΟΥ Ια μὰ 
σαναιοηθαι ΠΠλθμίοι ἀοοθίίουθ ἀοοοῦοξ. Ναο γοῦῸ 5οα οἷν ϊαϑ {ΠΠ1π|8 οανἸταΐθιη 5θηϑι(., 56 ἴῃ ραᾶϑο5 

δἰίαμν 50} ΠΠἸοἸππι Ἰη.68 8885 Θχ θη ογαΐ : ἂς ΟἸλμ ἢ] 115 ῬΡΟΡΙ]Π ῬΓΟΡΟβ 8 ̓ΠπαμναυἹςδίθιη ἢ βαρ 68 
αἴ ΘΟὨμ 16 οοΥ αι Ῥτορομποθαΐ, {πε 8 5ιη σα} ΘΠπογαρίβοορι νιἀθηΐαν ἐμ ῬΡα 15. 510] ΘΟ ηΠ͵5515 
σοι πα 6 Αἰ φαοι [πα] αῖ586 ρίος πο γορμ τι. 

ϑρ βδίιὴθ ἰὼ ῬιοΟΠΟἰγορ τιν γθαϊο ας ΒΑΒΙΠ1π15., ΠῸΠ ΒΟ τι, αξ ραπρούαμ οἰιγᾶτῃ σογογοί, 
5684 οἴίδιη ταῦ πιομϑίθυ ιν ἴῃ ν ἰβουθί, {π0Ἃ 10] σοπβίυ ποίη ογαξ. ΝΙοπδοὶ θη ογαπΐ βου γὶ {ΠῚ 

1)6ῖ, 4α}} 5 ἀϑϑιδιναΐδο Θραηΐ δι[65 ᾿π δυίονοβ. Εχ πος ἰοοο ρϑυβοῦῖθῖῦ Αμρ ΠΟ μΐο Πα ας διι- 
αἀἴΐα δχ 1θαβι ΠΟ τπομαϑίϊοδ νἱία ρυοορία, Ῥιφαἱ οἱ τηομαβίθεϊο οἱ Ρίοο οί ΟΡ Σϊο γὴν Θα μλῖδ6 γὶν-- 

{π|15., Θδοθ 405 ΠΟΠΉΪΠ6 ; 564 οἱ πίει {π| τηϊ ἰδίου αμὰ., {αοα Πθα51}1π|5., ταῦ γ Υ Ἰ51 }}}6 οδέ, σοπι- 

τἰδοναΐ, ΠΟΙ] ἀἴτι5 Βά51}11 βιιοοοϑδβοι ᾿μἸρἷβ πη 5. ἀθτορανῖ. (ΟΠ θυ εΐαντ5 [αϊς εἶς Ἰοειιϑ,, ἃς 
ΤΡα5 1] θη ὙοοαΓῚ 50 τι} 6586 «ἰἸβο ττι5 ΟΧ ἀαοάδῃι 5.  }10 ἴπ ἀπε αιιῖς Οοαἰοῖθιι5 ροϑὲ  ρα]απὶ 
ὕγον. 286 γορουγίο. μαιιάαι Βοζοιχθπιῖιβ οχ᾿ πίττα σιιθπχάατῃ ἘΠονορδοοραμι, Ῥεαρι τα μι πομιῖπο, 
αἄθπὶ ΒΑ ϑ 1 Π1. 1 ργθ 556 ἰοβίαίαν. 

1. Νοῖ ἀἴπ ρουϑίι ἴῃ [ἀρὰ ατορογίπις, {{| 56 Πᾶς τιπὰ ἴῃ ΓΘ Πλΐητι5 [Οὐδ ας ΠΟ ΠΘΓΌΒΊΠ1 [αίο - 

{π|ῦ 6586... 1 ἰτὰ βαίγ15 ρουϊουθηα. (ναί οπ οι «αἰηίαι χουν τ{π|ιὰ}} πὰς 511 ἴῃ Ραϊγοπὶ οἱ Βαϑιίπιηι 

ΟἸ ΒΘ τι} βισαϊβοαίίοπο. Οὐδὲν ἰσχυρότερον, ἱπαιῖί, γήρως, χαὶ οὐδὲν φιλίας αἰδεσιμώτερον. “Ὑπὸ τούτων 



ΨΙΤΑ 5. ΒΆΒΙΠΙ. ΟἿ 

ἤχθην ὑμῖν ἐγὼ δέσμιος ἐν Χριστῷ, δεθεὶς οὐχ ἁλύσεσι σιδηραῖς, ἀλλὰ τοῖς ἀλύτοις δεσμοῖς τοῦ Πνεύματος. Απκο 37:2. 

Δι φοπιθοίμεε βοτ 5... τε εξ ἀπιϊοϊ τα νεπογαῦχϊς, Ὁ Πὶδ δροὸ αα νοὸς ἀμιεῖτις σιίπι, νὶποίμ5. ἔτι Ὡλτττα, 

Ομνίϑδίο, τοι οαἰοτιὶς ΚοΥΤ ἰδ, 56εἰ ἐοτιαοἱ 5 5ϊπιὶς ϑρίτι{τπι5 οἱτιοτεῖ59 δοτιείτ οἴι5. ΠΠῚ5 58 Π6 γδΥθ15 ᾿πά Ἰδαΐ χυϊπιανη 
Οτοβογίτιβ 58 ΑἸ πιο οχ ἰοοο Ναί αηΖιιη Ὑ 6 η}}Ὲ : ἃς Ῥγοϊη 46 πθὸς ογαίο ΠΟῊ δία ροϑβί ογἰπαίϊο- ἐμ Βι τὰ 
πθὶὴ δἱ ἃπί Ογατ!οηθη 5αρί μηδ 9 τι γϑεμη δϑύ “ Π]Θμ θη , 566 Ροϑί γθάμτμῃ οχ ἴπρα ργομι- 
εἰαΐα 6ϑν δὶς δέϊδῃην ξποεὶ δ, 58 ἀμίθα 4}1}}5 οὐμηΐα Θ᾿ τι1556.., τ βθοῖιὴ ΡΒ] Οβορ μαυθίαν, οἱ 
ΕΠ Οδυμθίαμν ἃὸ Τοαπηΐθ ἀδβθείθμη οοὉ 1[ᾶ556.. 14 Ῥγοΐδθείο ἄϊοθυθ ποθ ρος ἔρ90 οὐ μδ 018 
ΒΑΘ ΠΙΘΗ515 Ε16., {πᾶμε ΟΠ Ῥ ΘΟ α851 ΞΟ πο. 56 ροί!τι5 Βασουο}} ἰάθοὺ ἴῃ ραΐτα δἀ]αναπάο. 

ΤΙ] δεαοπει οριπίοπδιι εἰαγίτιβ τοί αηΐ {80 ϑοαπαίαν. ΑΙ 56 ἀπίθα ἰογίθιη «πιθινάδμι οἵ ἴῃ - 
ΒΕ ΡΟΓΔΌΙ] ΘΙ 5101 νἸΒΈΠ 6556 ; ἃ6 ΗΘ ΔΙηΔ ἢ Ι5511η15 {αϊάθηη 15 [γα] 115 ΒΘΥ ΠΟΙ 65 Εἰ6615586 ν τι ΒΘΕΊΠῚΝ 
1058 δῆ 11}}6 ρΒΠοϑορ παν δίτι, σθαι τι6 ᾿ρ56 εἴ σαπη ϑριγιίπι σΟΠ]οααἰτιν Βαθογεῖ. Αἢ ροΐξεϑέ 
ἸΔ}Ἐ6ϑ[1πι8 ᾿πμἸοαγὶ 50} Π{πᾶ0 1ῃ πᾶ} 86 ἐδοθροναὶ " 566 «ποἀ ΔΙ ρθμάὶ Ἰθοιμ Ομ πθιὴ ρυθθοὶπ- 
αἰ, γβοδηΐαί αιιοοστηπι6 ροϑί ον! μαϊτοπθιη ἐοίοτθ βαδάθηξθ ἴῃ Βαβι παι ἀβραυῖτ5 ἀἰχϑταῖ. ὕζαπι 
δπΐμι ἔράπα αὐ γίοῖο, (μάϊατεε πιαπϑιεθιϊ δὲ ἰκετοπίτι" 1 ) πεατιεπιιθ απο, ψι παι νῖπν αἰεεζὶξ, 

Ρἰαοῖάο ντἶι οοπδρίοϊο, αὐ ϑρίτιξεὶ αττίεἶθο, ταὶ μι σοπιπιοίτεπι ροοίτι5 βοεαίπιτ", τϑαϊέψιι ταϊῖο ; 

αἴηιθ απιζοίεα, ἔπιδίατ' ἤάπιπιιθ δοτιϑορίία οἱ Θαξεϊποῖα, ται Γδ 5 θὰ ράαγνο ἱρπίοιεῖο τονὶνίξοῖξ, οἱ 6α- οχει. 

οἰμαίμ, Ποπιογαΐ οοπιδοίατίὶ αἀπίππα πιθα, δὲ ατιαϊοξαί αὐοϊοναίτιτ' ἐπὶ πὶ ορίτ τις πιθιι5. [) αὶ, 

Δισηψηαπι ἐπ ροδίογιαη, ἀπεοί6 βάδην μαῦοῦο. Ατΐα ον ἀμ! !οη θῖν ἃγηϊοιεα Βαβι αι Ἰηίον οἱ ατε- 

ϑονίαια {πνθαΐα πορ ἔποναΐ : ἰτὰ8 Ἰη ἴθι 605 5018 τηογῖί ογαἸπαίϊο,, οἵ φαοά γθρουῖτ5 ἔαϊθίπιν 58 
ΑἸχ 1556, Π1}}1 588 ἀδίμοθρϑ Δῖοο Πάδθην Πα Ισασιαμ , ἃ Ἑοποθρ 15 νου ]5 ἀἸοῖ ἴῃ οἰδιιβι]α Ἐριβίοϊ 
81, 4πᾶπῃ ροβί δρ]θοίπιη σι θαυ βαπἦ8 Θβιμλοσιιπι ἘΘΟ]65185 σΟΠβ.}Π 111} βου ρϑὶῖ. Οὐ πθδῃ οαπὶ 
ΟΡΒρΖαϊπ βίαια ἴῃ Ογαϊοηῖθιι5 7 οἱ 6 ποη ϑἰπὸ 4ΈᾺΘγε] 5 οἱ δοῦ]θὶς ἴῃ ΒΑ ϑ! πατὴ ἰδβίθίαν, ἴῃ Πᾶς 
αυϊπία Οτναίοπα δάθο 16η15 οἵ ρἰδοδίαβ βϑῖ, τι πα} ἔπης 6115 ἀπίτηο νἹἀθαΐῃν γ βθ 1556 οἰβηβο : 
οὕ ὁὰπη 6511: σοῃβη]πατι ᾿ῃ Οναίϊοπα βοχία, ἀἰρηθισηι ποη 1556 ἀἸἰοαΐ 60 ϑρι γα, ααἱ οναΐ ἴῃ Βα- ». 138. 
51:10; ππης 46} σΟΏΒΙ]Π 1} δα δϑίτα (0110 : ϑρίτίξεπι ἀπιϊοίἐἰ, ᾿πψαϊς, ροσέμαθογο τπϊηΐηιθ ϑιιδιϊ- ον. 5. ν. 

. τιαιϊδιὶ (φιαπαοφιίάθηι τι τιο5 ρἐπιτῖ5 [ΟΥ  α556, σιίαπι αἰϊο5 οπιτιθς απιοδ : {ἔα τατϑτίπι ϑριγ {τη τιοὐὶς5 Ἔν 

ἰοτ56 ατιοροπὶς }: ποῖ ρα 5515 65 [αἰοηίτι ἔπι ἰδ Τ «ἰΘ[ο55ιιπι αἰ Οὐγμίτει ἰαίοτθ : ἡοτὰ ρα 5545 

65 ἐμιοογτιάηι τ οαἶο εἰϊπεεϊπι5 οὐνἀμοἱ : Ἰιοο Θτεῖτη, {πιτπθγὰ τι θτίτηι τ δατη τ ποϑοίζαίοτιθπι 6556 Θαϊδεϊπιας. 

ΤΠ Ὸ ἃ αὐιίθιι ποι γαϊα αἰ ρϑίσαϑιμμη εϑὶ {θα αἷΐ 56 πα [15 αὶ δι ἃ: 8 ἢ {15511}}15 ἔγαίθιι5 ἀπίθα 
ΒΘΙΓΙΠΟΠΘΙΙ ΠΡΟ "6 γ 1556. Νὰ Οαπὴ {προ 588ΐ 1 50 ἀπ 6}, αἰ 101 [δβίτα αν Ῥάβο 16 {γὰ- 
ἀυχίββοῦ,, σαντα πο μη Ορίδ  55.υα 118 σοὺθ Ἐφοίοβια Ναζιαηζοπα, τί ον! ἀθηίον ργο θδηΐ ατι8 
βϑαπιηίιι : ἔπροίθ ψιιὶ οπιτΐα τοὶ ἐφ ίδδθηι,, τὶ αὖ οὐιπὶ ποβοῖίο ζογίαίτις {τατιη τε Ρἢτοφορἢα- 

ΓΟ, Τπθοιπι 6 ἴρ56 οἱ οπὶ ϑρίτίει οοἰϊοφιίμηι Παὔότοπι. ἮΝ ΟΙ γἱ60 οαν ΤΠ μπομίπι5. (ὑδοβαυθῶ 

ἀϊοίαν ροίιπι5 εχ βιπιθί, {αι Ναζίαησι. θ᾿χὶ ἀτορουιπιπν ραβοίια α ἔδδίθμι ᾿ῃ 50 ΠῚ 1η6 6ρ6 1556, 
4υἱὰ πα] π5 φαϊηα ΟΥδίΟ 15, 4αδιι βίαίϊηι ρμοϑὲ γϑάϊτατη Ῥγοπιιη ]αίδηι {[πι|588 ραΐθί, δια τίου ἔα] 
ἸθΑ51:Ππ|5, θην ᾿π ΡΟ 116 δὶ (ρθβᾶγθα αἸο 115 Ῥάβο τϑ Δ Πα]556. Αἴ οατη 5ογιρϑιῖ Ἐριβίοϊαιη 95 

(βου ῖρϑιῖ απαίθαιν 416 ἀποάδειια Νίαι1), τθάιθαὶ εχ «αοάδιῃ 1{1π6ῖῈ, 4αοά ργοϊπάθ πὸπ τηα]ίο » 
Ροβί Ῥαβοὰ βιιβοθρογαΐ : νίχαιθ ἀπθλιι οβϑί 7 Ζαϊη τὰης ΝαζιδηΖιιη ψΘΠΘΙΊΙ. 

ΠῚ. Νοη ὅ 50118. ϑϑ11}15 δρ᾿βοοραύπστηῃ θυ οχὶς θα β1}1π|5.) 584 ΡΠ αν τι5 8 [115 ἰοοἷ5 Ιάθηλ Βα πμθἤοια μη Ἐρίςό5- 

δοροϑοῖί. Νανναί ἀτϑρουῦῖτϑ Ναζίαηζθητιβ πος ἀἰβϑιάμαμι δα Ἐς! 6ϑῖο αὐ ΠΠΠ{αΐθτη σου γβαπι ἃ Βαϑ1- ᾿πεεάτήευν 
ἴτὸ [αἴ556., μαϊτία τιϊπειίγεση, ρμἐκιγίθιι5 Θριδοορὶς σοπιγηιισιίζα : θα Ζιι0 Γ65 ρτιϑοἰατὶ 5 5ἴπιιθ ΤῸ5 ΘΟΤΙ56-- ρειτοας ὁρ- 

χιμίω. δίαπι εἰ ἀπ ηνατίει ΟἰΤ πα ΟΤ᾽ διιδοορίω θ5ὲ, οἴ φιιίϊοε οἰνιίας ριουθηίιι5 5105 ἰαδτιῖῖ: οἱ τὰ ἘΕΝς 

δοίζιη, ταξίοπθ σοπιρτοσϑιπι οἱ δα ςίπισίτηι 651. ἢπιιι5. δοτιδιζεϊ, ᾿πα!ῖ, ϑΟΓΘοΥ πὸ ὑϑἰμεε ἀρρετιάϊα α ον. 20. ρ. 

φιιαρέίαπιε γμτίμα. Οαϊθτι5. ἐχ νυ 15 ραΐοῖ,, ρ᾽ αυ θιι5 ἢπ Ἰοοὶθ. οἶμαι (ὑδοϑαγθδο 5] 6 Ε 5. Βαβηϊατη τοῦ, 
ΠΟΡῸΒ ΘρΡβοοραίαβ σοπϑε{π|5586, δὲ σα πος ΘΟΏΒΙΠΟ τηδίουϊα ἊἰἸ5ΒΘ 510Π15. διηριίαία οϑϑϑῖ, ἀπ- 
{Ππτητιπὶ ἢ ΡΘμττι5 δα ραοὶβ Ἑοπ ἸοΠ65 ἀροαββῖββθ. Οποά δυιΐθην ῬΊΌΡΓΪΟ πηατίθ ἔδοις ΒΑ 511π|5 ἴπ 
115 ἴσο, {416 ΑΕ πτι5 ἰὼ αἰ σμθι ϑαᾶπι νἱπαάϊσατα πόη ροίϊαποταΐ, τάθιη νἀ θίαν ἴῃ Δ}15 ορρὶ- 

415 ἐοπίγονεγβίβ, [ρ50 εοπβϑητ πίε ἀπίβίπιο, [ἀοίτινι [1856 ροβϑίψαδῃι δι Ῥᾷς18 ΘΟΒ ΠΟ Π65 Ρὸτ- 
νεπίπιη οϑὲ. Ναιη Βάβῖ πι5, ροβίψαδιη ΘΟΠρ  Έ55118 δϑέ στ ΘΡΙ50Ο 15 ϑδοπεδ ὑαρρδάοοῖδο ; το- 
θάνε βαποίαιι πιβοθιαμα αἱ ἵπ Οἀρραάοοίατη νεηϊγοῖ, 9:0 ]14 πὸ οροπὶ ἔδυγθὲ πὰ οοπιδεϊμξίοτεοπι ορίδί. τοο. 
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ΟΓΗ ΥΙΤᾺ 8. ΒΑΒΙΠΙΠ. 

ἐριδοορονιπι. ϑαρουθυαΐ ΘΡΡῸ 411] ΘΡΊβοορὶ οὐ ἀϊπαμ αὶ ρυίθι ὁ05. 4105 Βαβι} 15. ἰπ ᾿ρ50. (5861-- 
βἱομἶβ δοϑίαι οὐ παν ογαΐ, ἂς Ῥγοϊμ 6 Πέρα Ρᾷοὶβ σοΠ{10 ᾿πίοι 4}1ὰ5 ργοροβιία ἔπ|0, ταῦ ΠΟΥῚ ΘρΊ5.ο- 

Ῥαίτι5 'π σΟΠ ΤΟΥ 515 [0615 ΘΡῚ ΘΓ Π α", 

Τυῖροβιμλο βαποῖὶ Οσθρου! Ναζίδηζομὶ Ονγαίοηὶ Ἰοοῖιμ ἀ6α1ξ δυθοίτιβ 6) θη 1] ορ᾽ϑοοραίιιβ. 1ὴ 

«αοάδμι ορρίᾷο ; 46 0 οταπὶ τηδϑπᾶ ΘΧϑί ἰδβθὶ «Ἰπ]οατ1ο, γΘρτα 515. ΑΒ ἰμλ] δμἰοἶ5, ἀὐθθουῖτβ 

101 ἐὰν 4}1158. δρίβοορίβ, Αυβθηΐα ψυϊάθι, 56 ρυοοι! ἀα 010 ἀββθηιϊθηΐα βαβ1}10., Θριβοοραῃι ον ἰ- 

μανῖς. Ορριάσιη {Ππ4 Πόοανὰ γοοαίπι ἀρ ΕΠ απ οομπ θη δου θη βα ποῖ Οὐ ΟΥ}}, ΘΡΙΒΟΟΡ5 

γοιὸ Ἐπ] 5 Πδαπο ογαίίοπθηι ΤΊ ΠΟ ἴτι5 τοίογι δὰ ἀπητ 979, ἂς Παυθιϊοονιιμι Αἰ Ι ΘΠ} 

δηΐοα Ποδγουιι Θρβοορτιμι ἔαἴθ56. Ῥαΐαΐ : {πὸ ΘΧρα 80 Ἐπ] απ ἃ ασθϑουῖο οὐ ἀϊπαίυμη ἔ15568., 

ΠΟ δχϑρθείαίο 0}} τηονδ ῬουἸσα]τὰ ΒΔ51}}1: οοΏβθηδβιι. ϑϑα [Δ ο116 Θϑί ρυΌθαγα ἔππο ΡΥ μα Π)ΟΔΥῚ5 

σοπϑεϊταίπμη δρ βοορίιηι ἔι|556, (486 δυνθηίθ ἢ βιπιτη Ἰηΐθι δὲ ἈΠ Π γπιτ «Ἰ551410. 

Ῥῖρηα δαηΐ 488 ποίοηίαι [γθ. γεῦμα Ογοϑουὶ! : δέξασθε λόγον γεύόχτιστον ἐπὶ νεοχτίστῳ ποιμένι. 

οναπι ργορίοτ' πονάηι μαδίον οι οΥ̓αίίοτιθπι αὐοίρί[6. Ὗ οοας ογαϊ Ομ θ νεόκτιστον Ο]0 πηᾶίον 

ῬΙΟΥϑ115 ἸΠ 5012 πον Ἰἰαΐθηι, νεόχτιστον ραᾷϑίογθι), {π|ὰ ᾿πιπο ΡΥ νατ Π)οανὰ ΘΡΊΒοΟρτι ἃΠ66ρΡ6- 

γαηΐ. Τηΐδεῖ5. μας ᾿μτουρυδία(ἰοι θη οομ βπιαΐ, οὐμπ αἰΐ : προσθήχην ἱερέων ἐπραγματευσάμεθα, οὐχ 

δφαίρεσιν᾽ αἵἱρετιχῶν ἀνατροπὴν, οὐχ ὀρθοδόξων ἐλάττωσιν. ϑαοεγοίο5 αἰ 5.66 5{τεἀιεἴτγιτι5, τιοτι διε ἐτ᾽α]16-- 

γδ: μαγοιίῖοος ὀνογί το, τιοτὶ οὐ Ποείοο5 ἐπυπιϊτπιιοτο. Ν ΟΝ, Αἰ α ἐδιηριιβ ΘΟσα ΓΙ τη ΠΙϑίουα 58 ποι] 

ΒΔ 5111}1, Ζιιο ἀγα ΠΡ Ἰοατὶ βαοονἀοίθ5 ἐπθυϊηΐ τα Οαρραάοοῖα, Ρυθίον ΜΠπ4 σαν ΔΒ Πΐμιο «ἰβϑιά παμη. 

ψεΠποπιθηίοιη παποὸ ἀἰβοογάϊατη πα η!δϑία ᾿πμ4Ἰοαης 4880 ἃ αὐ ΡΟΣ ΪΟ ἴῃ Ῥ ΘβὈγίθυτι {θη ηι, 

ςα! άπ ΒΥ μὴ] ρανίϊτη ἀοίθηβουθηι, ἀἸοιιηίτι". 51. θη οααπ ΘΟ ΘΙΪαΐ : τί φὴς, ὦ παῖ Δαθὰν 

χαὶ ᾿Αδειρὼν, χαὶ στρατηγὲ ἀσωφρόνιστε; ὃ χατὰ Ν᾽ οὐσέως τολμήσας, καὶ χεῖρας ἐπὰφεὶς ἡμῖν, ὥσπερ ἐχεῖνοι 

τὰς γλώσσας μεγάλῳ θεράποντι; Οὐχ ἔφριξας; οὐκ ἐνετράπης ; οὐχ ἔῤῥευσάν σοι ταῦτα διανοουμένῳ χατὰ 

ἧς αἱ σάρχες ; Εἶτα τὰς χεῖρας ταύτας ἀνατείνεις τῷ Θεῷ; εἶτα δῶρα προσάξεις: εἶτα ὑπερεύξη λαοῦ; Φο- 

θοῦμαι μήποτε τοσοῦτον ἢ ῥομφαία τοῦ Θεοῦ κατιωθῇ χαὶ ἠρεμήσειεν. Οὔτε τῷ ποιμένι τῷ σῷ μέγα τι ἐχα- 
ρίσω, καὶ σεαυτὸν τὰ μέγιστα ἐζημίωσας, ἀλλοτριώσας σεαυτὸν τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος. Ομϊά αἷς, Πἰὲ 

Ταίλαπ οἱ, «1 ίτοτι, οἱ ἐπα πυϊϊατὶς σοπίιαπιαα, φμὶ «αἀνοῖιις ἤοδθηι ἱτιδιι 676 ατιδ5ιι5. 65 ἢ ἡτιὶ 

πιάπτιδ τι πος, φιοηπαάηιοάμν {1 {ἰϊτιστίας ἐπὶ τπαβπαιηι {ἰίπιση, 1) οἱ 5οτνιίπι, ἱπιτιϊε δ ϊ Ὁ ἤοτι ΘΟ] ΟΥ-- 

γιιίδεϊ ποτὶ ριιοτ 5.0 {{Ππιδιι5 65" ποῦ θο ἀπῖπιο ἀρίἑαπιϊ σαγτιθς ἵπὶ (ογτάπι οοἰϊαρδ δισιε ῦ Εἰ 

Ροσίθα πιατῖις ας διισσπι αὐ ]λϑιιπι ἱοπαίθς ἢ ροσίοα ἄοπα ΟΠ 7}Ἐγὲ5 ἢ ροσίθα ογαίϊοπος ῥγῸ ροριιῖο 

Μιπιάθς ἢ ΤΈΓΘΟΥ δητιίάθηι πιὸ 1) δὶ 6 1ααἴιι5 ταπη εἶτ τι ὶ οἴτεθτη, οοτιέναἰιαΐ οἱ οοπηιιίοδοαί. Νέος ὦ ρα- 

5ἴ0ΓῈ6 ἔτιο ἱπισθπίοηιν αἰϊφιίαπι φΤαίϊατι ἱπεϊδιϊ, οἱ ἐοίρδιιτη, πιααῖπιο εἰθ τη θτιίο πιτιϊοί α5ι1, ἐδ σττι 

ουἱήοῖϊοοι α 1)6ὲ σναίϊα ἀνογίθτιδ. Ἡαμς ΡΥ ΘΒ γίθυιαη ΠῸΠ ᾿ΠΊΠΊ 610 ἀπο] τα} ἄγ θὴὶ ἀρ 6]]αΐ 
ατερουῖαβ, {αἴ ρτῸ Ἀπ Πίπ]ο γομθπηθπίοι οοηίνα Βαβι τπιη ραιρ αν να, ἃς Τη Δ Π115 ἴῃ ᾿Ρϑῖπη ἴῃ - 
Ἰεςοναὶ τθρουίπι. Ῥαβίον 116, ἃ {0 Ῥυδβογίοι σναίίαμι ᾿πῖστα γαἰπθυαῦ, ἅ}1π|5 6556 ΠΟ ν] ἀθίιι, 
4π|ᾶπν ΔΕ πητι5 ; Ι4πι6 ἀγριπηθηΐο δϑί, Ρασ παίονθηι {Ππιὴν ΠΟΔΤΟΥΊμ ΘΡΙΒΟΟΡυ ἢ ΠΟ {τ|1586 ; 
564 ροίϊπι8 Τ᾽ γαπθηβθηι ΔἸ πθὴ ΡΥ ΘΒΟΥ ΘΠ, αἰ} 118 Ῥαϑίουο μι 6858. Αῃτ τ ΟὙΘΡΌΓΙΠΙΒ 

ἀσῃοβοσθαί. 

Οομνουῖς ἀοιμς. ονδ!ομθηι Οτδρουῖτ5. ἃ ᾿ρϑιμὶ Τα] δ] λααι., 46 πὶ ραϑβίοσιιηι ορ(ϊμλη οἵ 
Ῥυδοβίϑ ἢ ΕἸββιπλῖτ γοοδΐ , ἃς Υἱΐα οἴ τη ΟΣ θτι5 αἸρπιιπη δρ᾿βοοραία 6886 ἰοβίαίαν. Ἠουίαίαν τοῦ ἴῃ τὸ- 
Ὀὰι5 5ΒΡΙυἸα  ΠΠρτ15 τα ἴαπ 5101 ΔΡΡυο θαι ομθιὴ σομοἸ Ἰθῖ., «αδηῃίδηι ἴῃ λα] ΠΟΡΌΓΙ5 ΠΟ ΠΟΙ} 1ὰ- 
γεγδί. 

ψιάδιαν Τ)οαγδιβίιιι ΔΏ1ΟΙ ᾿π Βαβι απ ΑὨΕΠ 1 ̓πηραίαιηῃ Ψ ρα] 1856. της Οὐθϑουα5, 481 
τηθίπουϑύ πα τη] θβδίθιθη. 1}}185. οϑδαῖ Παβι! πιμλ ἀθίποθρ5 Θρβοορῖμη ΠΟῺ ΠΔΊΘΓΘ., 510 605 αἰαίςαιν : 
οπ υϑπῖπητι5 τι σἰαεἰίμεῖηι τυϊτ{πτλιτι5., 56 τπιὶ ρασοτη. ἴοτι σοπίπιι5 ἐπὶ ππασπὶ ἐ{{τιι5 ρμαδίοτις σοτι-- 

. ἐδηλίτιπι οἱ ᾿στιοταίπίατη,, τὶ ἐρἰοπαϊά οἰνιταἰὶ ρῥτιρσιάοι. Ποιιον αὐ ϊθηι ςοίπιι5., οαρτιῖ ασπιοϑοίπι 5) 

Ξαποίππι ϑοσαπιι5., ἰαηιοίςὶ ἐπ ιτία αὐ [ἐοιὶ. Ῥαϊεοὶ εχ ροβίγεμηιϊβ θυ 15 [8 πὶ οὐἀἰπαίιπι ἔπῖ556 8ὰ- 

51 ΘΠ 861 ΘΡΊβοΟριι πὶ αὐ ρΟΥ Τὴ : ἃς ΠΟΠοΘρίτι 6Χ δὰ 16 ἀο]ογθιὴ οΪ115 Δηΐηϊο ἰηϑίάουο. 56 τὰ- 
τ θπ {{ΠΠππ|5 ἀτάουν ἴῃ ἀοἰδπάθπεα Βά51}}1 οατιϑὰ ἀπ αν ΠΟῊ 511, {αἰ τπὴς δρἰβοοραίτπη γ6] ποη- 
ἄτι ] Θοῖϑϑοί., γ 0} ροίττι5 οχ [πρὰ ΓΟν βτ15 ΟὈ ΒΘ 511] 5 σα πο τ ]Ο 65. Ῥα(} ἂς θά51}}10 ἀ6α 580. 



ΓΑ 8.4. ΒΑΒΙΠΙΠ- ΟἿ 

Ῥοβὺ Οτορουλμ 111 ΘρΊβοορὶ γϑυθὰ ἰδοῖαν! ρα, πονὶ θρίβοορι δα μιουί ἀμϊ οασιβϑα,, τι ραΐοῖ οχ ἄχπὸ 375. 
115 ασθρουνῖ δά θὰ γογθ 15 : Το ἐοίϊον πὶ αὐ αἰ τιταμι ὦ ἡια]οτίθιι5 «ἀμοῖνιι5 παοοίρίος, δἴο. 

ΤΥ. Ῥιοποϊβοθῃϑ 1)α51}πι8 ροϑί Ῥάβομα, αἰ ἴδ ἀἰχίμτι5, ΠΠτονὰ5 δ Ἐπιβθ απ Ὑ ΠΘορὨΡαβίο ἀ1ὰ-ὀ Ὅς ορίοι. 

ἕοποὸ ἀδάοναῖ, τὰ 65 ρου ον σαναγθί. ϑ'6 ἃ ̓μίθεῖμν ἀἰαοομτιβ πον θῸ οΟΡΓδρέιιϑ τπουϊταν., Πτιονῖ5 ἤλ 2.1} 99. 
ΠΟῺ 1ηἾ5515. [ἃ 60 το] θϑίτι5. θά 5110 γθάθιι με! ἔα, φιοά (6 τα θτι5 τηαρ Ὡ] τη 6 πὶ βου ρίδ ογδηΐ, 
ἃ ΘΘ]θυ ἢ. ΓΤ ΘΡΟΠΒ: ΟΠ θη ρΟβοθμίΠΠ 115. Ν αι στ 5. ΔέοἸ δι εὐ Τ᾽ ποοάοία5 ΝΙοορο Ἰΐδητι5 Βαβὶ-- 
᾿πππὴ δαὶ ἀϊθηι ἔδϑίπι , ᾿π φιοάδηιν ἰοοο., 4ιιθι Ρ]ναγσαιλτιτῃ ἀἸοΘθαπί., τηθάϊο τηθη88 Διο ςαἶθ- 
Ὀγᾶυὶ βο τ ᾿ηνἸαβϑθθηΐ 7 {1 ΔΏΔΙΟΙ 88. οατιϑα., ἐπὶ τι ἐδ τοθιι8. Ἐπιβίδί "1 οὐ 60 ἀρ6- 

γεηΐῦ; ΒΑβ}{1π|5 [πβαθπιπη τοραθαΐ, ταῦ βθοῖιμ ᾿πιης ἄϊθη ΟὈϊταί. Πα ιιθ οἴη τά ἴτπ 110 ΟΡ ΠΟΥ 58- 
βθΐ {π|ονὰϑ 5115 ΠῚ ἔ11558 θυ] αίαϑ 5, βίδί 1] Θα5 τ] αα ᾿ιβία  Ὠϊπιιὴ ϑοθαβίθητιμ. οὐπὴὶ ἘρΙβίο- 
Ια θῦ , υἱὐ φιδηι δ θυυιηθ τγδαπια δρβίοϊα δα [ιβαθιταν ἔδυ γθίασ : βαρογουδηΐ δηΐηι ἰδιλίπιηη (1685 

ἰὐἸδιηία {γ65. θδοἰαναί ἔβα θῖο ἴῃ πὰς Πριςί. 9, νϑησανιιμη 58 δά ἀΐθιι [δδύμιη", 51 1056 δἴίδιη ἔτι- 

56 0118 γΘμϊδῦ ; 56 6118 γ61Ὸ, Π18}16 58 ΘΟμ ΠΓδοί τι) ἃ ΠΠῸ ΡΥ υἸο ᾿ῃν 56 Π61 ἔπ Π56 01} ἀ 6 τππη} 5οΐ νου, 

Εἴ ΠΟΠ ΡΒ ΘΒΒΙ1ΠῚ ΟἸΠ1} ΘΡΊΒΟΟΡΙΒ ἴῃ. δἰ διρτι5 αἰ ἴοννο. Ἐναΐ της ᾿ἰδείθῃι ΤΠ ΘΟΡΠΓαβίο ΘΟ Π}1}}15518 

ἀθ. ϑαϑιιηθπβὶ οὐ! παίίομθ, Ν ἀμ οἴμμ ἐἰ6. δὰ ὨΪ81] Ργούϑιι5 οσοαρραῦ ἴῃ Τρ βίοϊα 9ὅ, {18 56 1π|8 
βουιρία δϑί., 56(} 51111}] ᾿ηῖδ588 ; [ π|56 0 1π15 ἴῃ δι δαὶ Βαβι ται Γοβροπβίομθ θὰ (6 τὸ ἰοααθθαίαν, εἴ 

ΟἿ} 5101 ἰἰᾶ πο ΟΥ̓ Πα ΓΙΟΠΘΙῺ ΤΏΪΠτ15 ῬΓΟΠ ΑΓ ΒΡ Πα: Ποαββοῖ,, θα} 10. οδιιβᾶπι δἰ(α τ 1{Π1π|8 «ἰοἴδη-- 
ἀδπαδ ἴω Ἐπ ριβίοϊα 98. 

Οἴγοα Πποο (θη ΡῈ5 πηαχίμλττη ἰποΐπιπι δἰία}}0 τιηῖν θυ 815 ΟΡ Ρδάοοθιι5 Ἐ]Π1Ὸ Ρυϑοβ: 415. αἸβοθβ810.), ἘἸ Ια δο- 
οὐ ἀργοδαία ἀἸσηα5 οἵ ἴῃ ΠΙοία: ΘΟ] Πα} ΠΪ86., οἴαμ ΘΧ 6115 06 1Ὸ οἴ ἤΘ5010 Ἀϑβθῃ τί! 15 ΔΠ]Π10 81- ἘΠ ἐπε θς 

581 ΔΥΓΙΡ Ιβϑθηΐ, 4Π| 56 }π|5{1{120 τη] Θϑί8 ΓΟ δΡαηΐ ροβίμαθουι. Βάβ51}}1π|5 πη! ν ουβας ῬαΓΓ]86. ΠΟΙΏΪΠ6 οοιππιοι ἃς 
ΒορΒνομίπηι γοραΐ, αὐ ΠΠ]Π]ατ σοι γοηἀδὲ μιρογαΐουὶ.,, ἂς 1{ΠΠ᾿πἴδ5 οἱ οὐ] παῖ]οηθ5. αἰπιαΐ. [81 δῇ ΑΒ ις 

ϑτοοαϑϑοναΐ Ε]Π18 ΜΙ αχΊηλτ5., οὐαὶ Β ΔΒ. Π1πι5 Τη6 610 Ἰη6 58 {πιη10 6 ρ50 8 υ! θονοΐ Ἐρίβίοϊαιῃ 98 δα ἄς ερ. 96. 

5. Επβοθίθμι. ἴΓπ46 ποη ἰππμμηθυϊίο ραίτίαμη ρει βοπιπίσμι ἀἰαΐδιι 6558 ἀἸοῖς, οαϊ βυμηιητϑ {6 “τα 
γὴν" ἴᾶτη οἷἵο οὐδρίαϑβ εϑί. ΝΟΩ ταἰ γι 586 6581 5 51 ΠΪδ5. (Θι ρου 115. Τα γ] 186 (οἶα πο οἰαρις ργο- ορ. 88. 
ΥἹ ΠΟἾδ5 ῬΥΈ6865..) 41 (ΘΥ}10}}15 δναΐ 6] πη αϑ πε] θι15., 1 ἀθιηπι6 ἴῃ Ῥᾶιρογα5 ἃς αἰν α8 ; ἃ τ ]βουῖ- 
οοτάϊα ἴῃ Οδρρδάοςοββ σοιημηοίι5., αἰζθμ τον οραΐ δά θουῖμ 51] γαπαιη ἱπορίδιῃ., {πιᾶι δα δὰ 

γι ίαπάα,, {1188 1051 ἰᾶπ ἰδ οι ἀρ η[1 ἃ 51] }Π11}0 τ|5 Ῥοϊθϑίδτι5 πη] 6 θα ηΐ. 
Υ,, ϑιδᾶϊ ργοιη 5815 σθρουῖι5, οὐ ϑαϑιηᾶ νηΐ, αἰ Πτι}τι5 Ἐποο] Θϑιθθ σα ΘΓ πδοαϊα σαραβϑβϑοῦαῖ. Ροίοης 

56 6]1.5 σοι απ αἰ Πσϑηία 51 μων ΑΒ Πμππτι5., ἂς ραϊι65 ϑαβϑιηόγαμη οοσιραν. Οπη- ἕδτων τα 
δἴϊδι ῬΓΟ]  σΘὨΠ εἴ οομη πα ἢ} ΟΥΘΡΌΓΙΟ ἢ Θρ βίο μι βου ρϑ1Ὁ ΘΟ ΠΥ 1115. εἴ ΡΥΟΌΥΙ5 γοίογίαιη., γ6]- βοιτιαν αν 
πὶ Παρ μυμῈ ἴῃ Ψ]οίτ) ομθη8. Βοβίεα Ναχίδῃζίι γϑμϊ, 5ῖνα αὖ γιάθγοί Οτθρου Ῥαΐγειη τ ΗΝ 

(14 δῖ Ργ88 86 (Ἔγεθαΐ ), βἰνθ τπιῦ δὰ φοπαγδίτι {118 οομδία5 6ϑὲ. ῬΙατα δηῖμ οἱ 46 θ᾽ αν 1 θιι5. Τ6- κύσαια αοὶὶ 
5 ἰΘηἰδηθηΐα ἰη]θοῖς, ἀθ. ρδιζοῖβ,, ἀβ ϑαϑιμηθηβιθιι5 ρα πα ἢ τι5. οἱ ΟΥ̓θρονΙ ογ ΠΟ η6., [ᾶγ- τς ΠΣ 
δίθηΒ, ΡοίεηΒ; ΠΉ]η85 Δ] 6 Π5., 6Χ {π| 6 ἀἰδβοθρίαημϑ., Υἱτα ρου 5 7 ἰΔτι ἈΠ ; ΟἸγΟ]05. 5101 1056 }π- 5.. 

ΤἸΒαΙΟΓΙΟΙ15 οἰ Ο ΘΟ 6 Π5., αἵ Ἂν Θρουῖπηι ργοθαιοί δα 88 οἱ ἃ πονδη} πῃθίγοροΐ πη, τπιίροία τπᾶ-- "Ἢ ἀπ τς 
ΠΟΥ Θ 1, αβρίοθν ἄθθοθνο. 56 θῚ᾽ὶῚΆ μα}1ὰ ἴῃ τὸ σδάογε αγοσουῖτπη δηϊηδ γογες, τϑθτ5. Ἰηΐδοί 5 

᾿ρδίτι8 ἀῦβοββοις,, 851} 1ϑυ τ οἱ, σοὶ ΡΠ] ρΡΊβιιτ απιθηγάδλιη Ἔχριοθταπβ. ΝΟ Ἰοηρτιτη [6}}}- 
Ρὰ5 ; οἱ Πτίθυοο ανθρουῖο νθηθιηΐ ἃ δοάδιῃ Απίβίμιο,, {αὶ θαι γοοαθαΐ δά συποάιϊηι. τπὴ ρει- 
το] ϑίτιηι [ὦ οβϑοῖ ασθρουῦῖο, ἂς ᾿ἰπ}ρῖδπι Πθυὶ οἰαιηαναῖ ; ΑΠΕΠἸλ15 τοραᾶνῖς, πξ 5] θην {{Π|π|5 
Ορδγὰ Βδβι}πι5 δα ἀθθοναμά αι δὰ ἀθ τὸ εἰπὴ Απίίιηο δἀποουθέμ. Ῥεομϑι 14 ατγδρουῖαβ, τι 
τ] 10 σΟΙ ΠΟ ͵ὰ5 Ζπδηῖν 404 ρυΐμο ργοροβίζαμι ππθραΐ, οἱ Βδ51110 βου ιρϑις,, τοΐδι σϑιὰ 1{ΠΠ1π|5 

Ἰπάϊοῖο Ὑϑ!μπθη5., αἰστιμλ ψ6}16ὲ ΑΕ μη οἵ 1105 ΘΡίβοοροβ σοηνοοᾶγα, οἵ τπ0]1 ψο]]εΐ οἱ 
4πᾶπάο. 

(δι γ 15. Β 451} οατιϑᾶι ΠΟ [να Οὐθρουῖιι5 ἀδἰβη ]5βθῖ., 1ΠΠπ|5 ἰαιηθη {Π{8}15 οὔΐδβηβιιβ δϑί 

ΑΒ. }1π|5.,. δ οἴλμ 60 ᾿πνσανὶς,, φαοά Απί πιο ἄν ενεί. πα θ Οὐθρουῖτβ ἴὼ ΕἸ Ρ βίο ]α 33. 94 β]πιμ 
π΄ ΟΠ Ιου ΘῚ δ ρα ον αν τηογα Γδγοοϊθηπίθηι δι 6 οαϑεϊραΐ ; γον ον Θχρομῖί «4 ΕἼ1|8 οατιϑα 

θΈ55θυ , δι] {186 ΠῸΠ 6586 ἀδιηομπβίγαι., αὐ οτμι θα 51} οατιδᾶ 1ἢ Οἰδπβίοθ ἈΠΕ Π 1110 γ ΘΠ, 

Βάβ:}1ο ἀἰβρ! ϊοθαί, αὐ ἰὼ Απιμίιητι ργορϑηβίον. Πθηαιι Βαβι! αν τοραῦ, τοί 5101, 5 θιὴ τι πδίτι 
Δ) ]ΟΥἹ 5 ἸὨ} ανϊαμ ΠΟ [ἀοϊαί : Το 51 5686 οδίθῃίοι αἰαῖ οὐΐδγαι,, ἃς (αι ατιαλη τ] Θ ΓΟΡΟ] Δ ητι5 



ΟἸΥ͂ ! ΥἹῈΑ 85. ΒΑΒΠΗ|- 

Ἀν νὸ 372. 8 5} σου ἰοεο ραγγῶ εἰν αι 5 γεὶ ρΡοίϊ5 Ὠ ΜΠ] 15 ΘΡ βεοριιῃ ΔΙ] πιδέιν, 5101 «ποθ βαρεκοῖ- 

᾿ϊαιϊη 6586 4πσὰ Ορροπδί. 
Λποντ (αΐοσ ΠΕ πίον δοςορὶί Βά5}1π15 ΣΟ ΠΟ ΘῊ, 4τ|88 ἃν Απίμῖτπο [ογοθαίΐαγ, τὸ 46 γεϑιϊαοπήα 

ΒΆΞΊ ΠΤ οἵ - ΠΡ ΣῈ : 3 Σ : ; ΕΑ ΣΝ 
πριν, Βᾶ6 8. ΠΟΙ ΕΠ Π18 1πιγϑίαν (6! θογαῖῖο. Ἠ α}115 ΤΕὶ (δϑίθιν πα μτι5 ἘΡβίοϊαιη δα βθπμαΐμτη Τ Ὑἀπθη- 
ταὶ Τγαποις 5611, πὶ {πᾶ ἀδεϊαγαξ 8586 ϑμμμα φαϊίθν Αμέμνν ΘΟμβ. Πα, ΘΙ ΠΘΒ4 116 τ᾿ 0] 0165 ΡΟ ν Ἰ 1586 ; 5ϑε 
αι, ἴδπηθῃ ΗΠ] 5101 6586 βᾶςθ δῃτψαίειθ, ΒΘ βιιαϑιμὴν Θηΐτη 510] 6556, 181] 88. ῬΟ588 8οίπιπι ρεγῆςονο, 

τᾶ Ίϑ4τι6 ἐπ! 6 γα 88 ἀπ} 50 1} 1564116 ἔραί Γι πλ ΔΈ ΧΊ ΠΟ... 4αδπη αἰΐθγαιν τᾶ ῃτα ἃ] [θυ τι8. ΟρΘ. ἐια- 
4116 σασίαμ 5101 6558 Ῥᾶο15 οααϑἃ μ6ο Δ θογθῖῃ ἢ τ Ργω θυτηβίονα, ποῖ ᾿παπμῖ 6 ἀϊοία 4! ἀαυδμι 
απ ἔχοίτι, ποι ΕΠ Π 6 5 ἰοπριαἀϊπθὴν γεγο, ποθὴ 4αϊαπδμι αἰϊαά τηοϊθβίαιη τεΐαρογα, πὶ τηθτςο- 
ἄπ ῬδοΙ Ποα, 1015 ἐμ ϑθ αἴ, 

Ριοβοϊσοι-. ΥΠ, ΒΑ5}ΠΙΕ απ αρρδάοοϊοο βθοσπαάα Θρ βεορὶβ ἐο ρ 6551 ᾿ποτὰθ. δἰ τα} ἰζον ἐπε ΑΥπδ μα, 
ἘΡΕΘ ΕΙΣ γοοδίιι5 ἔππογαΐ Βα 51}}1π|8 ἃ 5. Με!βο εὲ ΤΗθοάοίο δὰ ἄξθιη [δϑία πὶ τηθά ἴο ππθηβα δ απο οθ θυ - 

ἄπ, τι ἐδ Ἐπιβίαίο οἱ Βαβι! εατη 60 σοιμητμῖοπ6, {πῶ πα] το5 ἀοθαΐ, δα ϑέαίαὶ ρο58- 
βθΐ. Βθβεεθαξ πηᾶσῃο 5101 Πὰς ἴῃ τὸ ρυωϑιϊο ἔαίαγι Εβο θαι ϑιαπιοϑαΐθηβθην. ἔ5. ΘΗ] ΕἾ} 
Δ ΠΟ τι5 οραί Επιβίαίο, γἱνν ᾿ἀθιι τπῖῦ Βα5}}1π|5.. ΡΡΟΒ {15 ΤΉ] 16 55 ΡΙοἸοβῷ ; ἰὴ ψΘΓῸ ΠΘΙΠΟ 
τιδ σα ΠΟ Θτι8, ἐπὶ ῬΤῸ βμημηδ 888 ἀποίουϊταίθ οἱ τηαχὶηηὶβ (6 5, Νο!θο ἂς ππιγευβὰ Ἐςοἠ βία 
16. 1015 ᾿Π  Ζπ|ὰ5 ΘΌΘΡΙΟΙΟμ65 Ἐορροβοοῦοί. ϑογιρβοναΐ δα τὰ Βαβι  τ5 {εἰσι πία {γ 115 ἀπίρθ ἔδϑειν 
ἀἰ οθτιβ : 564. οἴτμ 51 πὲ Θϑϑθηΐ (ΘΙ ΡΟΓῚ8. Δηρτιβί15., ΔηςΘ πι81} ΓΘ ΡΟηϑα ϑαμηοβαί18. ΔοοΙρογθε, 

γ 56 ἘΟΠ 5}, τι δα ἀϊοιη ροββοῦ πα Ἰοίσν ἰοοαι ἀϑϑθάπὶ. Τγαμβοιπά πα. διΐθη 6] αϑίϊα 
ἔπι, θέσι εομηηογαηάτ, τπιὶ 6 Ἐπαβίαι ἢ Πδ οονία ἐπέ ϊεῖα Νιοοροίιπη μου θυσίαν, Αὸ ρυ1- 
ὕτι5 Φα] θν «1165 ᾿ῃ ἀἰβραίαη ὁ ̓μϑιιμχίτι5. μα Π]41 σου απ μα σΟΠοΙ αϑοπθιην Αἱ ροβίνϊο, 
ΦΌΔΏΥ 5. ΒΆ5}}10 δοεθϑϑιβεθῖ νο μθμ] 68 Δαν υβαυῖτ8, ΒΟ ἢ π5 ϑο θαϑίϊοο ργ βθγίοι,, δῖ. ἰαμηθη [}ὰ- 
5. Ππι5 οἱ Ομ ]θοία ἀἸββοϊνις.,, δὲ δι πο! οαμὶ ἀοείγ δι ἀμί οο!οβ Ἔχροϑαϊί, ταῦ ἢ α}1ὰ ᾿γΟ βϑιι5 ̓ ὰ Τὸ 
αἰἰβϑοπεγοπΐ, Πα 4π| Βα γγοχθυαμΐ εἰγοὰ πογᾶμην ποηδᾶιη δ ργδοαμάίαιι., εὐ ρυδίαβ ἐσθ Β6ο, 
4 ποά τάδμ βθπίϊγο, ἰξδιηαιθ ἰοάαὶ ἀδε ᾿θ5β8θε. 

Ῥιγοθα βοϊεθαῦ βδβι τι ρυϊναίτιν ποο ἘΠ οι τ ποἢ 5ατ5 Ἰηϑῖσπθ τπομτπηθπίπην Πεοὶ Επὶ- 
βίαι ἢ} δππται αι. 7). Πἰδὶ ΒΕΓ ΡΊΟ ΔΙ αϊ οοπδιοπαγοίαγ. 56 ἀξ ἰἀοογοῦ δεσαγδίιι5 ἃ0 (Π σΘ πι5., 
ἢ ἀεὶ Του ιλτ]απι 410 ᾿Ρ80 Ῥ βεοάοίο δεεῖρογα γὐοϊεραι, τ ππὰ δὲ θαι ορονὰ ἄτιο ἐοβοαπθγθίαν, 
ΠΘΙΏΡΕ εἱ ᾿᾿πιβίδι μϊο τθοίδιη ἤθη ρευϑιδάονοί, δ {Π1π9 δ ἀν γα 8, ροϑέ δοςδρίαϑ ᾿ρβουθιν ἐοιμ]- 
τἰοπ65, πα] πππὶ σοπίγδ Ἰσθμαϊ ἰσειτη το! φαδγεί. 

(ΟΠ οααϊουτια οαπ Ἐπιϑίατἴο ορίαΐτι5 Ἔχ ίτιβ Βαβι! ατη ̓ ποϊία!αΐ, τὶ τϑοία ΝΊΘΟΡΟ]ι ρεγρογεῖ. 

566 ἐπι ΠΠπτπ οατιβ (βαγθαιὴ νοϑερία γοίσεγθ οοορογεηί, Ναι ΓΗθοάοέξιι5, ΠῚ δαιη οὶ Επ- 
βίαι Π]Ὸ 6558 σοσῃου,, ἀμίθδμ εἰἰδοθγοῦ μιὰ 46 οατιϑα 1ὰ [δεϊσβαί, οἱ {τ οχ σοηριδϑϑιι 0186 - 
ααπέιι5 Ἔβ8θῖ, ΠΟῊ απ {ΠΠπππὶ δὲ σου γθαύαιη νοοα πάει 6556 μἀϊοανι, Ὡδο Φαθ αδμ τη ]51{ φαΐ 

᾿ζοστηι αὐ ιηοπογοί απ ἀδάπεθνθί. ΠῚ 65 θεὸ τηο  ββέῖου ἔπι Βαβηϊο,, φαοα ᾿Πατὴ ἀμέθα ρεγ[αποίοεϊο 
Ῥεῖ Πα θηΐμ ἔην αγογαΐ, ΑἸ1ὰ σα θοταΐ οατιβὰ ἰοηρα σγανίοῦ, Ασοθριῦ δηΐμη ϑθθαβίϊ Πείθγᾶβ., 
4αιθιι5 νϑηξαγιη 56 ΕἸ θα θ τι5 ποραθαΐ, βίαι! γχιια τοίγιχτς σαρι1τα5 δαπμάϊ ΝΙΊςορο Ιηι,, οἕ ροῖ- 
Γαποίονϊα ἰη για πα! γαίο ἀπὶπητ 5Ὲ 0111. Νατη οαατ Ἐτι56 010 μ6 σγαγ βϑιᾶ ἀπ] 46ὴὶ ἀἸβου πᾶ 
γον μἰαθθαΐ, 51η6 δὸ νοὶ ἰδ γ βϑι τ 5 ̓ΡΑΥ 5181 ν᾽ Περαίαν. Οταγα βαΐτι8 6556 απχ1ῦ, ΟΠ1550 416 

[εβῖο, ΝΙοορο μι 4110 δι ΡΌΓ Ρτοῇοῖβοὶ, οἱ στὰ δ ο]θιῖο 46 τοῦτ θοο οϑιαϑεϊοῖθ ΘΠ] α], ν Ε] δεϊδμη 

οαπ} 60 ΕΣ ΒΘὈΙπτ ᾿πυ ἴβαγθ. (τιὰ (6 τὸ πεῖ ιι6 βογι ρϑὶξ, αἰγ αβάα6 τεβροηβᾶ δχϑρθοίδηβ. 584 [πετ6-- 

τἰ5 δ 5, ΝΜ αἰσίιπιμ Ἰἄθιη ργουϑιιβ θυ θηϊζ ἂς ἢ αν θτι5. ἃ}}158 πὶ δα δαὰμν ποθὴ ρουνθηϊγοηξ. ΠΙχὶ Βαϑὶ- 
᾿παη, απ ϑ θαβίϊθο εϑβθῖ, Πἰονα8 ΕΈΒΘΡΙΙ ΔοσαρΊ556. ἢ 65 Ῥδὺ 88 ραΐϑέ. Αἰξ δῃϊμη 88 [θοιῖβ ἢ15 Πε- 

ἴογ 15 τϑριιἸα558 ΘΟῃ 5] πὰ πὴ ΘΠ] ΝΊΘΟΡΟΙ Ια, ργορίογθα φαοά γεπίμτιβ πο ογαΐ Εαβαθῖα5. Αἴ 
Προ οοηϑιϊπιν ΠΟ ΓΤ ΡιιἀἸαντῦ, Ηἶδὶ οἴχπὰ 56 θαβίϊθο οϑδοῖ : Ἰ4116 σοποδρ 15 γϑυθ 5 ἀθοϊανταί ἰὰ Ερὶ- 
βίο α ϑθεμαθηίῖ, 88 6 ππθά10 ᾿ξ ΘΓ {γἸϑίθιη ΓΈΥ υβι! ἢ} 6586. ΕΌτία οἰϊατη.,, ἀπίθσαδηι 6χ μᾶς ἀγθὸ 

αἀἰϊβοθάεγθι, Ἐπαβθθῖο ταβουιρβις μαης Ἐρίβίοϊαμι 98, ἔπ {πὰ ΘΟ ΠΡ  βϑαγαῃι 56 ἀἸοἰς ον Θρβοορὶβ 
βεοιηα ὑαρραάοοϊεο, δέ στη Ἐπιϑίαί μΐο σοπσ Θβϑιαμ 6558.) οαϊ δι θα γθεῖςθ Ποῖ ἐγηραε. 
Ἰμοαιίαν οἰἰαμηι (6 πομ πι}}15 ορ βοορουίεην τον 5 αα Ἐαβοθίπιην πο πὶ ρΡου]α 5, εἴ 46 Ῥαϊμιαιίο, 
41 Μαχίμιο ργωβιϊ δι] ρμουβθυιίοποβ μἰ ἰβίγα αι, [4 οδὲ, ἀὰ ὁχαοιϊομοϑ (]αίογιμι, Π5 ερὶ- 



ΥἹΤΑ 5. ΒΑΒΙΠῚΙ: σιν 

ΒΟΟρουῖι {ἰδ νὰ5. ΒΑ 51}115, ΟΠ ρα ΘΟΥ τ, 41 ἰρ5ι 5. {θ᾽ ὰ5. ποῖ ον αγοιαπί ΡοΡ δυθη α5., δὰ ἄχκὸ 375. 
Ἐπιβοθίνιη ΠΟ ΡΟΥΘ ΠἾθ56 ἀἰοῖς. Ὑ Ιἀθετπ" ἀπίθηι να] ΠΠ ον ὰ5. Οεοϊἀθηία!απι ἐοδίο παν, αι ἱροὶ 
Βουιρβογαηΐ,, γ6] βαποίὶ ΔΙ οἸθί εἴ ῬΠοοάοι!., 41π|| εἰὰῃ δα ἄἴθπιὶ [δϑέϊιαι τη θάϊο τπθηβο {πη]Ὸ οςοἰ6- 
Ῥγαπάπιι ᾿ην ἀν οναπέ. Οὐ 5 1Π|Π6 βαογῖι Ῥα] πταῖπι5., αὶ 56. ΜΙ αχίηὶ ταὶ ἰδέσιισαι ρυῶ Παῖς, Ρ]αηΘ 
ΠΘΒ610 : 4ιοι ἀπέθιη αἱἷΐ Βαβ}}1π|5 σάτα ΝΙ αχ  Πι0 τ ΠἸβίν 586 πρὸς τοὺς διωγμοὺς, αἰ ρμεγεογιμιίίοπος, 
Ἰὰά ἀθ ρευβεψαινέίομα Ἐςο]οϑι ἐϊοΐαπη ποὴ Ραΐο,, 564 ἀδ Ὄχδοιοαῖθαϑ ἐθαίονιπη. Ηπης θη ΐ μὴ 
Μαχίιπτιπι Βα 5115 ἰη Ἐρἰβί. 147 γίγατη ἰΙσπρα ορίϊμλατα ἀρρο αι, φαρά ἀδ ρειβοχιπίονο Εςο]θ- 
ϑ8. πορ ψιἤθίαν ἀἰἸοίανιι5. [π580. ῬυΟ ὈΙΠτι5. τηπ1]}10 δϑὲ ππιπο Ῥγϑ 46, οἴμ βοϊγοὶ ἘΠ ιν, 
οαϊ δασεθάεθαΐί, ἴπ τηαχίμγαϑ ἹΠ 0] 6 5185 Ὁ) ϑάδπι ἰπ Οαρραάοοα3 ᾿θηϊταΐθιη ἱποι 1556, δἰτϊοίπιι οἵ 
ΒΘΥΘΙΊΙΠ, 58 ΓΘ 1110. {|588 ᾿ῃ ΘχΊρΘη 19 {(Ππ{15. 

ϑ0« ἴῃ Πὲ5 ΠΠ{{ον}5 δὰ ρυοῖραθ ουβογγαπᾶα., Ζαὰ ἐ ατοδονιῖο ἀϊοιπέιμ. Οαογιπι {τ αϊγ πε. Ῥτοβοῖαν 
Οτοϑογίϊηι,, παῖε, σοἴϊοηι οἱ ἐσὸ Εοοϊδοίαμι βιινόγπαῦε ἱπϑοπῖο 5 ράγοπι. αὶ αἰιίοπι ἐγ αὶ ΒΕ οῖο- 46 Θτοβοτῖο 

᾿ Ναζίαπζσεπο 
51( ΟΠιηὶ5 “(6 5εὖ 5016 ὁ81, ἵπι τπιπεπε οοἰϊοοία. (ἰπεηι ἀπιέσπι ποτὶ ἰὰ ποη φιιθαΐ,, Θρίδοοριι5 οἰξι, ΤΊΟΥΣ να ασὶ, ας 

θα ἴοσο ογπαπιοπίιπι αροίρίθηι5,, 56 ἴοσο 61 5656 αἀάδης. Ναπι υἱγΓὶ ὕἜγῸ τππαρπὶ 65: ποῖ παρ τὶς ἘΡΕ ΒΟ, 

(απίππι ραάγθηι 6556., σε εἰΐαπι, “τι ρατνα δτεπεί ζαοι(αἰ ὁ στα τπάσπα Κασοτο. 1)6 ἀυθρουῖο Ν 5: ἀϊπαιατη 

5650 ΤΠ]ΘΙΙομεἶτ5 Ηἰς ἀρὶ οχἰδίμπιαι., ἀθοορίαβ. Ηἷ5 γοοῖθιι5 ἐμὸν τὸν, {γα τ6 πὶ ΘΙ, {πα ορο ἢ ΣΙ Πρ 
Οοάϊουπα πονϑηι οἰ παν ίτηπ5. Δα Οοάϊοστη ΔΙ55. αποιουγταΐθηη δοοθαϊε ἤθς γαίο, φαοά ΝΚ5- 
ΒΘ ΠΤΙΒ 5 Οἴϑι [ΠΥ Π{π|5 Δα ἴατη 5.1} ΠΠ16 τη] ἢ βίο γα ον θοίτι5 Θϑί, πο διηθῃ ν᾽] ἀδίαν, βιιβεθρία 561 6] 

οὐ αἰ παῖίοπθ, γθοα οἰ γα556, τὶ αστορουίαβ - ἴπιο ΝΝαζία Ὠζιμη τη 5515 δϑὺν τὶ ΟὙ ΘΡΌΡΙ ἀο]ογοιη ὁχ οὐ- 
εϊηαίοπα σοποθρίμππι ἀρδίουσογοι. Ῥυτίογθα Ν γββθηῖιβ (8 ΠΟΤῈ οὐ ἀϊηαἴτιβ δϑὲ., ροβί!αηίθ θ] 606 
οἵ Εἴθτο, σομβα ΠΕ] 6 ΠΕ )5 ΤΟΝ Ποἶδο ΟΡ 5. 0} 15, ταί ραίοι εχ Ἐρίϑι. 395, Αἱ Ναζίδῃζεμπο 5οΪτ5 θα- 
5}Πππ|5.,. Δα] νηΐ ᾿ρϑῖτι5 ραίτα, πος Ομτιβ πη ροβαϊί : πμθ ἴῃ πλτ}{ὰ5. γΘΡΓΘΠΘΠβΙΟμ 65. ἱποαντῖς, 

4οἀ ἰαηΐαμι γἰσιη ϑαβίεπα γθὶθραϑ85 δ. 
ἢο ἀσΐθηι 561Ππ6] σοπϑίἀΐο, ταϊξ ροπὶία5 ορὶ πο ἘΠ Θπποπί!, {αὶ Ναζιαζθητιμη πθπ586 1} Ἀ]10 οτις. 

οὐ Ἰπαίτμη [Π|5586 οοπίθη τ. Ποία πο πάα Πδος ον παίίο ἀμί [οδία αὶ Ῥάβομο ; 5ἰ{αϊάομι 5. Επ- 
56 [0 1π|5 1πεο τ Ῥάα]ο ροϑὶ Ῥάβείια βου ρΕ15 τοϑροπάθηβ, μῆς 5101 οΥγ πᾶ ΟΠ Θμ Τηΐ 115 ῬγΟ θα ὶ 51- 
δοϊβοαῖ, Θυεοίογθα 1186 Βαρροίαεί τατοηθ5. Νά 15 015 Ναχζίαηζτι νη Βα 51}1πι5, ᾿νπτι5 ογα1πᾶ- 
ΓΟ 115 οαιιϑα, 56116} 4 δι οαπὶ Οτδροόγιιμν ον παν, Ποσιῖπι γ ΓΟ, οατα τϑἀοιηΐθῃ 6 ἔαβα ἴῃ - 
νἱβιῖ. Αὐ ργι μη απ {61 ἀμί Ῥάβομα οοἰοοαπάππ. Ναι ρμοϑί Ῥαβενα οἰγοαϊαην αθιχάατη γαθιι5 ερίοι. οὔ. 
ΠΘΟΘΒΘΑ 15 ΠΠΡΘὨ 1115 οΟμ δεῖ : ᾿η46 Του υϑαβ εἰστοὰ ἀἰθιὶ ἀποιδοιτατη Νίαι!, δε θαβίίδηι 56 σοπ- 

τα} πηθη 56 {πιη]0 : ̓ἔδυια μη [1 ΑΥΤΠΘἢϊᾶτ Τη6η886. 7 }10 Ἰοηριπη οὐ τποϊθδίιηι [61 ϑιβοθρῖς. 185 
ΕΥΡῸ ρΡοβύ Ράβεμὰ ΝαζίαπΖίι νθηϊγα ΠῸΠ ροΐαΠ : π]6η86 ἀπίοθηη {π|10 πὸ βοῖηθὶ φαϊάριῃ 1α οἱ ἴπι- 
ερτιπὴ [πἰ. 25, θα5: 1 π5 1 Πρ βίοϊα 98, {πὲ βουρία 6ϑὲ οἶτοα πτθ  ππὴ τη  Π56Π} δ ππιηΐπιτη., ππιητἰαΐ 

ἘΌ5Έθ1ο 88 ὈΡΟΥΪ ΟΡ  Θ55ἘΠῚ οἴπὴ ΘΡ βοΟρῚ5. βεοσπ δ Οδρραάοοϊο. Αἰ Πϊς σΟΠρ ΓΘ σ55115. ΠΟΙ 
5οππ ροϑί οὐ! μας] οη θη Οὐ ΡΟ  οομϑε{{πξπ|5 65ῖ, 564 δἰΐα πηι ροϑβί 65 [ἄράτη οἱ πϑάϊπιπε οἱ ἴπτι- 
1165 σομδίτι5 σα Ρ 556 Π 61} δρ᾿ϑοοραίτβ δὲ ςο]οχαΐα οαπὶ μι μπηο. θην θμογα ἰδ ἄθιη δρίβοορὶ , τοῦ 
μηοεῖο γι 6} ητι5., ἀπΐθ {Ππ| ᾿{6Ρ, αιιο πγθηδ88 ὅπη! ο Βαβ}}πι5 ἕὰ Αὐππθηἶαπι βαβοθρι. ΝΆΠΙα ογρῸ 
ῥαςοπ6 μα Οριηῖο ΤΠ] οπΕΙ. 

Τῃ Πὰς δρ᾽βεορούτμ αρραάοοϊε βύ ποῖά ρὰχ ἰπίοι Βαϑεϊ παι δέ Ἀπ Π λυτη θὰ σοπ  Ἰ0Π6 58π-- βγποάις 
εἰία 6ϑὲ, πιὶ δρ βοοραίαϑ πα} ]σατϑηΐαγ ; {πο αϊάθην ἴῃ Ἐςο  Θϑὶδθ ΟΡ ΠΟ ΠῚ οα551556 (εβίαί τι ἴδ 408. Π|65 

ΠΟΠΙΡΟΒΙΠ- 

ατορουῖτ8. Δίθηβο δαηΐο ὀχοιιηΐθ, να] ᾿πϑαπίθ δ α]1Ὸ Προ ϑγποάϊτι5 οοΟἸ]οοα πα , ΠΟ 50 1 Π1Π|ὰ τὰν ἱπίον 
Βαβ.}1π5 τῃ ὑρ βίοϊα τπθάϊο τηθηβ6 δπιπὶο βοσιρία ὈγοΥὶ Γαΐαγασα πιμηἐἸαθαΐ, 5664 οτίατη {ἴα δία! ει βιλαριαναο;" 
ἃς το επί δὰ ἰπόγθ, ἐπιοα ᾿ογατη ἴῃ ΑΥπδπίδμ μαι τηθπ86 δ π|10, ΤΕ αβοθίαι ᾿αν]ϊαὶ ἴῃ (Δρ-- ον. 20. γ. 
Ῥαάοοίαπι , πὶ 5101 ἢπ σΟηϑΕπ6 15 Θρίβοορὶβ οροίδηι πᾶνϑξ : {πᾶ τὶ ΤαΙάοιη μοὶ. σοπα ΟΠ Ἔ50ὲ 
[αἴ588 ἀἰχίπηι5. Πα θέα εὐϑὸ [πδγαΐ βυποάιι8., ἀπίθααδϊη Ὀγο οἰβοθγθίαν. 

ΥΗ]. Ῥιεο αν βδίπηθ δοίιη οατη Βα51}10, {πο ΑΠΕμτπὶ Βϑιιθγοϊοπίϊατη γθοο]]δρ ϑϑοῖ, 564 οἴο Βατγεαοία 

πο ΒΕ ΡΟ ΓΘ πθυηΐ πο βίο. Αοοθρὶξ πιαπάδίατη Τπηρογαίου 5. οὐππ ΠΠ{{6γ 15 Ο πη 15 ΤΘγ πεῖ: τὶ Ατπιθηίαπι 
Βαβι 5, τ 

ΑὐΤηδΠΊξ ΘΡΊβοοροΚ ἀνε. ΝΟ κὰ βᾶπὸ ἐποϊδϑέκιπ [ας Ποτηϊηὶ αἴ 1} ορίατιτ5. πα μ πί!., απ τι δρίσοορος 
Ἐροϊοβίς εατιδα ᾿αονανοῖ. ἔπ ἰοίὰ γ65 ρογῃοπουιοα ΒαβηΠ1ο : Πδο 58 {15 ΠΠ ΓΑΤῚ ῬΟΒΒΊΓΠΙ 7, ΟΠ 410 ΕΝ : ἊΣ 
(Ροχο Βρου ΘΕΟῚ ἴῃ τοί Προ] οϑ᾽ὰ5, να ϑ(ου  θτι5 Ρτ 515, πὰιρὸ5 Ἰπ γ  ἀοθαπί, ναοιιὰ5 Ασθ πῶ ἘΘΟ ΘΒ] 5. τὰς ἐααν μι- 



ΟΕΥΙ ΥΥΓΑ 5. ΒΑΒΙΗΙ. 

Ἄκνὸ 374. Β0ἢ Οὐσπρανῖηΐ. ἔονίο (ομη65 ᾿ΓΘυθίει5 ἐοραϊ τοι θι 1{Π|5 τ} 115 Ομ 51} ρυων ρα, δὲ ἃ Ὑ αἰθμίο 
γανο ἄρας ἀθογθίπμ ᾿ΠΠπ6 Ἰπεροίναν!ε, ἀμ οατιδμ δαιηνα ΒΆ51}1 γἱνθαίαινι δα ιναιῖο, μι Οαϑανθα ἀἰδεθ- 
απ ὁ (68 5]ρῃη!Ποανογαΐ, 6Χ 6115 ἀμῖμο Θἰαπορθίαν, ΤΠ θθμΐοι ᾿ίαπ6 νἱῶ 5656. σοιηηἾβὶς [θα β}1πι5 ; βοά 

ἀεανσς οὐπὴ οἱ ΤΠ προάοίτιϑ 5011 οἸ ἐπι 1π15 βοοῖτι5. Δ ππποίτι5 δβϑϑεῖ, τηθίποθαΐ Βαβι τι5., Ἰά αοά δοοιἴς, π 6 

ἜΣ 99. 5:ΠΡΌΪΑΤο ΠΟΙ} 15. ̓ ΠΘΘΠΊΤΠ Εἴ 5 ΒΡΙΟΙΟΠ 65 81} ΤΠ 6Π56 {π|πΠ10 5 σα Ποαίο. Ῥ] αναγλαιπ ΠΟΘουΘηΐ. 
564 τἀπτθη, αἱ ΤΠΘοάοίο 5αιἰβίλοθγθί, ἃς θουια 4188 Ἔρογαΐ, οογᾶπι ἰοοιρἰθίο ἰθβίο τατοπθι το - 

ἄογος, γθηϊς Οδίαβα ἴῃ ἀρταμι 5. δίθΙ δῖ, αθὶ ΤΙ δοάοίιιβ ἱπίουίαϊς.,, δἰναίαιιο ιοίονιιβ ρτο- 

Βθγίου. 
101 δοοιιβαίτπβ ἃ ΓΤ Πθοάοίο 0}0 οΟῃ ποι οπθιη οὐ Επιβίδί ϊο, αἰχὶς 56. ὁχ σοι οβδιι ΘΟ ηΒΘ απ 

{π|} 6556, τιὶ ᾿ὐπιϑι Δι ἰ ται 1π ΟΠ ἰγ115. 510] ἀϑϑθητιθηΐθιη Ππαθουθῖ. Τα ΤΠ Θοάοίμ5., Τὐπιϑίδ  μῖττμὴ 

ὨθρΆ586, 5ἴδτπη ἃς (ἰβοσϑϑὶΐ ἃ} 60 Βαβ:}1π|5., 5 5616 ᾿ρϑιιὴ αἸβοιρῈ}15. αἰ Πα Θ, 56. ἢ} }ἃ ῬΓΌΥΒΙ15 
ἴῃ τ θὰ} αβ}}1Ὸ (6 ἢ 6 σοηβθηβῖββ8. Αἀ ᾿μὸς Βαβι ἶτι5., ΠΟῚ Θιιλ 6556 Επιβία τ ϊπιμ . 4111 πιληο 
ας, ππιπμο {πὸ δυαύτμ", οἴα} 510] μι γΠς6 ἰῃ ἰοΐα γιία οοηϑίσδί ; διιΐ ἴπ τ θιι5 ἰδ ητὶ ποι ΘΗ11 οἱ 

ΟὨχη αι ἔα γα οοἸΘ γα 15. Ὠγθη ἰαίπαν, σαι τποπμ δοϊπαιη διϊαμν ἴῃ τϊ πἸ ηγἷα αὶ ΠουγῚ 116 ααϊἀἄδμηι 

δΥθυϑοίαν. 564 [αθη ΡΓΟρΡοΟΠπΘη πη} οἱ 6558 {ΠΡ 6] πὰ Πἀοὶ, οααὶ ἢ1}}}} ἀδβιῖ δὰ γθοί Πάοἱ βρθοὶ- 

ΤΏΘῊ : 81 511 50} 6 Π 40 ἀβϑθη 1 ἴ1, πὰ ΠΒ. ΓΤ 56 ἴῃ 6} 115 ΘΟ" λΠ] ΟΠ 6, 51. ἀαΐθην τθοιβοῖ, ἃ} ο]} 115 

“ΟΠ αποίΙοη6 ἀἰβοδϑϑαιθαιη. θυ αία ἤθς σομ το Δ ο]δίῖο εἰ )οάοιο,, ποὸ 'ρ56 ΤΙ θοάοίιι5. ἀϊ5- 
5θηϑ1, 564 ρϑγαμηῖοθ Βαβι τιν Που[δίτιβ δϑῖ, τί ΝΊΘΟροΟΙμν. ἀδβοθμάθγοι,, ἔα ΘΟ 6518 ἐγ Ἰ5θη 

οαπιϑα, (απ αὖ δῖ ΘΟ οίτι5 ϑαίαϊα πιβάιια ἀθάποοιθί, ἃς Ορογαμ ἴῃ οἰ θιι5 παγανοί, ΠΠ|5 τὰ 
δΔοί5 ΝΊΘΟΡΟΙ αν τά Ποοαοίιι5, Βαβ.}1ο ( οἰαβὶβ πο ]οίο. Αὐταὶ ΝΙοοροί ιν αἀνθηῖ [θαβ.}π5., 
510 πὶ ἀγαογϑαίιιβ οϑί Τ πθοάοίι5, αὐ πο δα ται ας1πὰ5, πθ 16 δ] γ ρου 1 Πὰ5 ῬΥΘΟ68 ἈΒΒΙΠΠΊΘ.Ὸ 
γοϊπουϊί. 

Θοφποοοῖι ΘΙ ϑίιπ 1 ΒΑ51}10 δοραῖς, ποη ἰἀμιοη 5ιιὰ ᾿ρβῖτιβ οᾶτιϑα ([Ἀτοίτιν δα ΐ πὶ 88 αἰ ητι [1586 
πνυλατθνς 4] 8ἰς ἰγαοίαυ θέ"), 5644 φιϊα Ἰηαπμαία Πηρονδίου!β ρου ἤσογο,, οἴ Θρίβοοροβ Αὐπηθηΐα αν ΠΟ 
Ογεῖ!ο ερ:- Ῥοΐογαί, 810 αἴδβοίο ουρὰ 856 σα 1 500 10 5 οἰπι5 Ορϑιᾶ βρθυα]αΐ 56. Ἰἄοῃ 605 ΥἹΓῸ5 ΤΠ ΘΠ [ΠΠἐΊΜΠ 5. 

τὐδὴν ἡΠὰ- 60 4ποά ἴῃ 6115 ραυοθοῖα πο ἀθοϑβθηΐ οἱ γϑ]Πρἱοβὶ οἵ ρυιιθηίθβ, οἱ Πἰπρτιδο ῬουἸ], οἵ {αὶ γ αιι0 8 
ΘΘΠΤΙ5. τιϑ115 ῬΓΟΡΓΙΟΒ βοϊγθηΐ, ϑσ'οα ἴαμῖοι φορά ἴῃ ἰρ50 βἰτπιη ουΐ, 1 χη Ἰμ16 πο] σοπάτι Ραΐα5, 
ϑαία]α μουν ϑηῖ ᾿ῃ νι δ πιοάτιπι οΟυ ΡΟΥΘ, Ῥάσθηι σοι ροϑβιξ ᾿Ἰῃί6ι ΘΡΊΒΟΟΡΟΒΝ. ΑΥΠΘ ΙΗ, ΘΟΒΩ 110 

ἃ 811 η1ὰ 1 Ἰ 6 θη τα ἀὸ πο Ισϑηίϊα ἃ βἰποθυιι ργῸ Εςο] 65:15 Ποὶ ϑιπάϊπιμι γον οαν οΟΠδίτι5 
εϑΐ, ἂς 48 ποῃηλ}} 15, τι: ἐπα ΠΠδρθηίον ἴῃ Αὐτηθηΐα ρϑοοαυὶ βο]οθαηΐ, γορι]αϑ ρυςθβουρϑι. Αοςο- 
Ρὶζ ἃ δαίϊαϊοναμι ᾿ποο]οβία Βα ραρία, αι} 15 τοραθαίαν, τοῦ Θρ βοορύμῃ 1115 ἄανοῖ, αγῷ οιΐδῃχ ΠΠπ|ὰ 
οἱ {10 αὖ (6 ἀϑρθυβὶβ γι ]ο Θρίβοορο οὐ Ἰ  θιι5. ἱπααϊγογοῖ : {πε8 οὐσπὶ 40 ρ᾽ηλ1οῖ5. οοπ οί. 

6858 ΘΟσ ΠΟΥ ἰ586ῖ , (416 ᾿ρ51 σουᾶιη [θα β. 110 πδ ἢ ἐοϑίθ ΘΟ [6551 οϑβθηῦ; Ροραϊαηι ϑαίαϊθηβθηι Ογ- 

ὙἼΠ10 πιθαϊοουιίοι Ρ] ραν, ᾿ἴὰ αὶ ποη ατ Δ {{ΠΠπ|8 ΘΟ ποπα το[προγθηΐ. Ἐκ ΠΪδ ΘΟ  ΠΠρὶ πο 
ἄδθεὶ Ογυι!! απ Θουιιμ Θριβοοριύμη [1556. δαμιἀιιάτιιην δμΐμι ορίϑοορο σανεραηΐ,, τ τηοάο νἱάο- 
ὈΠη1ι5. 

μά; ΥΠἼΠΙ. βάπχ (ἰμβαυθαι 51} 1π|5, νῈ] δία, τ σομ] οὶ: ΤῊ] πιο ἶτι5, ἀμί πιδ μη (415 ἀἴδεθ- 

δουῖμῖι Τὰς ἀἄδγθῦ, ΤΙ ΟΠ, Π61}} ἃ ΟὐἸδῖηθ Τυθη το Ῥδυβουιρϑὶῦ, εἴ φαϊὰ δὰ δχπαπυϊοπα Ππηρϑυδίου!β τηδἢ-- 

ἘκΡΠστςς ἤαία ρνεβυ ἰ5βθῦ, φαϊα ΡΠ] νὰ Ργδβίατο ῬΓΟΒΙειϊββθῖ, δοοιι γα 1551 }16 Θχροϑαϊξ. βου ρίδι 6586 ϑαί8 15 
α.ἦ. ἤἰιᾶὴης Ἐρίἰβίοϊδμι 99., οο]]Πσὶς ροβϑοῖ εχ [15 νϑυθὶβ : Εὲ πεῖς οἴη, ϑαίαϊα υδηίδϑθηι οτμπ ζαϊὶ 6ο1- 

ΡΟΓΘ, εἴο. 

Τιοπὶ Ἐπρο- Τλιίονο 5. Ετιβ} 01}, ατιδ ϑιιαν 85 ΒΘ ΗΠ. ρ6ι οἵ ορίαίεο Βα5}1}10 νθῃϊθθαηΐ, σὰ} δἰ ἴῃ τορίοπο Αὐη6-- 

εἶοι νϑὲς ὨΪῸ σἱοῖπα » Ῥοβῖ τοῦ το] θϑίϊαβ πθάθιητὶ υϑαϊία [πἰββθηΐ,, ταπίτιν ἰδοε {180 αἰ] δυιιαΐ, 4υαπίϊμ. 

ΠΑΝ ΙΡΆΠΕΠ 15.) ΚΑΙ οὐἵα τθιηρεϑίαίθ, ἔὰχ δινΐητβ ᾿ποθη8. Βοάϊίπ 510, Ζαμν 15 5101 νι ἀθυθίτν ἃ. 
5110 ΘΟΥ̓ΡΟΙῈ (6561, οἴ ἴἢὰ τηᾶρ 5 ΑἸ Π]ου]ταΐ65 Ἰηο  ἀἰββϑῖ., ἀπ ἴπι Πορ]θο 15 Ἐςο]θϑῖο τορι ; 5ρ6- 

οχχ. τὰ θαΐ [Δ] 6 58 ὉΡ6 ῬγΓΘοῖμ ἔθ .56}}}1 ϑαιμηοϑβαία ᾿ζασιιη. 568 ᾿π θυ μη οτιὴ τοσαΐ, τί (βάγθαιι γα- 
εἷαί δά ἀἴθηι ἔδβδίσμη βαποιὶ Ἐπ ρ5 ΟΠ, (6 βορίϊηιο ϑθρίθιν 5. ΗΒ δμϊη 56 ΠΟρΟΟ 5 Πρ] σαν, 
4186 Δι Χ το ᾿πἸροαης [δτι56}}11, τὰν α σομ ΕἸ Ομ θι ΘρΡΙβοορονγαμι, {πᾶ 46 τὸ ᾿πίθι" ΘΡίβοοροβ 

Ολρραάοοῖδ τηθηβο δπιπϊο σοηγθηοναΐ, (ἀπὶ αὶ 40] Πονατομθιη οἵ οοπβι θυ αι! Θ ἢ}. ΘΟΡΊΜ., “1 
ἔπ πος, ἰθάπς, πιθαϊϊίαίιν γορουὶ ΝΟ 5σοτιὶ σἱμιρίϊοίας., εὶ 5}, ποιῖος οὐρὶς “{πογνιρ, πο τζέμιν, 



ΥΙΓᾺ 5. ΒΆΘΙΠ1:: ΙΒΎΤΙ 

ἢονὶς ἱπδὶεϊανεϊὶ πού ρτιθιθνπεζι:, ἔπασονὰ. μπαὶς Ιοοο αὐΐουνο οομδίαιβ δι ἴῃ ποίᾳ. ῬΘΥΓἾΪΙ ἀννὸ 375. 

Ἰὰς Θρ βίοϊανη ᾿άθη αἀἰδοομτι5 , {1 [16 νὰ 5 Τδτι56}}1 αἰτα]θνδΐ : οἵ σατη Βαβι πὶ το ἀθιιπίθηι Ἰῃ 

τϑρίοπα Αὐτηθηΐδ νἱοῖηα δἰ ρίββος, νἹἀθίπιν στη 60 (οϑαγθαπ νθμἶββ6. Ναυγαηάα οἱ το] χαὶ Βὰ- 

51Πππ|5. 16 5101 ἴῃ Αὐτθηϊα ον θηθγδηΐ. 

Νοι ἀαθίπιη εβι σαῖη ΒαΒ1{π|8 6χ Ποὺ ἰἰηδυθ γϑά θυ τηθη86 δ ]}10 : ἤδη 8815 ϑαροτθγαΐ ἴθ ηι- 
Ῥουῖβ. πὶ Ετιβ  Οἴτιβ5 1{Πππ|8 Πἰτ ον ὰ5 ἀσοίροια ροββοΐ, ἃς (οβαυθαιὴ γθηῖτ6 δά ἀἸθη βθρίϊμητιμι ϑϑρίθηι- 
Ἀιῖ5. ῬουτῸ δά θα τ ΓΘ ΠῚ ΠΘΟΘΘ5Α1 οὐδηΐ Βα [6 (Ἰριΐα {γ65 6165, ταῦ νἹ Ἰτι5 οχ Πρ ϑι. 93. 

Αἴτοα 1ἄθμ (ΘΙ ρτι5 βουρία Ερίβίοϊα 101. ἀσαπα δι (6 πιογίθ ᾿ῃ 55.158 ῬΘυβΟμ δ 4 ἸἀἸοἸβθθί, βία- [)6 ορίσι. 
ἀπ 84] δαμι, αὐ ἀτιθη Ῥυξθοῖρτιια ἀοϊον γθά ρας σομβο Δ ὶ οδτιδα βου ρϑιῖ., τη ἤνταπι γαϊθίπαι- ἰδ 
ΠΘ ΘΧΟΙ58 8, ΟΠ 6558 ΠΟἢ ρΡοϑββοί, εἴ πϑροίϊὰ 00 1ἴδι ᾿Δ] 6 ἢ} ἴῃ τη πηι ἁτιοίᾶ. 

Βαία!θηβθ5, αὖ δαρνα γἹ Ἰηητι5, 51 {{πτρὶα, σῖγα ἀθογθίπιιη ρα Ὀ]Ἰοτιτὴ οι α]ογαης ΒάΑ51}10. ΘΠ] 6 ϑαιαϊοπεῖ- 

τορᾶθαηΐ, τι 5101 Θρβοορίιμι ἀατοῖ. 10 ἀἰσηϊον οναΐ Βά51}1 ΒΟ] Ποιά τη ἰπος ἘοοΙ6βῖα, σαοα ἸΔπη- ἐμὲ αἱ 3 
ἀπάται ΘΡΊβοορο ἐἰθϑειπιία ρτορομηιοάπιῃ ἴῃ τὰ] η 15. Δ α θα: [πῃ ρϑίθημ ὁ διιΐθι ΘρΊβοΟΡΟ 60 1Π- ςϑορι 
δ τουτιηΐ οἱ οοπίοπἀδυτιηΐ, τί ΒΑΒ Ἶτι5 σογδμη Ποιηΐπ0 ῬγΟΠ βου, ὨΙΠ1] 56, {πο φαϊάδμι ροπα65 Ὁ ἀπ, 
56 ἴογοῖ, ρυςιθυμἰβϑασιπη. ΟΟΠΠΙσὶ ροθδοὶ ποιηϊπαίϊμ 0 118 ρεζππι Ῥομηθημίτιπι ῬΡ ΒΟΥ ἰθυιμη. 6}. 102. 

Νάηι Βαβιλιι5 ἀδοϊαναΐ 586. σΟμβα ρα] Ἰζαΐθι οἱ οοπϑιιθ πα ἸΏ θ 1 5101 οατη πος γ|τῸ ᾿ἰπ θυ οθἀθηίθῃ, 

ῬΟΡ ΠῚ σϑηλίτ5, τι ]ν 5886. ΡΟ Θ 11 ΠΟ ΠΔΙΙΟΙ 5 ἃς ΠγΔ 6015 1Ρ51π|5 ἰΔΟΥῪ ΠΊὰ5 ΘΟΙῚΠ ῬΟΒ(Ϊ {15 ροϑί- 
Βα θιιῖ556. Ἡονίαίτν., τι Π6ὸ συαίίαβ ἀραπΐ, {ποά γοίπμηῃ ϑ8τπιπιπ Δ Ρ] νους, δεα ἰἀιηθ [μδος 41- 
6616 ρμοία! [94 5}}1π|5.,. δ Ἰ Π8] σθηθυαί!λ γιατ Ῥ Π5θθηΐς δ γϑραυα πη 88 ἘΠΘΟ 6518. 5116. ΤΠ] 88 
ἰἀοπϑαι. Ῥιεοη δι} ΝΙοίδι., {πὶ δα ϑαία!θηβθ5 [τιτι5 1ϑοτ1{1286. ἀπ πίϊπι πὶ ΒΡ ἴοι τοῦ. ϑευιρία [δος 
Θρ ϑίοϊα τηδρ βία. τ15 ; ΒΘ Πι6 8, {πιὸ ὈΓΟΥΟΥ οϑί, 564 ἰδ πιθῃ ἴῃ δαῃηάθηι βου ρία 56 η ΘΠ ΙΔ}, 

τι γϑυβαμι ΘΟ θΘ ΘΟΙΡ6]]αΐ., σομοΘϑϑίιηι 115 πιὰ 18 π8 ραϑίογθιιν ἤος αἀἸση απ ΠΟμΊ]η6. πῃ 40 
[Ὀτῖρ ἢ Ππἀ1 ἀα ποιηθη Ῥω θη}1. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥ. 

πε . δὴ ΒΑΞΗ 5 οοπαπογί τα ἀρὰ Ῥυαίοοϊατη, φαοα οἰογιοὶ (θα  Θπ565 ΘΠ. ποῦ πῇ 1011 ἐπουῖπι, ΠΠ. [π- 

υἱδὶῦ 5. Ἐπαβοθίιην. ἈἤἸοπ5 5ου 11} ἀπ ΠΠ1ὰ5 ΤΟ ΡΟ μΓΠ εἴ δα «πομηάατῃ τ] ΐοπι. ΠῚ, ΤΡ. Πίΐοτα ἄς ποσο- 

το ΖιΠ ἴα. [πᾶ παία οσοαβῖο βου 6 ΠΩ δα Δοάοκίαμν, ΕΥ̓. Απάγοπιοιπι ἀπιοομη Ρ]ασατο οοπαῦαν [)οηη1- 

απο. Υ. Ῥασθιμ οοποὶ ἰαῦ ἴῃ Ῥγοβργίοσιο Ταγβοηβὶ, ΥἹ, ΘΠπηρ οἷα ἰοπηονι αἴθοπι σοιηρτῖταῖ!. ὙΠ. Ὡς 

Τυρι βίο 5 118---117. ὙΠ|. Ῥγοάιτταν ἃ ἀἸβοῖρυ15 Ἐλιβίατ μι. 

1. Μοάδβίιβ Ῥυωξβοίιιβ, {αἱ Βαβι] πηι ῬυῸ 56 τ} Ποὺ ρυθοδηΐθιη βθηϑογαῦ, Ῥ1Ὸ 1115 ΡΥ ΘΟΔΠΓ1 Ὀ]171-- 5. Βαβι 5 
ΠΠΤΠΠ} ΒΘ Ρ ΘΓ ΠοποΥ 5 Πα θαϊῦ, ϑτιᾶπι ἀρτια {ΠΠπ|πὴὶ ρυδιίαμ Βα 51}1π|5 5:6 06 Ἰπ ον Ροϑα!ῦ; 566 Ῥυπᾶ οτη- τὺ 
πἴπτη ν᾽ ἀθίαν ΓἰοοἸοϑῖα (ὑοϑαυ !θ η515 ρυθοδίογθηι Παθιι558 θαβιϊ αι. τιηι ΘΘ 5! [0 68. ΘΘΏΒ11 86 -- ἰοοίαιη, 

αἰχιββθαῦ οἸθυΊοῸ5 (θα ΘΠ 568.. ἃς 605 ἰδ πη} ΘΧχοθριββθηῦ,, {αΊθ115 δοΐα5 ᾿πγη)υ11αΐθη ἀἀαΐ,, ἘΠΕῚ Κ ΘΣδ 
Ῥιορίουθα αιοά τηδηάαία ᾿πητητιἸατ15 οοημοθ θη δ ἃ Ῥηείδοίο ΔΟ ΘΡΊ556 886 παραγδηΐ ; ΘΟ ΠρῚ οοπβυΐ αὐ - 

δὰ Ριφίδοίπμι ΒΑ} 1πι5., δἰ τι ἀθῃχοπβίγαί οὐ ᾿ρ81π|5 [ἀπ οἱ ᾿πρδυαίου 5 ΘΕΣΣ Ῥϑιτ116 Ἢ ΕΝ ΝΣ 
ἀατνιμμὴ 5. τιῦ ΔΙΠπιὰ Ἰπητατιηα58 οοποράδίπν ΘρΊβοορὶ ἀνθιίνο ἀἰβροπβαπήδ. δΙαΪτα ϑαμί ἴῃ Πᾶς 

δρ βϑίοϊα ἀπ }1α, πιῶ ᾿ῃ. ποίϊβ. σοι 15 511πὶ ΘΧ ΙΔ ΠΔΓΘ. 
δουιρία δπιίθι νἱάἀδίαν οἶτοα ππὸ ἀππῖιαι. Αάπιτιος δηϊη τθοθηία οταπΐ (δρραάοοϊα σαΐμπθγα, 

οἱ ἐπ βϑπῖα ἱποϊϊπαίθ ορθιὰ Ῥυφίδοιι Βαβι πι5. ̓ πρὶοναῖ. Ῥυθίθυθα Ἰὰπὶ ἦ86. τα θτι5. ΘΟΠ 1118 
βου ρβοταύ να ίδοίο, ἀπίεαδμηι οἱ ρυϊναίοβ οομιηθπατα ἱπορ ββθῖ, άπ οοἢ Πρταν οχ [185 νυ 15 
Ἐριβίοίϊα-. 107, αὰδ8 ΙΧ 56 γ1πι5 που ἅπΠΠῸ δχθιηΐα 50.101 ροίαϊί. 50 πίη, Ἰπψα10, 666 76 πο1ὶ ρτι- 

τανὶ τατυΐειτηι τη ]ιὶ ἰϊοΘτυάϊ(8 5τέτη ο716 οἰιπι, ἑατιίο Ἵιαϊο 6; 60 φιιοά τιοπιάκιτη δὲ ε16 τιϊϊα τὸ ργιναία δογῖρδ6- 

γἾπι, ὉΘΓΘαγητι6 τι στι0 ραοίο τϑηῖ ἱπιρτοῦοῖ: ψιιῖρρδ οὐ διεπιηιΐ ΟἹ ἵπι οἰ τιδτιοαϊ τοῦτι5. τιὶ ποσὶ 



ΕἸ ΗΙ ΥΙἝΙΤᾺ. 5. ΒΑΘΙΠ111. 

λικὸ 375. [εὶς ἰγαφοαηίιν. ὅλον οὐθο αἰϊαια βουίρβοναῖ ἀὸ γοθ5 οομη μη θιι5, Πρϑ8 αἰ 1 Π{π5., φαδι Ῥν 
80 ΓὉ1Ὲ Ἰμἰἴο ορ᾿ϑίοϊα, αὐσιπηθηίο δὲ ποηάιμι ᾿μγἰαΐππαι {π|856. ἃ Ῥνδίδοίο., τι 880}06. 8] ονθε. 
ΠμτηΘΥΟ ΘΡΡῸ ᾿ς Το ϊὰ ἃ ΤΙΗΠοΙπομτῖο γοίονίαν: δὰ ἀθηπμι 370, Βα Ὑ]Ἱοαιῖο Πριμοβί!θμο. 
Νοι βοΐ ἰδμῖρτι5, 56 οἰϊα μην ῬΟΥ ΒΟ ἃ0 165 ΒΟΥ Θρδηί. Πὶς δαΐμι ἀσίταν 4 οοηβι ον ιι5, 1ΠΠ1ς 

ἄς Ὑιοδιῖο. Ηϊς οθηϑαὶ, {ΠΠ1Ὸ οαγῖρο Δ Ἰοατπιι ΟἸΘ οὶ. 

Τανιϑῖι 85, ΠῚ, ΝΟ 5οιη6] πος ἀηποὸ 5. Επιβοθίαι 451} 1π5 Ἰηνιταγης, ταί (δοϑαυ!θηβθμι Ἐπ ο] δβίδχ ᾿ηγ]βογοί. 

Ῥαδεννήαιπι, ς 4 Προς Ποποβοῖαπι πη ρδίγατθ πο Ροί : Φαρα παάθη τηΐσιανι ΠΟῺ γι ἀρίαχ. (τι Θμ μὴ Πγτ {6 
ἰἴο οατιβ Βα Ποίιιη} 56 Ώ 61 ἀδίϊηθια Ῥούπθυηΐ 5, ἔπ} 1} ῬΥ]Π115 γἹΟΙ ΠΙ[ἃ5 Ὗ ἀἰθη 5, Πα ρου θέα 8 
Ἔχοι α5 δα στθρὶβ οαβίοαϊδι ροβία]αθαῖ, αγο θάβηῖο δαπάμαμ [αὶ ϑαιμηοϑβαία,, ταῦ ΠΕ πιβθ θ παι 

ὁρ. «15. οἱ νίΔογοι. 14 ἀπίρι σομβο αι δδί ποὺ ἀπη0 972. Νᾷιὴ ἴῃ ἀπι8}}115 ἘΠ ΡΊ5(0115 ΠΟ 56 ΘΙ 5011- 
:7; Ρ5 (οϑίαίαν 586 ἃΠΠ0 Ῥυροἐθυ [Ο 116] 4 π}οἰββιιιιιη [ποοΙθβο ϑαῃγοβαίρῃ5:8 ἀδρτιδίαββθ, (πο διΐθι 

δά 1ε, οχίγθιηο (απίπι ἀἰρίτο ἀδρτιϑίαββθ., ἀυρσ αθ (0 οϑὲ ΠΟἢ αἴπ θαι ἀρ ΕΠ ΒΘθῖπι}} {π|1550. 
Ἡοάρααμε ργοιηἰϑις ΕΒΘΡ᾽ 5 56 ἃ Π0 56 4π0η{1 ἴῃ ρραδοοίδιη Ὑθητπγῖιη : αίσηθ. μος Ῥγομλῖδ5- 

5111 (δοβα ΘΔ} ΓΘ ἴθι ἢ 5 Βαβ.{1π|5.. ΤΠ ΘΏΔΠῚ [1156}}}} Δ νη τι5 ΘΧϑρθοί ΘΠ 6ΠῚ τΠΟΥἰζ. 
πν , ϑρθνάγεναῖ ΒθαβἸ μι ἢ ὙἸΒΌΡΙΜ 88 δα μι βδιϑ ἀἸαοομἰβϑᾶα Τργθμει (οι 5 ἢ] Ἰὰ5, 4185 ν π| Βοιμ5 

τ Ἰοὶ5 θοημἃ ΘΓ ηᾶ., ΠΘΟ ΟἸΓΟΙΠ 58 ἢ ΓΠΠ1ΠῚ ΠρρυΘοου πη} {πυρὰ ἄρδεϊροιο, ΘΟ γΘΠΓ15 ΘΟ 4115 δ|1ὰ5 Τογθη- 

αἱ οἰ αὰ πΐρῃ5 πογ (5 τηούοτα ροίποναΐ, ΝΟ Πρ ΠΟΟΡ ἢ ἸΔο( 1} 81) 6558 ατπιχιΐῖ,, αιο οα5. ΠΟ ᾿ηγ Θηἶββοῖ 
4ποπιάδηι Ξ - - Ι 5 τ - ἢ] Ἰπποα. ϑαιμηοϑαί8. 564 πὶ τους σομηροηϑανρθί, {ποα οοἰ]ρηπῖο μουῆσογα πομ Ῥοΐποναΐῖ, οὈ]αία Του]! το 

ἃ 46 ορίϑε. ΘΟΡΒΡΌΙΪ, {αθαι βΠἢ πα μη ΔΡΡΘΠ]αΐ, Ἰατι ας 645 Ὁ διιμ ηλῖ1η} ΟῚ ΠΟ] οο Παοὶ βίπιάϊπιη, οἱ δά ρϑυβονο- 
τ γδηςαιη Πον δε. ͵ 

5. ἘπΒΘθ πα ΡΥ Θθγ τον ΒΆ51}1Ππ15 1ῃ ν δι. πὰ 58 ὙἹ Δ 115. δθ(] δα ἰτου Πμ}τ5 δῆ 1 572 τοίος 
οχχι, γα πάλῃ Ερ᾿βίοϊϑιη δα ἀϊδοοη ββθαὰβ ρυο ας οἰ Ροι 58 5 11 Ποιηἰηπιτ γΘυ ΓΔ 61) ΟΟΥΓΙΠ ΠΡ ΘΏ ΓΙ] 

ταῦθα, ρυθβθηία βοι Ποοὺ ἴῃ ϑγγῖα γα]οπίο. (ὑδοΐθυται ΠῸπ τλεἶτο ροϑὲ τράϊττη. [Ἰδθο βου ρϑ5ὶ : 850- 
ῬΠγομ τις δηὶηι 1116, {αθιι ἢ Πα ἈΡΡΘΙΪαΐ, ᾿ἄθι νἸάθίϊι" 6558, 411 ἀμ πὸ 972 ὀχοιιῃΐθ , ΟΠ] 806 - 
Ιευα Βαβι αιη ἰδοθναν τ. 

Τὸ ερῖτι, 4511 Ῥουθρυϊ δέ! η 65, 11 ΘΧΟΘΡ 5. {π|ὲ8 {ΠΠπιπ ϑαμιοβαία ἀθάπιχ ουθ, 11} [δα Πα θπιθυτιηΐ, ὨΪϑὶ 

τοῦς ΑἸ Π ΟῚ Πα ποροίϊα ἃ πιί σσαν 551 η1α8. ΠΟ] οϑίϊαβ. (ττατα οὐαπὴ [θα 51}1πι5 τη Ερ᾿βίοϊα 1006 τὸν φιοαάδῃ 
ΠΟΙ ΠΙΘΠ]ΟΓ δ, 1 410 86 πη] ἃ Π)6οὸ Βοποἤοϊα δοσορίββο (θϑίαίαν ; 16 ϑαμπηοβαΐθηβθ ᾿ΠΠἸοανὶ 

οομ]εῖο. ὙΙάοναΐ ἴῃ Πὰς Ῥουοσ Δ ΙΊΟΠ6 τη} Πἴθι Φιθι Δ1, οτι]τι5 ρον [βοία οὐαί 5} ΠΑ }] νϑϑία 
οαν 5 : Δοσορβ Δ 60 {{{6}15 τοϑροπδι ά51}}1π|5, Θση 4110 δαὶ ρου βου ουαππιι) Ππογίαίπι. 

Τιος τπι- ΠῚ. Οἴτοὰ ᾿ος ἰθμηριιβ βου ρίς νἹἀθηΐαν {γ68 βθαπιθηΐθϑ θριβίοίεο, {απ τι5. πηαίουίαιη ἀδάδγιιηςξ 
ἐν εν τηοϊοϑίαᾳ {π|π||ὸ νἱάπιεο, θά51}} Ῥγορι πιο, Ἔχ μι θ᾽ῖα ποροίϊα. ἔαμ δμΐμ {πίον 1}Ππ|5 Περυ θά η 
το. [πᾶς πα- ΠΡΟΘαΐ ΟἿ ΤΠ ΘΟΠ ΘΠ} ῬΘΟΙΠἾδ6 511 }1}181}},. 4 ΠΠᾺ 1 οἴμα ῬΟΙΒΟΪν ΕΓ. οἷο ΠπῸμ Ροββεΐ, θρὶξ δβι 5 

ἘΠΕ ΕΝ σα ογοάϊζοτο, τ δι ρΡτι5 νἱάπιο οοποθάονθι. Ῥυομϑιῖ 1116 σου πι βάβ.}10 οἴ 4110 υἱτὸ ἀϊδηλίαιε 
«4 Μοᾶο- [Π5]ΡῺΙ ; 566 ΤΕ ΠΙΡῚβ φαϊάσθμι γον τι5 βου! Ππουο ἀπο θαΐ, 5664 Δ ἢ 1τι5. ΠΟ ΠΟ βϑι πη. Ῥοβίθα 1πι- 
δατας ΠΊΘΙΠΟΥ ῬΓΟΙΉ 551 ν ππ 1} Εταῦ8115 γθχᾶγο ορ τ. ΙΒ οαΐ ΠΠ|ὰὴὰ ἀο] ΟΣ δύση [θα5}}10, 4] Οἱ τὸ-- 

50 1010 ὁο οἰ Πα] οατι88 ; 5611 οἱ σΡΘἀἸΟΥἹ ΒΟ Ρ051586 ἐδίδαξαν τ ρον οἱ ᾿πειίογοί, οἱ Π6]- 
Ἰαήάϊο Ῥυτίροι! ἀοηχδβίϊοο, πὸ Πα οἱ ποοοίμπιμη σομηηθηήανοί. Ναρ δα Ῥγερίθοίαχη ᾿ρϑῖμη βου γ. 
ποὴ ἃ ορδΐ, 

Ταΐουῦ! μωνράπη {α]} {τ Βαβι} 1π|58. τ ἸναΡῚ 56 ἀθοϊαγαΐ, οἵαν αιιοα νου} 5. ΟΠ ΟΡ 15. σον μ 86 δὲ 
4110 ὙΠῸ Ῥυομηἰβογαί, ᾿ἀ ἄπο ΘΧβ αὶ ΒΟ Π  : ἔ οίμν 56 1}Πππ|8 ΠΡ ΑΠ δ{15 απηδὴν οασπν ἔτος ΠΡ ]α-- 
Πα} τὰ ν ἀπιαμ Δ 10 ΘΟΠ ΟΠ 6 ΠΟ ΡΟΒ56 : Γρνοοδέ οἱ ἴῃ ΠΟ ΠΊΟΓ 81} αἰ πι Ργομββιιη. ΝΑΙ 
ΡΟΙΠοϊτ5. δγαΐ, 51 δπισατηι 46 410 σοηγθηθιαΐ.,, δοοιρογοῖ, ἐΠπανυίἃβ ΟὨΠ65., ἔπ} 685 “πᾶ ο0- 

ῥΆ 1} [6 1ΟἸ1]}115, ΠΤ Θὰ 5 {1185 ΓΙ ναί! σοηἰθοίδο, νἹάτια ἐραάιζαχνιι. δ Ομ δῖ ουρο ἩΠΠππη ΒΑ511Ππ|5, 
τ ΟΡΘΠῚ οἱ τη βθ γον ἴατὴ [261 5101 [056 ἀΠΓΊΟΥῚ ἀροη αι! ναίϊοπο ἤθὴ ᾿ηίθρο πιᾶαΐ. 

Νεραῖ ΤῊ]οιοὨἶτ5 αὐ πος ποροίατη ρου ηθυ Θρ βίο Δ} ΒΘ πθηΐθη : 564 ἰδιηθη ΠΡ Ιῆςα οἵ 
Ῥουβοπδο οἵ τὸ σοηβοπίπηΐξ. (οιμητπθηάας δηϊμι ΑΒ. }1πι5 νἱππατη ἃ τατον θτι5 προγοάππη {{Π1ππ|5 νὸ- 
χαίδηι : Ποῃη θη δαί ΘΔ ποη Βιρίεοίο, 5οα Ηδ]]αάϊο οιμῖιῖ, αἱ ἀἸχοναί ἴῃ Ἐριβίοϊα 107. Νοι 

ταυλθη θη} τοραΐ 406 1ῃ ΘΡΙ (0115 ρυφοθάθηίθιι5, τί ἰθμριι5 οοηοοάαίαν δα βοϊνοπάθμ, 566 
τ Τ ΘΙ [ΔῊ Επ|1 511} 6, 50. 16 78} ῬΟΥΒΟΪ τί ; 4τι1ὰ ΘΟΥ 1) Βαβ 1110 516 ραοίαᾳ Πποναΐ, τ πιϑατο τϑίο- 



ΨΙΤΑᾺ 85. ΒΑΘΙΠ1. σΕΙΧ 

πᾶνοηίαν, δὶ βου ίθ βοϊνονοι, Ποὺ ἔρϑηι οϑὲ πο οὐθάϊεοι ρΡομἰβογαῖ, πὰ ᾿μ ΤΠ ΘὨ.ΟΥ ἴα} γΘά 61 Αχκὸ 37:. 

θα β.}}π5 τὰ θυ ο θη θρ βίοἱα, δὲ απ μηη εἶθ ση0 δοπρθηθΓαΐ ἀοοϊροΡ οί, εἰναν ας Οηιτι 5, {πὶ ΘΟ 5 

ια οογαπι γα εἰντι5, ἐισα, ψιι ρεὶν αἰΐπι οοπ οο!, ἱμεῖο υἱάπιν ἐραεϊίίιγιση, ἨΒ βᾺΠ6 γΘυ}}8 ρτὸς 
5511} πδαχτο τϑηλ τοπείδο εομτἰποίπν, ΠῈ ἐοάθιη ἜγρῸ ΠΘρΟΙΟ [18 ἴῃ ΟΡ βίο 15. δριίαν, ϑ6ά 
οὐσπὴ ἱπηρουαητι5 οὐ ΘΟ Ἰτον ἄτιο ῬΓΟΙἸ5ἰ55θῖ, ΘΟ ΟΘΒΒ.]1 111) 88 [ΘΙ Ρ 115. Θ( τι} 88. ὙΦ] ΒΒΈΜι ; Ὑ6] 
ΒΆ51}1π|8 [ν]5 βου ρϑιῦ ΠΟΙΙαάϊο : ρυαπν ἀαϊάθιη αὖ (Θμριι5. ἀαγθίαν, ἀθι μά τί πιϑαγεῦ γθηλ(6- 
τοηίαν : νοὶ ᾿ἀοἶνοο 46 ἀ58115 (ἀπέπτη Ἰοα ἑν, {α]ὰ Δ ΘΠ] πἰτογρὶ δριβίο᾽ δι δα ΗΘ] πη), 

δα ἰογαὶ ογράουθη ἃ στα ἈΡΒο  αΐπ1 6586, ἤ6Ὸ (ΔΘ) ἴῃ 60 βίατ 4ποα βθοπμο ἰοοο ρ᾽Ὸ- 
"δου δΐ, 

Τδδ5 διπίρηι δρ᾿ βίο αϑ εἶγοα ἀπ πτιν 972 ΘΧΘ ΘΠ 50} 1Ρ[85 ΘΟΠ 1] 1115; 4ϊ8 ΒΟΥ ἸΡἴδο ϑιιηΐ, Δ η- 
(Θααδιη ΒΑΚ"  πι5 (τἀ Ἰταΐθιν 1Π|8πὶ ἀθροϑβα βϑαῖ, {αδ 11111}} ἃ 50} 16 415 Ῥγροίοοίο {Ππ{6 158 ἀθίθυ- 
τ θαί. Ῥοιτοὸ πο νἱἀθίτν 11 (ἰπ141{85 ἀἴπ 6} 115 ΔΏ]η0 1η56611588, ΘΧ 4Π0 δ’ΑΓΙΔῺῚ 1111 ἃ Ῥιροίϑοίο 

(ἰμῸ ἀαΐθηι ἀπηο 972 ᾿πϑιαηΐ8), ΠΟΘ. 6 βραίϊπιν ἅπππι9 ἰΟΠΡΊτ5 Ἰη θυ ΡοπΘπάπηιν ἰηίθι ᾿Π᾿{ἰπ1 
βου Ί ΒΘ παι εἰ ἀονιποίσπη Βοπθνοϊθητῖα απίμλαμι θυρίδος. Τοῦ θηΐηι Ποιηΐηθ5 ΔΙ οἀ βίο σοιμιηθηάα- 
νἱἷΐ, ἰοῦ δά δαπι Πἰςογὰ5 ἀθαϊι, αὐ 14 ποι γι ἀθαίτιν δχ ἔλθ θ ΥἹτδο ΔΠΠΙ5 ᾿ΠΟΕρΙ5886. 1165 Ῥαίβί 6ὃχ 
ἘΡί5ί0115 279 εἱ 980. Ὑιάθίμν μἷ5 Ππθνῖ5 ᾿αἸτιαπ ἀ6͵556 ΗΘ]]αάππι5 (Ομ168, ιιθ ὙΘΥΙ51 1116 οϑί, 
οορηϊία ΒΑ51Π1 ἴῃ Δα] τι πϑροίιο (μι! 4 αΐθ, ρτὸ ϑαμηιηᾶ 8πὲ δριια Ῥυθίβθοίαιη σταξῖα οἱ διιοίου- 
ταΐο, τϑὴι ᾿π Ἰοᾶ588 ; ἀπάδ οὐίππη, αὐ Βαβι πὰ Ῥυοίβοϊ5 σοη βάθγο Πα θαγοῖ ἃς 84 88 80.616, 

Ῥοϑί ἴαπι Πομουϊβοιιν πιαπ δίμπι βου ρία Ερίϑίοϊα 110. ἴῃ 4π|ᾶ, οταν μϑοΐθητιϑ ΒΟΥ ΠΟ 6. ΔΙΙ5118 

ΠΟ {πογὶΐ, 4 ἉτηΥ 15 ῬΠαΥΊ τι} Οαρενοὶ, ἰδηίς Ῥοϊ(αϑίαιβ γον υθηςαπη δχοιιβαΐί. Οοιμηθηήαΐὶ 

Ταυτὶ ἰηοοἶαβ, οἰϑήπο πἰμπιῖα [δενὶ {Ἰ]ατα ρομάθητθιι5. Ὠπιππδμ!αίομν Ῥυθίθοι! ἱπιρ!ογαί. [ἢ 86- 
46 η δορί βίοϊα ριῸ δημλῖοο ἴῃ διιδη δοοθυβιῖο, οἱ Ἰἀ4οἶροο 510] πιθίπθηθ ΝΟ θϑίιμη τοϑαΐ , αὖ, 5ὶ 
νἷν 1Π|6 Π1Π}}} ρϑοοανὶ, νου ϊίαι]5 Πομθθοῖο νἱπολί : δὶ {αϊἃ ρϑοοανζ, βτιὰ οατιϑὰ 1(ἰ δἱ ὑθῃλἸ παν. 
ὑπ Ππδοο βου νοοῖ Βαβι! 8, ποπάπααι (αρραάοεία δχ πη8}18 ρυονυϊ μοὶ ἀἸν Ἰδίοη Ἰῃ ΠΊοαΪβ διηθυρο- 

"αΐ, Ιά«πι βαβιίττιιβ ᾿πἀἸοαΐ πο ΟΡ βαιτο. 
ΤΥ. οι ἴδηι φαϊάδῃν, 4αὶ ἴῃ {ἼΠ115 ορτιπιο ποῖ (οἰ οἰ θιι5 ρυοβγίον ἀϊοῖταιν, Βθ451}}} πθ΄. Αράνοηι- 

φαββαυῖτβ ογαΐ ἃ} ἀπί ψιο οχ ραγοπαθι, ἰΐα ταῦ Ἀ1Π1] ἃ [γαίχο αἰ εγγθῖ. [5 σατη δυαν ον Ῥοοοββοῖ ἐπ τλανότο 

ἴῃ νἰνιη} ρυδροίθπίοιι, Απαἀτοῃϊοιμ ἀασθη, ᾿ππ τ] ΘΠ {15 ΒΡ Π1οἰ  τηθίπι ΡῈ Π6 ΤΟΥ ἵπιπ15, ΟΡ ἰβίο α5. παιὰν Πο- 

ἃ Ῥ᾽ ασίθιιβ οθεϊπ αἷς ἐρβίτιβ οασιβα βαρ οδπεθι5; δοὰ ΒΑΒ1ΠῚ οοιππιοπάφιοηθιη ἰοηρ6 ΟΠμ ]ιι5 τὰ τοῦτος 

Ρυδίδυθη ἄαηι ο556 ἀπχῖς. ΠἸθθυΐον βᾶπ6 [βα5:} 18, πἰϑὶ οἴ σουΡΟΥ 8 ἴῃ ἢν πλϊὰ5. οἵ Π 16 15. τ δε 
ΟὈδ  ἰββαπί, Απαάγοπίοιιπι ἃ 1586ῖ, τπππὰ παι Ῥγθοαίου 5 ΤΠ ΠΟΙ Ὲ ῬΘΙ 58 1058 {πηρ  ἰπιν᾽, (πη τι γ6- 
του ἶβ Ῥγοιηἶϑδὶ Φοθίταμι ρειβοίν νοι. Ῥυομίβογαί οηΐσῃ γϑη αγιιμ 86 ϑεαϑβιίαιη ; ἰάαιιθ αι Ῥονίο- 
οογαΐ, 566 τηϊηΐπθ αν θαϊ Αηανοπίοιπη. δου 1: ἰίαψαθ δά δυσὶ Ῥυϑο αν Ἰββιμγᾶλη Θρ βίοι, ἃς 
Θχ χα βι5 να θτι5 ρουβιδᾶογα οοπαίαιν,, αἰ πηθίι ἢ, 480 ἔγδοίαβ οἴ ργοβίγαίιϑ Ἰαοομαῖ Ποηλἰτία- 
Π115, 5818 ΒΡ ΟῚ] 6556 δχιβεϊηχοῖ, ἃς ᾿μϑῖρηα αι δ η τα {15 βρθοϊμηθη δάαΐ, ουπηίθιι Οαρραάοοιθιιϑ, 

4] Ἔγθηΐαβ Ἔἐχϑρθοίδίϊομ Βα ρ Π8] δναπέ, δ πἰγατοηὶ Γαΐασιαιην. Παης δρ βέθίαμι οἰ ΤΠ] ΘΙ πο μτῖο Το ορίσι. 
γοίδυθηήάδμι ἀπχὶ δὰ Πἰθιηθηι ᾿ατι5 ἀπ πὶ 872. Υ δηὶϊί επὶπι ϑθθαβίϊδηι ᾿ος ἀμ η0 ΒΑ5}}1π5, Οἱ π|6 ν--ὦ 

ἀείμοορβ αἀϊύαμι ̓ῃ ἤατς τινίνθιι ἰητογε ιᾶδι ἘΠιπίατ μι! ρον ἀϊα, 4 ἀμ πὸ 3579 ουτιρὶξ, 
Ὕ. Ταγβθηϑὶ5 ἃ Ἐς βία, πιουίπο ϑιίναηο, ἴῃ Ἰηδητι5 Ποουθιϊοογατη ἀοίαρπα, [ποΐατη οἱ σδγηἰτ18. Ῥαροῖν 

Β51}1}1 Ῥγ ΕΒ γ του! οοτα!πονογαῖ. Βο πο ἀθίπονο ὀρυορὶὶ ργυ βγίθυῖ, φαὶ πάθην 510 Προγείίοο ορὶ- ἐσθ σαο 
0000 “οἰεπάδγθηϊ, οἵ αν ο᾽τι5 σου ἴοι μεθ Γθιηουθηίθβ, Προ] οβίδην ΡΟ 88 ᾿ρ81 τϑϑουθηΐ. δ μέπες 
Νομῆθη Πϑυδίϊοὶ δρίβοορὶ ποῦ ργοά αι πιθιηον δ. ΑΔ πδο Βαβι πατη οἴμπηι 60 ΘΟΠΥΠΉΠ ]ΟΆ 586, ΠΘῸ 89. Εἴς 

τᾶ δ:} ῬΑΥρΙῚ ΟἸοΥῚ ΓΑ 56 518, ρου βρι οἴπηι5 δχ ἘΡ βίο} 15 118 οἱ 114, Ναί θη ᾿πέον 605 Θ0ὴ)- ὄχχη, 
τον Θυβία, ΕἸ ὩΣ ΜΠ} ΘΧ (0116 15, ΟΥΥίϑο ΠΣ ΠΟΙΩΪΏ6, 5ιβρδοίπν Βα Ρου ρας, πα ΠΏ] Π1Π5 ΤϑοίΘ (6 
ϑρ ται β8ηοῖο βθῃ ἰθηΐθη), δα ΒΆ51Π} σοί πιτη δὲ απιοίου αίθηι σΟὨ πρδυ τέ, 1}15815. 84 θη 6 

5110 ΠῚΠΠΘΙῸ ΠΟΙΠ1}]18. ἔμ! 4αϊάθι ἀδδισηαί Βδβ.}1π|5 1110 ΕΡιβίοϊω 119 : 564] ΡΠ Π 65 Τ}15805 

Ρα(εῖ οχ Πὶβ νθρὈ }8 Θρ βίο}: βεαιθη 18, Ροσίφεσηι ἐσθίει) οὐτη ζγαϊγίνιι5 ΟΠ Θ,Θ6551:5 51Π|, ΒΔ5}1π|5, 

ἰοία γτ6 6χ 1}}15 σοδ ἃ, Ῥυϊναίι τ. ΟΠ Π118 (556 υ 1}, 4185 τοίευ θα ΡΥ ΘΒ Θ}18 Ταγνβοηϑβὶθιι5 

τηδηαθαΐ, 564 ἴῃ δρἰβίοϊα, {πάλ δα 605 ΒΟ Ρ511, ἤδη ς βθάδη δ ΘΟ ΡΟΥΘ 5185 Ψ]ΔῺ ᾿ηἰς. Οπθνῖαν 

«ποα Ἐοο] βίῳ αἶα, 518 5ροιπίθ σσαν ββίμια, Ὠὐα] ἔπ] ἀπροδηίαν, ἀππι ἡ}}ἃ ΘΡθὰ ΤΠ  Π105 δα ι]- 



ΟαΙΧ ΨΙΤᾺ 5. ΒΑΘΙΠΕΙ. 

Δκκο 3752. θΘαΡ ΠΟΙ ΙΒ ον [10, ΠΠ]1ὰ Βα ΠΟΥ τι} ἔταΐσιαι (ἀοἴθηβιο. (αν 8 ἤθοθ556 6886 βία(αϊζ, αὖ Ζαὶριι 5 ἰπ 

ΤΈΡι15 ΔΗ 1188 ΠΟ [πη π|ν, 1 [15 05 δ] 1 ΠἸ  Ή]ΟΥ 65 ΔΟΘΟΙ ΠΟΘ ητι5 : ἃς ῬγΟΪ 6 π1}}}} Δι τι 
ΘΧΒΡΟβοθπα απ ἃ {γαίυ 1115 ΡΥ ΘΘΘΟΡ 1, ΠΙΒῚ ταῦ πάθη ΝΊος μαι τϑοϊριαμΐ,, ἂς ΘΡιυἸταπὴ βαμοίταην 
οὐεαίπσδηι ἀἴς] ΠῸΠ ΟΡΟΥίογο, εἴ θο85,5, 481 ἀϊοαιέ, δα ΠΟΙ λπ]ΟΠΘ Δα τ 6 πη 05 ΠΟῊ 6586. [α- 
1 {π|. 

Ὅς ερῖδι. ΟΡ δίϊδηι δὰ Ογγϊδοιμ, οἰ π16 πᾶγραΐ 856 ἴπ| {γα Ύ 1 115. 6. ΟἶθιῸ ΑΛ ΒΘΠ 51 Π}15515. ΠΑ ΘΊΜΠ) 
᾿ς δη Δ νου 1558 Π6] ϑιθπάϊμ, Τὰ ρ μη Έπ16 ἴῃ ΟΥΤΊ ΟΊ ΔΙ ΟΥ̓ ΘΙ : ΒΘ ῬΙῸ 60 ΒρΡΟΡΟὨἾ586, 

ΒΔ ΠΔΠῚ 6586 1{ΠΠπ|8 Πάρι οἱ δη πλτι δὶ οἰ ἶὰ ΡΙῸ Πεδ ρουροίιομα ργοηλίπι οἱ ρμαναίτι. ἤπιν- 
5115 ῬΙῸ ἔγαίυθιι5 5ροη ἀδί, 51 πο ΝΙοπαι ἢ ἄθηι γθοϊρὶαΐ, παι] τ ᾿π Θὰ γΟΟΘ ἢ. ΓΘ] ]1ΟἸ]Θ ἢ 5, αἴ π16 
γος δἰ δἀάδαί, Βρινιπατη βαποίτηνι ογθαίπι σαι «ἴοὶ ποὴ ἄγου, πθο οαἢ} 118, 4πὶ ἀϊοιιαῦ,, σοπι- 

ΤΠ] ΟΔ Πα πη} ; ἴοτο ππί οἱ ομληθ Ο ΒΘ τι {ταΐγο5 Θχ ΠΙ θθαηΐ. Ἐκ φαϊθτι5 νου 5 {{Πππ4 ΟΡΙίου οο]- 

Ἰΐσθγο Ῥοβϑαιηι5, ΟὙὐγδοῖιμ διιοίουν αΐθ ᾿πἴο ν᾽ 4|105 ΡυΘθ 6 Ππ|586, 

Νοη ρουηρηΐ ἄπ 11 Θρ βίο δα τηἸ{1ὰ Θρ᾿βοοραίτιβ ; τὰ πῸ Θ ΠῚ ΠῚ ΠΟΙ ἰδ ΟΡ ΘΙ ἔδυ νεθθαΐ 48 
ϑρίναι βαποίο οοηίγογθυβία, ἤθο ἀδουαηῃΐ ᾿πςου οὐ Ποάοχοβ, {π| σΟηβα Πϑίαπίϊα αὶ Ποπἀτιιὴ γθοθρ 8- 
βοηΐ, πί οχ Ερίβί. ὅ2 οὐϑευγανίηλβ. Αἴ ἄπιι 5. 1 Θυθητπν ατιδ 1}|ὸ0 Ἔρ᾿ βίο! , νἱχ βρογοιαηΐ 
4αιθιι5 τππο] βία δϑϑϑῖ οοηϑιι πίαηταο. ΝΟη τηθίπθ ας ΒΑΚ. }Ππι5.,. Π6 Τόν ϑπ τες ΓΘὶ αἰονυγοί 
Ογτδοιιβ : 564 ῬιῸ 6δὸ ᾿ θοπίοι βροπάθθαί. Ῥυοῖριια θμῖπ ουαΐ 6 ϑριν τι σΟη ΓΟν ο βιὰ δἰ! 
1ῃπΐδι ςα ΠΟ] Ίοο5, 41115 Πϑιιωι ἀΡΡΟ ἢ] π ἄτι) 6556 οοῃίθη ἀθητθιι5, 81115 αἰν τη] αΐθην ἀπ] 46 πὶ {{1- 
Βαθητίτι5, 564] ἰατηθη Πὰς γοο6 τι] τϑοιιβαη 1} 1|5. 

ιάδηίαν ἰἀμηθὴ ἀπθ Δ τι 97. βου ρίς. Νιη ΒΑ51}11 σατο οἶα, {πο ππ}1ὰ 5ἷἐ οῦρὰ ἀ6}0}}65 
ΠΟΙ. ἸΒο (10, ππι 18 Βα Πουτι [ταί γιιὴν ἀδἴδθηβιο, Πα 5610 ἃἢ 605 ἰδησαηΐ, {παῖ τι5 θά51}}} ἴῃ 1δτι- 

βία  ἴτιιη 6] 5116 αἸβοῖρα]ο5 ἸθμἸἴὰ8. πο Ῥ]αοοθαί. Ῥυςφοίθυθα ἤῸ. ΡΥ ΒΟΡθΙ, 14 φποά ἀδίποορ5 
Δ 60 ρϑιβρεοί5 Επιβίδί 1] 4015 ρυϑβουιρίσι νἀ πιτι5, αὐ ΒΡ νυ τιι5 βαποίτιβ οι Ῥαΐγο οἱ ΕἼΠΟ 
δον ποθίθν. 

ϑιπιρς. ΥἹΙ. Ομδάαδιη Οἀρραάοοϊο ὅ Ἐπ ο]οβϑῖα οι ἀτι τι πὶ ΘΡΊΒΟΟΡΟ ογοῦθί, σου 1] ΟΠ 5θηϑιι οἰθρὶΐ 

τοι ΔΑΡΟΘΣΙΕ ΒΘΕΨΊΙΠ. δ᾽ ΠΡ] 1ΟἾδ0, αἰν 115 ταί ΤΟ: δ 1ἢ Ῥατρου 65 τ ἰβοδ:, 56 Πϑο 6515 Βαβρι οἰ ομθι5 Παρτυδη- 

ρυΐπιι, [Ἃ15. Ἰαπα δα Βαβιλιαμ οἱ αστϑσουίτσπη ἰοοὶ ποῦ ππιπς βϑυντμὴ Δ ἀπιχθυιιηΐ ΠΟ 5116 ἸΔΟΎ 115, 

Ἔγμος “Ρ' αὖ 1ΠΠπππ 5101 δρ βοορῖιπ ἀανθηΐ. Απππθυιιηΐ Θρ βοορὶ [αγν 115 Ῥεῖ θιι5, 0 ΒΟ  γ απ τ ἰ ποίη 

"» “διά. ». οἵ Ἰμνιίτιν οὐ αν τιηΐ, ΠΟ Θχβρθοίαίο «ο᾽} 80 ΠΟΠ5ΘΠ511, {{| ΓΘ ἢ 60 ΠΡ 15 ΓΟ Ρ πη πι5 νά 6- 
εν Βαΐαν, ιιο Ποιὸ Ἰθοπὰ ἔιμττι5 Δ] ἰδίσαθαΐ. 56 μὰς ἴῃ τὸ Βαβ}}1π5 οἱ Οστδρουῦῖαβ, οατα ὅπὴ- 

Ρ ̓οῖδο Π]λΘ ΡΠ Πταί θη 5101 πο586 ν] θυ θημτιι", 51] 1οἾ 5 δρϑυτιης. {Π01 1ὰ τοβοῖγιῦ ᾿σαοαπάα μλθ]1θν, 

ἔπ 7115 1ῃ ΒΑΒ.Π᾿τι ᾿ποθηδ58, σον {115 θα ἀσοτοαϊ οριῖ, ἀοοθνο απ δῃ5 τιῦ ΟΠΙΟΙ Ὠλῖπτι5 ρου πῃ. 

(Δυϊηοίαμ, ᾿ῃ δαὶ Φποβάδη ΠΟμλΐΠ 65 οοποϊίανὶΐ, 4πι05 Βαβι 1πι5. ἰἸαοευίοβ οἱ υὰθοίαβ ἀρρο!]αΐ, ἰὰ 

εβἴ, τιὖ ΘΟΠ]1οἱ ρμοΐοϑῦ 6χ [15 4118 56 4ππππΠ 111, ΞΘΥΥῸΒ οἵ ΘΒ ΠπιΉΠ05. δης Βαβ1}1π|5 ΠΟ ἀδργθοδηάο, 
ΠΟῺ Ὀ]αη 46 ΔΡΡΘΙ]α πο ἀἰθιμτ!ςθη ἄδτὴ 6556 ατιχὶς : 564 γοποιηθητὶ πΐθῃ8 ΓΕρυθΠθηβίομΘ, ἀθιηοῃ- 

βίγαϊ, δἰ] Δ 181 ῬΘοΙΪΔ1 ἀΥΘηἃ ΘΟΡΙΟβτι5 ρτοϊιπάαΐς, πθς ορετὰ ἀρὰ δύ ᾿πηρτινᾶ 6586. ΠΠΠ|π|5 
ἙΠΟΠζ]η 6185 5:16} {10 ῬΥΘΤΩΪ, 5641 Πουζδξιιν τιῖ 5θιἸθί ρβαμ 46 Πα ]οῖο ἀἰνίπο εοιημηογοθδΐ, 5646 

ἄἀοοοθι ἀοβὶπαΐ, πὸ {α] Ρ] αν, Ζαδηι 111, βοϊαΐ, πθο ἸΠΐθυ Π]8. 5Ρ1η15. ἴδηι βΒιΠοοδίαι,., θα ΠΟΠΙ5 
Ῥάτιοῖβ ἀδοιρίδηι τ δ! απ δ ηλϊϑοθαΐ. Βοβίγθιηο Ὁ] ουϊαίιν, {ποὰ 5181 τε θη αὰ 51} ταί τὰ οὶ 

ἡπαϊοῖο, ἴῃ {πιὸ ΠΟ 86ΥΥΪ δῇ θα πΙΟΠ] ἰαβίθ5 δυιιηΐ, 5664 {π511 οἵ ρευίθοι υἱν]. 

510. ΘΟΙΡ  ββα δα ἰθηρτι5 τη τ] 1615 Ἰῃ 5 ]θηίία : {παι τπι Θαΐη Υἰχ τς ΒΑ5111π|5, τ τα 1 6 ΠΟῚ ἅτι8ἃ 
εϑί. Αἴ δο τπουίπο δὰ ᾿πρθηιπαι γϑ 1, οἱ δα Οτορσουίτιηι δὰ ἀ6 τ βου ρϑὶί, ρου ]ομουῖῆοα απ! ἄθηι 
4 ΒάβιΠ|ο Ἰοαπιθη8, 564 ἰἀτηθη γϑπθιηθηίον οοπίοπθηβ, τι βουγὶ οὐ Ἰπδίϊο ἀπε πιατθίπιν. Δ] 1πὰ-- 
Ἰναΐτιν 5δθοτι]ανῖα πιά Ἰοῖα : οἵ {π|| σΟηβθηβουδηΐ οὐ αἰ δ! Ομ, ΠΘρα θα ηΐ 8568. ΘΟΠΒΘΏΒ51586., τι ΠΠΠ]ΘΥῚ 

Νατ.ορ.38. ἀ586πίαγοπίι. ἈΘβροη οἱ οἱ ὐόρουῖτβ πλα]ῖο Ἰομἶτι5, {πᾶτὶ βου ρβογαΐ θάβι πι5. Ποραΐ παὖ {τι 
Τθδιιηὶ ΟΡ τι 51115 οο θθαΐ, ΤΠ ςο]οβίαη βαοουἀοίΐθ, ῬυοιἸοβιββίτηο ἀοπαγῖο, ΠΟῊ 5ΡΟ Ἰδΐ : πατ]ῖο Ὁ Ϊτι5 

Ἰασ 15. ππιης Πα ΙΓ γᾶ, 51 τ ]λτ15 δὰ ἸποΟηβτ ἃ οαδι15 οοηβθηταΐ, {πᾶ ηὶ 51 ἃπίθα τοραῖα ΘΟη56η- 
βι586ῖ. Πουίαίαν τιΐ 5 ΒΡ ΊΟΊ 065 ἔαρία, εἴ ψιοά ἀἰἸοοθαίαν οἄϊο Πάοὶ σαι πο θα πῶς ἴλσενθ, ἤπιπς 
ΓΙ] ΠΟΥ ΘΠ ΡΙΟΡαΪβοῖ. Θποά 51 μοι, τι ταϊίομοβ υθ αὶ ἕατητιίτι5, ἀϑβϑθηζι(αι (ἀΥ ΘΘΌΥ 5 τι αι 



ΥΠᾺ. 5. -ΒΑΘΒΙΠΙ1. ΟἸΧΙ 

Ῥοβαμ!αητ : 510} δυιΐθων αἰ ἀορομαίαν,, ἰαηγααμι ἐλ Ἰρητι5 βασου(οιϊο; σομβομιῖ οἰϊαηχ αὖ, ᾿ρ8ἃ Δνκὸ 372. 

Ῥυωβοπία δία βίϊδη1, δὶ ΠΡ θυ, πα Ἰοδπτθ, τ68 ΘρΙβοορουῖμῃ ἡπάϊοῖο Ἔχρ]ογδίαν. 

ΘΠ Ρ]Π1οἷα ΒΘΡΥῚ ΟΥ̓ ἀπ ΟΠ 6: ἐππτὴ ΤΠ] δ πο μτῖο οἶτοᾶ μος (ΘιΏριι5, ἃ δϑῖ, οἶχσοα δπηιη 379 
δαϊ 570, ρευδοίαμη ριιΐαιητι5. ΝΟπ Θμ τ Οἰἴτι5 ΘΟ] αΥῚ ροίοβί, {πιὰ αὐϑρογίαπη πὰς ἴῃ ογϊπα- 

το π6 Πθ451}1πι5 σΟΠ]ΠΘρᾶμι Πα ]λτ. ΝΘ ατι6 δὔϊδιη τλ11}00 56} 15 ; στ (ὙΘΡΌΡΙμΙ5 56  ββουιί Β6]θιιοϊδι 
Δηποὸ 970, ππάθ ποὴ νἱά δέν δπίθ ΒΑ51}} ΠΟ ἰ6 Π} ΟΡ Θ55118 6856. 

ὙΠ. ὕδει5 οραΐ ΒΆ511}10 ὩΟ1}18 φαϊάδγῃ Δ ἀΟΙΘβοθ 5, οὐτι5 τη] 65. σα σον πδοια οἰν αι15. αὐ ᾿πτῶραν 

ΨΘΙΊΒ11118 6ϑῖ, (ὑθβαυ 6515 ἰΘὨ Π ΘΓ Ηΐ ; ΑΥΤΙ5 Διι(Θ 1 Ῥαΐθυ 118 ΔΙΊ ἃ 56 υτιῖτι5 Γαϑγαΐ. 158. 60 Π]Δ]ΟΥ  ΕἸνποίπαπι 

οἴαγδθ ον αΐ ΒΆ5}110, χιιοα οἴη 58 γοίο Ὑἱγρι τα 15 ΟΡΒ Υ]ηχ βϑθῖ, τι 60 ΠΟΙ η6. σγϑίϊον δγαί εἴ οὰ- ᾿τπνάμθα 
τοῦ, 14 Πδτ ρα ρῚ τηθίτιτη ΟἿ ἰδ! 5 ἤουθη αἰΐουθθας. Τα πι6 εἴπη απ ἰβϑθὶ Βαβ1Πἶτι5 δαιη, γϑ]οίο 
Ῥθαίΐοντιμι ρυορθηϊ ον οΓάἸη6, δα ἀνίιηι ραΐθυ μη ἰγηδίπρεγθ, οἱ Βυθιζαπίαμη ριὸ ΕἸτιλΪπῸ οχπιι. 
ΠρυῚ γ 6 }16, τπδ]ογαπι ἴῃ τηοάπιμη 50} }1οἸζτι5 ἔξαϊς. Αὐιχ ϑυτιηΐ 50}}ΠΠἸο! πα Ἰπθὴν Ὀγον ἰβϑίμγθθ ΕἸσΤΪηὶ [1{-- 
ἴθ νδθ, 118 5:16 {10 5110 Ῥιιάουθι ΠΟΥ ΘΟΉ5111 πα ΠἸσα θα πί. δου 1: απ δα διαηι, ταῦ Ὡ1 81} ραάοιο 

αἸσθται 5ιι8οιριαΐ, 564 δὶ {αϊα 1ΠΠ|π|5 τη ΘΠ θὰ 5.011{, τηαίασα διηθπάθί, ἃς Ἰομρὸ γα] τα] ἴα οἵ 

ΡΏ15 ἀἰείο ἴῃ ραίϊτίαηι τεάθαΐ, 5815 δὰ νυἱία βθουτ!αίθι οἴ δ οἰ πθι ΒΡ] Πἄουθην οχἰβ Δ 8, 
ὉΓΌῚΙ, 1146 η} τιῦ Τηα] ΟΥ Ἐ8, ῬΤΈΘ6886 : ἰέά φιιοί εἰ], ἰῃ φαῖ, οὐίτα ἰαδοτοιν οὗν Θτιξτιστίτη οοτι Πἰπιιις, 

τ ϑριοἰθτιέδ5 ἔτει, ατί ᾿ἀοτιθας τπιαίμτιθ «ἰοίθ5, ἔππν «αἱ σοπιροεϊξοτιιπι ραϊιοϊἑαΐοπι. Ῥοβίγθιημα ψοῦρθα 

τοΏΡτι5 ᾿πμΠἸοαηΐ ΘρΡ᾿ 500 128 : σαὶ ΘὨΪη Ρ]θυῖαιια πιδρἰβίγαίαβ, δα 4110 Ἰην  ΓῚ δϑϑαπί {γδηβ] αὶ, δαί 
Βροηίθ (ὑϑαγθα ἃβοβϑϑιϑβθηΐ, 14 {πο ἀηπο 972 [ἀοίπιηι., πῸπ δγαΐ οἴμν ΘΟΠΙρο [ον 65 Τηθίπογεζ 
Τ νμητι5. (τιᾶτα Ποῖ Ὠγλα]ΐο Ροβὶ ὑδρρδάοοϊθ αἰν:βοπθηι βουὶρία σή θίαν Πῶς ερἰβίοϊα. 

ΘΘΖΙΙΘ5 Θρ ϑίοἰα πῸπ εϑΐ Β851}11, 584 ΕἸ τ ἢ], {πὶ ρῬϑοσαύππι ἰπρθπῖιδ [δίθίαν, εἴ ΒΆβ1Π1ο οτα- 
τἰὰ5 αρὶζ, φιιοα 56, τι ρᾶν δγαΐ, δι ἀῃπηοπἸββθῖ. (βίθυθη αἰ Π} 155] ΟΠ θ Βροσαθαΐ, πθο Ζαϊψαδι δᾶ 
Θᾶπ ᾿πηροίγαπάδτη Ομ! (6 αΐ. 564 τἀμηθη ἀθοϊαγαΐ 58 πῸμ ἰάοἰυοΟ ἀἀἸΒο ϑϑασια ἃ ῬΓΟρΟϑβιίο, δἰ Ἰδηηδὶ 

Ὠ1Π1] ᾿μιροίτοΐ ἃ Ππηρθνυδίουθ. Ῥβυβιαβίιιη ΘὨΪ 51}0}] 6588. ἴῃ ΘΟ ιβμι 0 1] τϑθτι8. ῬΟΓΙΟΓ ΠῚ γϑρ 5 
τη δ 4015 6586 σοϊπηϊαΐθηι, ζιάπι δὲ ἱπιπιιίαίαπι δὲ ἐπιπιοίαπι, Ἰαυΐ, ὦ ρῥΤοροσῖίο υἱΐ Ρογἤεοίς 

ΘαΠίϑιίοτο, ἱπϑαριιστιαὐιεῖτ5 τιοδὶς δἐ ἱπινιοϊαντϊς 1) οὶ «ιιαϊῖϊο τὶς υἱτιοϊτιϊ αἰ οτιοιοαϊα. (ογυχηθη- 

ἀαγοναΐ εἰ αἰ ψαθι Β51}}1π5, Παθηι οἵ ΠΠΘη δι ἃ 58 δχοθρίθμῃ εἴ ΔΗ] ΘΟΥῚ1} ΠΤΩΘΙῸ Δ ΒΟΥ ἸΡΈ ΠῚ 
ἔα!5βα ἰοϑίαΐϊαν. 

Οὐ Βαβι αηι ᾿π γἸβθυῖ ΤΟν]Ώτι5 ΘΡΙΒΟΟΡῚΒ Ῥ ΥΎ 86, ἀπμῸ 979, Ρᾶτ]ο ροβέ Ῥάβομα ; δρίβίοϊα, δονίμιιπι 
πᾶ δὰ βάβ}}ππι5 ατρεΐ τι δα 58 γθηϊαΐ, ἃηπῸ 572 Ἔχϑαηίθ δαί ᾿ἱποιηίθ 979 νι δία οο]]οοδη δὰ. ἀττοας 

ὙΠ|Ι. Βαβη}1ο δὰ δρὶβοορδίτιμ (ξοβαυ!θηβθι ον θοίο ἄθάϊ Επιβία! ἶτι5 Θ  θαβίθπτιβ ἃ ἀπι05 ΘΧ 51115 Ἰανίβαι,. 
ἈϑΟΘΙ5, 511} ΒΡΘΕ16 Δι1Χ1}1}1 οἴ ΔΗ. 1Ο 86 ΠΟΙ ΠΟ Ὴ 15. ΤΕΥ ΘΡα ταῦ 1{{Ππ|ι5 οί οΠ65 ΟὈβουναγθηΐ. Ἠογαη, ᾿ἀπυε 

ΤΟΙ 8, Δ 51{πι5 οἵ Βορῃγοηῖτ5. ΠῚ δ πο θαηΐ ἴῃ ἀοηιο ΒΆ51}} οἵ σα ἀἸ δηλ 1Π|Ὰ1} ἃ ἢ 1181} βἰπητι-- Ἐπβίδαϊηι 

1ατ15 σαν τα115 βου πη π 5 ᾿μἀθθαπε. Ῥυϊτησιιη Βαβ.}1τι5 ΟΡ ἀδοογαηι ρἰθίαιἰβ ρθ ]θμι νἱΐο 58 ρηο- ἡ ΤΣ 
5: {Πππτ 6586 «πιοαθαΐ : δἰΐθυτιμι β ἢ πιτη ἀΡΡΕΠ]αΐ ἴῃ Ἐρίβίοϊα 105. 56α τι Ποία ουηπῖα 560 11|5. ΟΟΥΤΙ8 
τι Δ01 βοἰθηΐ, ἰαπάθηι ὁ ἀοπιο ΒΆ51}}1 ῬΥΟΥ ΡΟ 6, 564πι6 Ππδοΐθητιβ ᾿ΠΠ] Θηϑδιη Φαδηγάδῃι 40]1 δὲ 
ΔΟΘυ Ια [15 γοναρίπθηι οσοι[{556, πᾶς {ΠΠ| 0 γ}} ἔπαθα οβίθπάθυπηί. Νοπ διιάδεί Ἄχρόπογα ΒΑ511π|8 - 
4188 αἴν Θχίμηϊο θ451110 σομ (τι 6 1185 ΔΟΟΘ ΡΘΕ : 510] δπαΐθμι δἤποία ἃ ΘΟρΡἢΠγΟΏΪΟ οΥἸμ]Πηἃ 60 βρεοίαιϑ 
ἀἴοιῖ, αὖ Επιβίδί μ τι5. ἃ 58 ρα] θηδίαν. Τ 6565 ἕατι Ππ]τι58. ρου Πα! ἰοία εἰν 85.) ΤΑ ΘΠ ΤΙ54116 Τἰβι15 
ΘΧΘΌΓΠ δουῖπῃ, 41] ρίδτῃ γἹΐδην οἀθυδηΐ, Π6ο 8: Πα] 4 τ Πα ΡῚ5 5 ιϑρθοίμμηι οὐδΐ, {8:1 γἱΐξ6 
Δϑοθορ ῬΥΟΈ5810. . 

ΒΔ51110 ἑδμύα τι 4] θὴι 1Πτι5510 δουτιπι, ααΐτι5 πᾶχίη6 βάεθαΐ, ἀορυθιθηβα ἱπηρυ (85. ταῦ Ἴς 
ῬΘΠΘ ΟἸ 1165. ΠΟΙΪΠ68 6ἱ 1 5115 10] ΟΠ 6} γϑηϊνθηί. ΝΠ] ἰαθη 46 Ἐτιβίαί πο τὰπς ΒΕΒΡΙΟΔίτΙ5 ἘΓΕΝ ἐπ τοϑ 

γ᾽ δία, φαΔτν 15 ̓ρ56 [ῸΠ5 6ββεΐ δ οδριιΐ το Ἶτ|5 1}8}} : 564 γϑυϊίπβ π6 {ΠΠπ|8 ἃ 56 δῃϊμηπσ 8]16π8-- 5ιαΠῖο, 
γε ηΐ ἀἸΒΟΙΡ 11, οὐ δα ἀθἔθμβιομθιὴ Θουτιη1, 4π|8 πη ΡΤΌΒθ 6 [δοοταπί, οδ] τ ηἶα5 δου παγθηΐ; μἶϑὶζ 

ϑβθαβέϊιατη ἔγαύγθμῃ βιατιτὴ Ῥαίγχη , τιῦ βίμρια παυγαγοῖ Ἐπιβίδί μ]ο ; οἴατι8 βου ρϑιῦ ᾿πβ σπθ Ομ ηΪ- 
Μθι5 οαυ δ Γ15 ΠΟΙ8 Θρ βίοι, Γορ δ ἢ8 τι ῬΓῸ 51|ἃ ρυπιἀθηίία σοριίες 4αιομοο οαγαπάδ 5ἰηΐ {128 
αἸβοΡ}} ρβοοαγοθγδηΐ, ἃς οανἸταίο βιὰ ἀϑίσ! ρα ροίτπι5 {π8 αἰ) ποία βιπῦ, 4Δ ΠῚ οἴη 115 δά 

αἰβδιάϊπμη ᾿ποπιιηθαΐ. 
Τυχιβύιπιαί ᾿ΓΙΠ]Θιιομεῖτι5 ἄτι ο5 1105 ἀϑοθίαβ, βα ἴθ δῖιι αὶ ΒΑΘ. ἶπι5 γοσαθαίτιν, {ἀρ ρΡ6 ΔΙ 

ΤΟΝ, 1Π|. " 



ΟἸΧῚΤΙ ὙΙΤΑ 8. ΒΑΒΙΠΙΙ. 

λννὸ 3γ3. οἵ ἱρῃομλϊ βία ΟΠ 581556., το απιαμι [451}}}} ἄοιο αὐαρονοης. Αἱ ποσιιαζμααιι ἰὰ φοΠ Πρ ται 
6Χ βᾶ ποι] 19 51}}}} {6 γ6}18, 411 ἅτπιο ἰσηίαμ οἷ5 χρυ γαῖ, ἤισαν {ΠΟ νά ]  ., ὁχ {πιὰ Ῥαίο! ναὶ 605 
Ἰαοίθητιβ ὑτεζί [εἰ ἰατὶ αα δἰ ππταιὶς αἰ οοίϊοτιὶδ δοτ Πλογιῖθ τι ἐπιτθτιδατη φαπιίαπι ἐοἰϊ δὲ ἀοον αι 5 

φογαρίπθηι ἀπίηιο οὐοι[α556, οἴ ΠΟ Ια. 6 1185 5101 [ἀοἰὰ5 ἃ θα 51110, οὐἸτϊπα ἃ ΒΟΡΠνΟμΪο αἤιοία. 

Οεσα]ία οὐρὸ οὐαί Πουυι δηΐο ἘΠ Θ ] θι {πράτ ᾿μ ρΡ ΟΠ (α5. 
Νοη ἡ ϊβϑι αι πος νομί Βαβι αι ᾿μίθν οἱ ᾿υ βίαι μῖται ἀμοι1α, 56 ἰἀμλθη Αἰ ηίπιπι γ6- 

{εἰχῖς; Ιἅ4πο οΟΠΠρϑια οϑί εχ Ἐριβίοϊα 229, ἈΠῚ1Ὶ θαβ}}1πι8, ροβίαιιαι δοσδρίϊ 6χ βρθοιι του 
ῬουΠάϊα ἀο]ογθιη παυγανιί, Πνδο Δα α10 : δε ἐαπῖθι οἱ ον αἰτιτ' ἐπΐοτίτι αἰϊφιία τιοὐὶς ἴπ6556 Ἐρθοῖθ5 
οοπδιιοἐ αἰτεῖς οἰιπι ἐἰ 115, αἰφιιθ οἰΐαπι αἰδριαἰίοτιος Πα ί(᾽ ἐτιῖοτ πος εἶδ ἀοσπιαίδιι5 ςθηϊοΐ οἱ {{6-- 

γμπι, Ὁ ἱδὲ 5ιπιι5 ἐπί 61 πιο 5 τιοτι ρισηατο, 56εἷ σοτιϑοπίῖ 6. ΠΠ5 58 πὸ 6χ γε θὶβ ραίοι Βαβι ται Ῥοϑὲ 
δορορίδϑ ἃ ἀἸβόϊρι 5 ̓παϑίδι 1} ἴδηι ἸΏ 515 65 1} τ|0 1855 ΠΟ. ἔα οαἸ τινι 1}}1π|8 ἀοἰδη βου θὴι [ἰ|556. 
Οὕατο ᾿τμηθυῖῖο ΤΠ Π]διποπίϊι5 πδθὸ δου ΘμἾ556 ρει αΐ 1110 ἀπιπὶ 372, αἰΐο βίσθητπιανι {{|ατν Πὐπιβία! 1} 
οαιιϑῶ 46 δ ηβι μοι, {πδη} [θα 51}{1π|8 οουύᾶια 5. δί εἰοίιο οἱ ιοάοιο ρυοϑθγίονο δἄνουβιιβ ΤΠ θοάο- 

δ. 99. π- [πη 5:50 ρὶ ; οὐ ἀἸοογοῦ μογϑαϑβιίηι οἰ δὲ 6556 σοτ] δοίπγ πὶ ξαοϊοτίϊ 6α τοϊίψια οἱγὶ σοτιδίατια, 

ἔρϑιιπι ἠιαιε τα ἰθν 61" τὶ σοτ σαί οἱ οτιτα [ΓΤ ὶ, τιθῆ 146 τιιίτιο ἡ μϊθη, Θοτι [6 Τὶ 5 τιτιι ὉΦΘΤῸ τιοΒ ΤῸ 

γι ἀϊχογὶε; Πποπεΐίτιοτα ταθπεαοίϊιη ἐπὶ τοῦ τι5 τη τ ηιῖ5, τὶ ΠοτΤ δ φατάαηι, αν ον βατιίθηι ; τιθάζπετη 

ἐπ τοῦτ [ατιιὶ πιοπεθτιίϊ ας ἴα οπιχίιπι Γαιπα οοἰοὑταίϊς τογί(αἰϊ τη ᾳταπι αεἰνογβατὶ ὑοἰϊι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΙ. 

1. ϑαποιβϑίπηι5 Ῥγοσ γίον (αβαγοα ἐγαηβιῦ, ῬῸΓ οἵη ἀρὶῖ ΒΑ5}1Π5 ἄς Ἰοραίίοπο Ἀοπηαχη τηϊ ἰοπῆα, Π. Τδαιι- 

βἴιι5 οὐ παῖ αν αν Δα ΐπηο σομίγα σάποποβ. {4 Ῥάϑη! το χη τιπὶ ἱπητηϊποῖ. Ἐδ}5. πίον αὐ Εὐγθιοιμ. εξ 

ΤΠεοοάοχιπι. ΕΥ̓. Ττὸν ΒΑΚ} ἴῃ Λυπιοπίαπη, Ν΄. ΑἰανθἾτι5. Θά απ Π115. ἀΡῬΟΙ Βαβι ταμα. ἴρβο Προ βὶθ 5.40 6]- 

Ἰαπῶ ἀοοπδαίιν. ὙΙ. Πιιπο ΝΟ ϑαυοηβοπι ΘΡΊβοοριη [αϊ5θ0 οσίο ἀξ. 

ϑαποιϊδοῖ-. ΤΟ ΑΠμΟ 79, σατὴ γοΠΘΊΘη5. ἃ ἰοπρα Πιθηὴ8 δἄδθις βεονὶνθέ, 56 ΠΟ Ἰββιμιιι5. Θοο δῖ Δ η1ο0- 
ἘΕ ἜΡΕΡΕΣ, Οομθ ῬγΘϑγίον σομία 1 586 δά 5. ΜΙοΙοίμαν ἴῃ Αὐπιθπῖα οχϑαϊαπίθμι. (βανθα “(ΓΔ Ώ 5165. ΟἸΙ 

ἱγαποῖι, Ρὸν ΒΆ51Π10 46 το θ5. ΟΥιθητ5 ἂς 46 ῥδοιῇοδη 18. Ἐπ ο 65115 σοιαμπ πραγ. Α]]αΐα: οδἰΐατα θά81}10 [π|6-- 

ξρε τ αρεν γαπΐ δηίθ 1ΠΠ1ιι8 Δἀνοπίιμι, ναὶ ἰουία δίϊδ Ῥ6Ὶ ᾿ρϑατ ϑδ ΠΟ ἰβϑιμλτ, ΠΠ{{ογ5 5. Τι56 11: ϑαμιο- 

ἘΈΕΠΟΗΝ βαΐθηβ15, {π Πουί(αθαίαι,, πὶ ᾿ουιιὰ ἴῃ ΟοοΙἀδηίθηι 46. σου 15 (αἰ υιβάάατη Θοο  οϑιϑ61015. γ θ 118 
πιπιοπία. 80. ογθίαν, ἂς Βαβι πιτ τοραθαΐ, τι Θρ᾿ϑίο δηλ ᾿Ρ056 βου] θογοῦ, ΟΠ ΘΒ 116 ΠΟΠΙ ΝΠ] ΟίΟΙ 5 5110-- 

ΠΕΣ τ: ΒΟ. θουθηΐ. δ8α Βαβι τι5., οἴαλ Ὠλΐπτι5 ΓΘρΡου οί, «ποιηοάο [115 ἀ6 το τι5 αἸββογογοῖ, οοιημηθηία- 

γι, Παοα ϑαῃηχοβαί 5 τϊϑϑυιη ἤπογαΐ, τηϊϑιὶ αὐ 85, Μαεϊθίϊαιη., ομ]αία ἔαου!ςαία απο 5511} ; 

δαπηπτι τορϑῖ, αὖ 058 Π18 46 σϑθτιβ 5ου1Παΐ : ἀϑβθηβιμ ΡΟ ΠἸοΘίτιι ἃς 5118 Πὶ ἰδ ΟΡΕΥΔΏ1, π 
βουιρίαμῃ 84 ΠΟ ΠΟ ΙΟ 65 σου ον ρου θγαίιι", ἴα αὖ 15 αὶ ἴῃ ΟοοΙἀοπίθδῃι 1{π|ιιτι5 68) Ομ 
ΟΠ ΠΙ1Π} 511 5 Ἰ  ]ΟὨ 1115 ΡΥ ΟΠ οΙβοὶ ροβϑιί. 

Ῥυθϑογίον 1}16 ϑῃο Ἰβδιηγιϑ Ἰά θη διπάϊατη. ἀηποὸ 370 οἱ 570 ἴῃ σοΠ]ΠἸσϑ πα 15 ΘΡΙΒοορου τ 5110- 
ΒΟ ΙΡΌ ΟΠ θιι5 Δα θυ, 564 [δ] Ἰοῖον ϑασοθϑϑιι. 15 ΘΠ ΤΉ 58115 οϑῦ ᾿ῃ Οςοϊἀδηΐθμι στὴ Ον]θηία- 

ἴση. 9. »- πηι Π 6018, ΠΘΠῚΡ6 ἃπη15 976 οἱ 577. Πππης ΤΊ ΠΘπηοηττι5 ΟΡ Ἰαϊππατη πομλθη (ΘοοἸ θη 15 ροί 8, 
519: 4υδηι ΟΥθμ 15 ΡΥ ΘΒ Ὀγίθυιμηι ἔι115586 ϑαϑριοδίτιν ; οἰ 5486 δἀνθηίπιιη ἢ Θγαγτιπι, 4188 ΔΩ ΠΟ 8572 

ϑθιητι8 αχ Οτθηΐθ γοια]θναΐ, [πποίατη νἹθυ] ροβ56. θ6 1ΠΠ1π|8 διαΐθη Ὁ] ]Πσοπάδτγιμηι 58 βου !ρίιο- 
πα βίπαϊο ἀπ 1αῦ, τιΐγτιμ 14 ϑῖιὰ ϑροῃία [δοοεῖῖ, ἃπ δοοθρί8 ἃ ἈΟΙηΔ ΠΟ ΘΡΊΒΟΟΡΟ μηδ δ15. 
564 ΠΩ ΡΥΟ Δ 1165 ῬιΌΥϑι15 «Οὔ ΙΒ5111 ὙἹΓῚ οΟη]Θοίαγο. Νοα δαὶ  οπλὰ γε πογαΐ ϑα πο Ἰ551}1185., 
564 Λπιοο εἶα, οἰ 6 παυνδηάπμ γοϊ 0 Βα5}}1π|8 φαϊἃ ΑΠΕΙος εἶδ σον ουθίπιν". ἘἾ15 ντθ Π 5 ον αῖ 
Αὐμηθηΐδὲ ]οοιι5, ἩΠῚ οχϑ!αθαΐ ΝΜ 6] οι α8, αὐ ραίοι οχ [ι15 γ6}}}}5. ορ᾿ βίος: δὰ Τ]θοάοίιμη : ἐσοί6-- 
γαιἐ55ἰηιιι5 [ΓαΙ6, ποϑίοτ', ϑατιοι55ηιι5 ΘΟΠΙρ δ γ 101, αὐ υ05 τιδητιθ {ἰδ 5ιἰ5σθρῖ(. Πὰς ἀϊα ἀραὰ 



ΝΙΤΑ 3. ΒΑΆΒΙΠΗΙ. ΟΧΙΙῚ 

ΔΠοΙοιίτσνι πδηβιῖ. ἴὔναΐ οὐρὸ Ερο]οϑῖ ΑΜ ἸΟΟ] ον Ῥ ΒΟΥ (ΟΥ ; τὶ οονίο Τποο]οβί ΟΥϊοηία} 18, Ανπο 373. 
αιι88. [}18 {ΠΠπτὰ ἴῃ Οςοϊἀοπίομι μιἰδιε. Ναιιο Ππιῖς βοπίθη εἴα: οΡδίαΐ πομλοη Ἰαϊ'ππιλ Θα ποι ἰββ γι. “Ρ᾿ ἦ 9. δ΄ 
Ναιὰ ᾿πἰονάτιη 6] αϑῃ 01 πομλπα [ογοθαπς ΟΥΙ θη 8165, ψϑ]αΐ 116 βασουοϑ ΕΟ] Θβϑῖθο (ὑδοβα 6515 
Ῥυοβυγίον, ἐδ πιὸ ατθρουῖβ Ναί ηΖοΠτι5 ἴῃ Θ] αν 1015 ἘΠ Ρ᾿βίο}15., οἱ ΤπποσθηἊἴπ|5 ΘΡΊβοορι5, δά 
4πθὰ ἄπ θ451}}1 Ερβίοϊ. : 

ΤΠ. δάδμιν 46 τὸ ἃ] μ Β 8511} ὁρ᾽βϑίοϊδιι δα Τ] οοάοίι ἃ ΝΙΘΟρΡΟΙἰδπτιῖ ρουία!η ϑδμο ϊδϑι--. Ἑδιριυς 
1115 : 564 ἴῃ Δι θα θ5 δά 5, Δ εἰδύσπη εἰ Τ᾿ Πδοάοίτιι 1 Ρ1510115 ΑἸ ̓ππα ἀρὶταν ποσοίμιμη ΠΟῚ ῬαΥΥ] ΠΕ ΩΝ 
τηοΙηθη{1. Ῥασθιι ἅππὸ 972 σοΙΠροβαθναΐ Βα5}}1π5 ᾿ηΐον ϑαίδ] σηβθ ῬΡΟΡΆ] τ οἱ Θρ ϑοορῖιμ ΟΥ̓ -- οοπινα οανο- 
τα πὶ. 564 ροβίθα γθουπ π0 ψι]πιι5, δἰ Εἰ αιιβίτιβ αϊ Δ η1, {11|| ογαΐ σα Ῥάρα, ἰά δϑῖ, ἴῃ ἄοπῸ ὑπὸ ὙΠΕΝ 
1ΠΠ1π|58. ὙἹΡῚ ψ 6] δι] οἴ 185 οατιδὰ γα] δα τ] Π]βίθυιπαινν Αἰ’ ]πιο πῸΠ Ἰσποθ 6 γουβαθαίαν, αἰίαμς δ ἐρ. 90. π' 
Βαβι] πιτὴ ΤΠ γ 5. 810 πος Ῥαρα, χυΐϊθιι5 τοραθαίι ΒΆ51}1π|5, τι Ἐδιυιβίιπι μη οὐ ἀϊματοῦ Θριβοορῖιηι. Ὁ" 
Νοραγὶὶ Βα51}ππ|5 566 Τα! ὰδι 6} ι5Π106}1 [ἀοἰτιυ τι 51π6 ἰθϑίηοπῖο Τ᾽ Προ οἱ] οἱ ἃἰιουτι ΑὙἸ 185 
ΘΡ βεορουύτηι. Τιι Εατιβίτι5 Δ Αι ιηὶ γα μθηβθιη 86. σομία 1, 41] “παν }5 ῬάσΘιη Οἴμ 
Βάβ}}10 ἀπάτη θοϊββεί, ἰἀμηθη οἰ] ἴδηι ρμοίαϑίδ!β 5118 Θχθυοθηα: οἱ γο] θϑί! δ. θα5110 Θχ μ θο πο 

ΟΟΟΔΒΙΟΠ ΘΠ. ΠΟΙ (ἰΠπη1510, ἂς Εἰ ατιβίπιην οὐ ἀϊπανηῦ ΘΡΊβοοριι ἴῃ Ιοσυ Οὐυυ}}}}, ΠΟῚ Θχβρθοίαΐο 6ρ1- 
ΒΟοροσῖανι ΑΥΤΉΘΏ 186 5010, οἱ θ451}}} 1 σΔ ΠΟΙ 5115 Οὔ βου γα 15 ἰγγῖβα ἀΠρϑμία. Τὶ Θάϊοῃϑ 1τατι- 
βίτιβ. 1ἴϑυτιτοι (οϑανθα {γ δ ῃ 5110, 56 οτιμ ΒΑΒ.Π1πι5 δαὶ ΘΟΠ ΗΠ Π]ΟΏ ΘΙ ΠΟ Δ ϊ51ζ, οἰ π6 ἄθπαῃ- 
ἀἰαγιῦ 56 6111} 60. ΠἾ51 ΠΠ {το ἃ8 ΑΥΊΘΏἾ86 ΘΡΙΒΟΟΡΟΥ ΤΙ. αἰΐουαΐ, ὨΤΙΠ}1181}} ΠΟΙ] 1111 (11 ἼΠ1}}.5. ἃ 

51105 18 165 1ἢ δαγηθιῃ βοιζθηζίδηι δ ἀπιοίαχσιιν. Νὰ 4 φαϊάθηι Εδτιβίο 6] π5641186 50.115 πο ο-- 
115 πα στὉ ΒΆ511ι5, τοῦ 615. ΔΙ ππᾶτ δὶ Αὐτηθῃ1ὖ ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ δριϑίοϊδμν σομηἸἰογοῖ : 564 ρΡοβίαιαμι 

αθῖθνο, ΝΙοἰείμαμι εἱ ΤΠ ποοαοίτἢ (οἰτι5 Τ6ὶ ΘΟ  ἸΟΤ 65 [δος θὸῪ Θϑηο Ἰββι τη. Ῥετητι τοραΐ, τ 
ἀοὲ ὀρδγάση 6 ΠΙΘ ἀδο]ὰ 40 6] τπιβιη 1 ΠΟΙ] 1}0118 Βρατοαῃ τιν, οἵ «πο 0600 γ65 δεία 5810 1086 ἃ}115 
πτιητ1δύ. ὙἸἀδίαιν αὐτὰ 15 ἄτι θτι5 ΘΡΊϑί 0115 ΘΟ 1551111|5 (ΘΔ, {π|86 οϑὲ δα Ῥαπιθηϊτ ϑαία-- 
Ἰθηϑθ, Ῥϑυία}1556. ἢ οραΐ Π]Ππι 94 5111π15, τοῦ δα 86 βου δῇ τττιηι ΤῈ 5 ΒΔ ΠΑΥῚ ΠΘΟΠ6 Ῥοβϑιῖ: ἃς δῖ δ ορίϊ, 
νἰΐδιι δτιδῖῖϊ ἰδ τπ 4 1] 6 τορουϊαΐ, {ἸΡιιαΐ οἱ ἐοϑ Ποπιπ δἰ 4|105 δα ᾿ἄθη [δοϊοπάατη Πιουίθίιν. 22" 
Οποά 51 πα] μ᾽ ᾿Π5μ δ 116 Ππά]οοί, ἰά φσαοααα δά 86 βου ῖθαΐ; Ὠα]] αν ΘὨΐπ 586 ΕΔιιϑ11 ἀπο 05 
γΔΈ ΟΠ 6. Πα αν αι Π. 

Π|. 'Γσμα αὐτὰ ἢ ο βου θογοῖ 6 51}1π|5, Θρουα αὶ ̓ ηϊΐα 6 886 Ἀπ οἶς σομ 5: }1ὰ ὈγΟνῚ δ δχϊζιι Παςητὸ οχ- 
Ρειἀαείαμι [υἸ. ἤθη ῥῬαιιοὶβ ᾿πάϊοαΐ ἴῃ Ἐρίβίοϊα ἃ δὰ ΝΜ ο]δεϊπιηι ; πθοα586 ΠΟῚ ΟΧ βι[ΠἸ 5 ΡΠ αν τι5 ἜΠαπλς πι- 

- 

- ἘΠΕῚ Σ Ε : ἕ τηϊποὶ 19 
οαἸββουοιθ, 4αοα απο 581 115 ΑΠΙ]ΟΟΠἸὰ γθοθη5 Ῥγοίοοίι5. ΠαΥΤα 6 Ῥοίογαί, ἃο ἰὈτία ᾿γ)8α δἰ Ὧλ "τιον ἀὰ 
(ατηᾶ πιιπεϊαγοναίῖ. Δα Παης ΘΧβ1}}} Ἔχϑρβοίαϊοποιι ρμουτπει Ἐριβίοϊα δα ΤΠ} ]οίσινν. πιοπδοἝ τι, ΡΝ 
4π|6η} δα 56 γϑηξασλιιηι ΒΒ 51}1π|5 Βρευανογαΐ, 564 ρϑοςδί β 51115 αϑϑίσῃδί, φαοα ἰος Ὠιαἰου τ  5110-- τιῖπι, 
ΤΠ ΡΤ } ῬΥΘΟΒΘΠ1π|}) Ῥαγ τη ̓ τηρ η ἀθηζίι βοϊατηθη πο ΒΑΡ τους. Πὰς Ῥυοῖρτα αἰλίπιν ἃ εἶα: 
τοῦ ΦΥγ Π τι ἰον Δ ΟΠ 6, ταῦ ἰ(ΒΠΠΡΟΥῚ οοάαΐ, 56 4τ|6 Ῥουϑουπιίονθτι5 Βα θα πιοαΐ : 564 ἰἀτηθη πιρροῦ 123. 
Ὁτριοπιι αὐ ἰα πάθη δά 56 νϑηϊαΐ, γοὶ σοῃβοϊαίαχιιβ, ν 6] σοηβι ἔπι ἀδίτιντιβ, γ6] ρυοΠοϊβοθπίθμι 

ἀδαπιοίαχνιβ. ΗΠ5 Ροβίγθ 15 ν 015 ᾿πἰσας 1) ΘΠ 5 ΘΧΘῚ ΠῚ ἃ 6 5. 81} Δ ἉΠΉ1ΟΙ5 5011] 6}. 
Ἰλονονὰ 4}0 6115 ἀθπιο πομ ᾿ἰὰἃ ΡΥ] ἄθη δυπρογαηΐ Ετιβία 1} αἸ5οῖρι}}., {π|05 ΡΙΘίδι 15 ϑρθοὶα 46- " 
οθρίτι5. νἱΐδ 518 Βο] πη} ἃς ΡΥ 5: ἀἰπιΣ 6586 ἀπιοεθαῖ. Τπ46 δα πος ἰοιηριιβ τοί εμ δ} Ἐθη5111-- 

1115 Τ᾿ Ιβίοίαμ δά Τ μθοάουτιμ, ιιθπ τοραΐ Βαβ.}1πι5 ταὶ δα 56 νϑηϊαΐ, βθ6πι6 γ]ίδτη ᾿πργαΐαη Ὡς ορίσί, 

{ΠΟ τῸ βισ ποσί, 60 «απο Δ Δηιῖοῖβ ἡ Ἰ5} αποίτι5 511. ὙἸάἀδίαν 116 ΤΠ ΘΟ οΥτιβ [1586 πποπδο 5, οἱ 134: 
ἴῃ δοάθῃι ῃιοπαϑβίθυϊο οἴιηι 115 ὙἹΧΊ586, {π05 ΒΔ51}1π5 1ΠΠ1π|5 {ναἴτ68 ἀρρο ]αῦ, φπονλυιηαθ ἴῃ οοπ- 
ϑΡθοίτι Δ ΟΊ ΠΟΙ ἰρ51τ|5  ΠΘΟΟΥῚ 5101 ν]βῖ15 οϑί ΠΟΙ]. 

ΤΥ. Μίασμοβ {πη αἰίτι5 ᾽πὶ Ατπιθηΐα δχοιίανι Εδιιβιὶ οὐ ϊμαίῖο, 564 ἰδθη νι ἀοίαν Ῥωιηθηῖτθ Τοῦ Πα- 
Ῥαβ:}1ο βου Ρ51556 ἰατι 1} 6 1{Π1π|8 6556 ντΐαγη, πδς νἱζπιιη οὐ ἀἸ πα. ]Ο 15 ᾿πβᾶηα 116. ΕΟτίο οἰΐδπι, ποι ἐξ 

τπὖ οὐαπὰ τοραγοναΐ Βαβι 1τι8, 1105 ΑὙΥΤΠ ἢ Ϊδ6 ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ δα Ἰάδμι ἰδ ἢ πιτη [Γατιδίο {γἸ }ΠπιΘ ἄτι 

«αἀάπχις. ἰπ46 ΠθαΒ1}1πι5 ᾿ἴ6ν τὰ ΑΥ̓ΤΟ ΗΔ 5ιιβοθρὶΐ, πὶ 5 πηα]ο ΑἸ π||4 τοι 11 αἴΐουνοι. Ῥ]τν1-- α ἐν. το. 

πλταν ἢ τ] ΟἰΘβί δ 5 501ππ|0 ΝΊΠΟΡΟΙ:, 564 εἰ ἴῃ [15 τουτιη αἸΠΠΟ Ὁ] (τ ΠΠτι5. γουβαμ Ροτορρουίαμθῦ εἰβῆς εν 
ΒΟΥ ΘΗ δον  πτι5 Ῥϑυν δ ΘΡΙΒοοριιβ, 5. ἔπι 6 0} 1} ϑαπηοβαί 515 4Ἰβοῖρα]τ8, {π| θαβ,] απ δου ἰἴον 
«αϊάδιι ἀείθηαιί, 564 ρυβοῖριια δα οαῃμοπτιι «ἰοἰομβιίομθη ἱποιθτῖ, ά5 115. πὸμπ 14 «πάθη 

ΟΠΏΪΠΟ ΘΟΠ ΒΑ (115 οδϑὲ αιοα 510] ργοροβιιογαΐ : πᾶμ γ ΟΥ̓ ϑι15 (οϑαγθαμ, [115 {π|8 Ομ Πσουδηΐ 
1 



ΟΥΧῚΥ ΥὯΤΑ .5. ΒΑΒΙ ἢ. 

ἀκκὸ 3γ3. ἁΠΠΙοἴδιη 6556 Πποο]οϑίαην (ὑδοθαν θηβοιιν δὲ σοϑο]αίομα ορονα (οβίαίτιν ἰκν ᾿ὑριβί. 1290 : οε (ἀμ θη 
ν]άρίαν ΔΙΊΖαϊ ργόμιον 556. Ν αι οἱ ἢ ασιτησαπὴ τ {Πα {15 86 ῬΟΙΌΘΡΊ558 “Ἰοϊῖ οχ δονιηὶ δάνομία ; 

οἱ δοοορίαϑ ᾿π]} 0185 ΠαυγαγΘ ΠΟΙ τι. Τπ56 010 ἴῃ Ἐριβί. 197, πὸ νἱάογοίαν ΠΟΥ 65 510] ΔΉ ΓΟ5 
ΔΏΪΠ15. ᾿νηηγτι[α 15 ἰχοο5. σα 80 ΠΟΠ ΘΠ Ἰογίο6 πο διητηοο ποίαν. 5116 ταίϊοπο ΤΠ] θιηοι- 

οχχνν πι8 Αἰαυ απ [15 νου 15 νοὶ Πθοάοίμπ ἐἰοβιρ παν μαίας, Π)6. Αἰἴαυθῖο πιοχ νυ]  μλι5 Ππ8 πὶ 
1101. ΔΙ ἴοῖι5. ΒΑΒ1}10 [ἀοίτι5 ἴα οἷο {πουὶς. Α ΤἬροαοίο διΐθμι π1}81} το ]θβίὶ ν᾽ ἀδίαν δοοιάθια 
Ῥοίτϊ556 ΒΆ51110, οαπ που 16 δα ῃγθηι οατιβᾶπι ἀοίθηογθί, ἃο αἰ 5116 Ππιγὰ Ῥαν οι [πἰββθηΐ 
οὐ ἀϊπδίοπο Εδτιβίὶ ν]οϊαία. Ῥυείουθα ρθυδυηῖϊοθ Ἰηΐθυ 56 9451} εὐ Τ Ποοάοίτι5 6 ριοροποηα 
Ἐπιβίαί ἴο Πα δὶ ἰουτητΐα 46} υοναυιιηΐ. 5118 ουσὸ ἈΠΕ] πλτι5. οὐ] Πρᾶτη βιιβίϊηθαί : οχ 60 πη δ͵τ1}}} 

ΟΠΊΗ6 ΟΥίττ, τι ῬΘΥΒΡΙΟΣ μοίοϑί ΘΧχ βου ἸΟΥῚ 115 ΘΡ βίο} 15. 1ἢ {αΊ] 115 6715 ἀσθη 1 γαίϊο ποὴ ἰουἹον 

Ῥουβίυ ρίζαν. Θ6α οτιηὶ βαβ.}1π|5 οββοῦ δαὶ ἀθρομ θη 485 1Π} 1101858 ῬΤΌΙ {15511}}115. ΕἸἴΟ οἱ ῥ]ασαίτιβ οβί, 

πος θα ἴῃ Πᾶς δά Πβο θΐτιτηι ΟΡ ϑίοϊα σου οναἰϊομθ σα] ρὸν ποίαν νοϊαϊε, απϊα Δ βασία 

οναΐ Ἰηΐθι 608 ϑγαίϊα, ν6] ϑα ] 61. δὲ ΠΟΠ Ππι] Ποντιαν (ὑοἸουιη 50 ΠΡ γα. ΒΘ ΤΠ 11"., αι βάτο οἰνὶ 

οὐρία, βῖνε ΝΙοορο αν γϑπουῖ οὐλὴ ῬΆ5110 ΑΒΕ λτι5, βῖν βάν θαι ΤΟΥ ΟΥϑιτὴ 1 ν ἰδουϊῖ, δαί 

Δ] 05 ΟΧ 5118 τη ἰβουϊξ. Οϑυίο οι γοσαΐ τ ΠΟ 5τιτηι 51} 1π|8.1 ΕΡΙβίοα 210, ἀππὸ 870 

βου ρία. ΠῸς αὐιΐθηη 51 γ 6 γϑοο πο Ἰ Πα 10. 516 ΣΟ μΟἸ Πδ ΓΟ 15 Ἰη11ὰ ἀπίο σοάϊταση Τονῖαϊ σομπίϊρο- 
τας. Υ Θυ βι 116 οί θην δον. πτμη, {π|6η} απο βία ἀ1ο Ἰηνιανοναΐ ΒΑΒ.}1π|8, ΠῚ βίας αν ἃ]} 60 

αἸτηἰββίι, 564 (βαγθατῃ ἀδάπιοίανι, αἰ Εἰ οἸδϑίατη (θαυ !θηβοιη ᾿ νβου οί. [5 ἀθιθυ5 ἀοίαδι ρι- 

δἰοἴαηι 1297, αι οβί δά 5. Ἐπιβεθίπιη. 

λας, Υ. Οἶνοα ἴάσιι τθηρι5. βουρία ᾿υρ βίοία 120 δὰ Αἰδυθίπαιν. θρβοοριιηι., «πιοσιμι 56. ΒΑΒΙΠ τι8 
δα απναῖςς. ΓΝΊΘΟΡΟΙ ΘΟὨρ  Θβϑασ τη δ 46 ΤΟ 115 ΤΡ] ΠΙΟΠΊΘΗ{Ι ἀοίθιντιι ρου Παῖς. Διά ϊοναΐ θηϊηὶ Δαν θῖτιηι 
τα ΕΣ πς οα ἴῃ πο ἴα δοο  δϑῖα ἀιιβιιη} 6556., {πὸ Ππαοίθητιβ παι Ἰα ογαμι,, 1 ὁδί, τι ὁχ Π15.. “πὸ βειη- 

Ἰπυγοςὶς 54- {π|᾿.. ᾿Π 16] ]Ἰριίαν, ΒαΒ. τι} ΟΊ ΑΥ Ί5511}}18. ΘΟ ΓΠΠ16}115 οἱ ΘΟΠΥ 1115 Θχαρα586. Αίαιιθ δθ συμ 6 

δΟΙΠαμς ἀν (5 οταγὶα οἱ ππο]οβία ογαπί, [Ο]ογ  ὈΙ]ΠἸὰ τἀμλθη νἸἀοθαμάπν, πὐροίο ἴῃ Ποιΐποινι διοϑία, Θυμηι16 ἃ 
νἱ πη Ἰοία αἰ ϊθππι τι, πος {αϊ 4 παηῖ παρὶβ τηθιπθηΐθηι,, {δι Π6 οαΪρα 8πὰ Πα ποχὶϊ ροραΐο 
Ποῖ δνϑηϊαί. Αἰ ἀοϊουῖβ βμαα]ο5 δου ϊονο5 δἀπηονῖς, 404 δα δαπὰ συϊάαμη μοπμονα πὶ ἂς ἢάο 41- 
δ ̓5511η1 [ταΐτ85 ἀθια]οταπί, Αἰαυθίυν πον Ἰίαίοβ ἴῃ Πάθηη ᾿πάποονο, εἴ βᾶπη8 Π61 ΘΟμ ΓΑ , ἃς 

ΘΒ ΟΠ Ἰαπδ Προ οϑὶβ αἤπηϊα ἄοοονθ. ΠῚ 5 (6 τορι στη ἀΐανθῖο οο!] οι νοϊθθαΐ., 564 σὸ ΝΊοορο- 
πὰ ἀνομία αἰ ἀἸοῖς οααπ βαπηηλα φο]ου ἰαΐ6 οχοθββίβ86. Ῥουηηο  ϑίπιι ᾿{ θά5}} 10 δοοῖάϊς, δοὸ πρὶ 

(οβανύθαιῖι γϑ 1, βου ιρϑιῦ Αἰανθῖο Τρ ϑίοίατη 120, δυπ σι τηοηδί,, αἰ τηοάϊοο ἰϊπμονα οοηίδοίο 
αὐ 56 νϑηϊαΐ, ἂο ρθη (ὁ Εἷβ γθθιι5 βα(ἰϑίαοιθηβ., δἱ 86 οἵ Ἐο οβιὰβ (πὶ 115 σα ἀοία [πογαηΐ , {πη} 
115 {πιὸ 0 Αἴδυθιο ἀϊοία [ογο θα πέιν, αἰ ΠΙοῖα5 σοπβοϊθίαν. ᾿ 

ὑϑνδᾷ ΥἹΙ. Αἰανθιπια ἴῃ Αὐπιθηΐα Θριβοορύι {πϊ556. οχιϑίηας “ΓΙ ΠΟ Ππι5.; 4166 Ταμίθιη ορίηϊο 
Νοῦν. ῬΥΪηα 506 016 δἀιποάπιη ΡγΟΡΆΒΙΠ δ. [5 Θπῖτη ΝΊΘΟΡΟΙ μη δὲ] ΒΥ μοι ηι 5ῖγ6 αὦ εοπνδηΐίαμῃι νϑῃϊί, 

υἰσηδοῦν οΊσα6 Βαβι {1Ππ|8 ν ΘΠ Πα τ 58. ἴῃ ΘΕ ΟΠ δι ΝΊΘΟΡΟΙΙ Βρογαθθαῦ. 584 ἴατηθῃ ἰθριταν ἴῃ ἀπο 5 δηιὶ- 

τὐβαν ἀμ {αι βϑι μα ΟΟΙοἰθιι5 δά ϊςδοο δὲ (οἰ β!πἴαπο., ᾿λταρδίῳ Νεοχαισαρείας, Ζ1εατῦῖο Νοοοώξατοω. ΝΠαΙὰ 

ἐτκον 58Π6 σΟΠποιτΡιη δῆς δουρί να οοπἢγιηδηίία. 15. ΝΕΟΟΘ ΒΔΓ] Π515 ΘΡΊΒΟΟΡτΙ5 δραΐ Β451}}1 οοπ- 

Βα ΠΡΌ ΠΘΙΙ5.. αὖ γ] ἄορ οϑ ἴῃ Εριβϑίοϊα 310, α. 4. Αἴ φαογοῖα οἵ Ἔεχροβία]!ατιο Βαβι} τπ ριβί. 61, 
“πο δά 56 πιδ]ογθη πδίτι Αἰδιθῖτ5. ΠΟ ἢ Ῥυῖοι 50} 5|588ῖ... ἀυδιιπηθ Πάπα} δϑὲ ᾿Π!ΘΡ Θἀθη {15 Ἰηΐθι' 
605 ἁἰἸοι 15 ΠΘοΘϑϑι 15. 1ἴὰ πὶ [15 βϑιπαν θ.5}}1π|8 ΠΟῚ 6Χ 568615. ἀρ ηϊαΐθ,, 564. τιῦ Ἰηΐον ργο- 

Ρἰπάιιοβ Πδυὶ βοϊθι, ἐχ δίαία σϑροίϊουοί. 39. ΔΙ αἰτία ἀἸοῖς ΒΑ5}ππ5 οἵ ἴῃ Πὰς Ἐρι βίο! ἃ 126. εἴ ἴῃ 56- 

χαροϑίιηα Ῥυϊμια,, 48 Νοορδοϑανυθαο τη 6 }1π5 σομνθηϊδηΐ , «πᾶ ΟὈβοια 8. ΔΙ1οαϊ ἴῃ ΑΥπθπΐα ἂς 

[ογίο οίϊαμτι τομοίδο οἰντίδε!. Υ ἸΤοϊα!ταΐθι ᾿πάϊοαῦ, ἄθππι Αἰαυθηαι τπομϑῖ, ταῦ ρᾶῦνο ᾿{ἘΠ6Γ6 Θ0Ώ-- 

[οοΐο 4 8586 νϑηϊαΐ. ὅ1. θη πουγίαςαν Ἰη ᾿ρβίοϊα 61 δά ρᾶσοθηι ΕπςοἸ δβίασιι βίο οἵ ορεῦὰ 5πᾶ 
5 ΠΘ παι, τὶ ππᾶρηδο ΔΙ 1ο] εἰν αὶ! ν] δαί ρυθ 1556. (οπαίαγ δἰϊατ 6Χ 6115 δ μΐτη0 θᾶϊη- 
ἄδην ορι αἰοιιθιιι Θυ ον 6, {ααμὶ ῬΟΠΓΟΙ5 ΘΡΙΒοΟρ 5. {{Ππ|51586 ρΘυΒΡΙΟΙ Πλτ15 οχ Εριβίοία 209, π. 1, 
56 ΓΟΡΊΟὨΙΒ 5ι{πι ἃ δου ί οΙβ Ῥυος 6 1115 (αΐοβ, ἃ ου τιμὴ σοι] η 6 ογοάθυθηΐῦ πο ᾿μάίρ ον. 90, {1 
Ατανθίθιη ἴῃ ἰὰς δρίβίοϊα, ἴα ἴῃ ἐὐ ἴνιι5 4115, ποιηρο 204, 207, 210, Νεοοδθβαυ! 86} ΘΡΙΒΟΟΡ ΌΤΙ 

ΘΑ ΟΠ Πα α Πα Γ 6515 Ποῖ π6 Βα5.}1π5 δοσαβαΐ, 40. Τοία Αἰαυ 1 ἀρϑπα! γαιο Νϑοοςβαυιθηβθμ ἘΡὶ- 
50ορίμ ΟἹ ὨΐμῸ γϑάοϊοι, ΒΑΚ ΠΠπ|5 Θρίβοορο Νϑοςβαυ]θηϑὶ ἴῃ Πρ [0115 304 οἱ 207 [4θμὶ ἂς Αἰαυθῖο 



ΨΙΠΑΙ 5... ΒΑΘ: ΟΙΧΥν 

ἴῃ πὰς 126 ὀχρύοθ ναι, πιο δύαμι ἔπρὶας σομρυθϑδύιν. Αἰ] 15 νοι μὰ Θοοΐοϑια θαβηιαιν νας Αννα 3 
γἰβ51 18 ΘΟμ αι 16}}15 γαχα γαῖ. ἔδαι ΝΟ οοϑαυ 1 Θ 518 ΘρΡΊβοοριῖιβ ἰμ ΘΟ ποϊ ΟΠ λι15 ΟἸλὶ π]ΘἸοοὐ τα ἐρ. 307. αν 

ϑθμοιθ ᾿δοουαθ)αΐ, οἵ βοιιηϊα αιιάαινι 5101 ἀἰγιαία5 ΟΠ] αία ΠΠπροθθαΐ,, αὖ Πθα51}}1πππὴὶ 1π 5ιιϑριοϊοιιοι ᾽" 
Ῥιάνῷ ἀοείγιης γορατοῖ. ΠῚ5 αἰ ἄθυα ροϑϑιιηλις 4 ἃ Βαβι] ο Νοοσϑαυ 51} 115 δου π6 ἀππεὶ 
ὀΧρΡΡο νυ πίαν, ἀϊασανηπ απ δ [θα ὔλαμα οἱ ργοάποία ρον ἰοίαμπι Ποιηϊμ 5 νἰίανα οὐϊα. Πς ορίμπλο “" ΞΟΥΣΤΠΕ 

οοπρυαπαΐ Αἰαυθῖο., αὶ Π{6ν 15 Ῥου ποπου ἢ οἰβ ἃ ΒΆΒ1Π10 ρυογοοαΐιιβ ΠΟ το ποῖ ΓΟΒρΡΟΠΑἰΓ, 6». 01. 

564] οἴΐαια Ομ πΘι ἰῃ βαβι!αχ Δοσου ] αίθιι οἴα 1, ΠῚ5 ται ται πο ἢ [15.,. γΟἴτιΒ 055 ΟΥἼ1} 

Οὐοάϊοιι αἰτοιου]ταίο οοὰ απο ι15, δ ἀπιοου τὶ Αἰαν) λαμ ορίϑοοριι ΝΟΟο αν θηβοιι [1550 ΟΧΊΒ{1-- 

Ἀ}161}}. 

"3 "5. 

ΘΑΡΌΊ ΧΧΎΙΙ. 

ΤΙ. Ῥονμν ἃ 5. Βάση1ο ργοροβιί Βα πον! 10 Ἐλιδι ΑἸ τσ, δο ραν] ροδὲ οπνηΐα ρονίαινθαι, 1ἰν 5, Ἐπ ιιπολῖιι5 

πᾶϑοοπίοπι “ἰβοοχ πὶ βοίαγο οοπαίαν, ΠῚ Ἐπιβια Πἶτι5. ἃ ῬάΒ1Πι σοτησαιηΐοπθ ἀἸϑορ τ, οαθηαθ. ἔαιηο50 

1106 110 Ἰαθοναι, ΤΥ. Τ ο5 θὰ ἄς τὸ ΒΆΒ1Πι Π ον, Οὐο ἀππὶ ἰοπῖρονο ᾿ς ἀοῖα οἵ βουῖρία διιηῖ, Ν΄. ΒΑΒΉΠ1ιι" 

πομάαχ ΠΠ|Π061 ἃ] ὀΧΘ 11 παϊπἶδ. Τ6}π|5 δομ οηἰῖὰ ὁ Ἰοσα 5 Βοιηάμι παἰ([οπ 15, Θου!θ1: ΑΡναμϊο ρὸν ϑαποιῖς- 

5πατιπὶ Εἰ ρ βίο! λα 192, ; 

φ᾿ 

Τ. ΝΙοοροϊιίαμαμα ἰΐου ᾿αλπαν ἀβά 1 1115 Ροθιι5, 4 ἴῃ. για 5. Βά5}}} οχβίαμι οἱ θλλμθΐ χχᾶ-' Τρου αν] 
χίμιο. Ῥοβί ἀἰδοϊρυϊουιαν Επιβία 1 (ἀοϊμα5, φαοὰ βαρτὰ παν γαν μλι5., Γοίειχις αἰ ααπύαμι 1λὰ- πτ ᾧ 

5 Πτπ ἰη τοι δὲ Εὐπιδίί τι ἀπ οἰ (ἰα., 56 τα μχθὴ βροοίθαι {αδηχάδιι Ἰη ἴοι 58 ΘΟ 5: τι {1115 ΓΟΕἪ1χ6 - σα)νδεν μι 
βαμᾷ, ἃ 5616] οἱ ἰζθυιιι ᾿ΐὰ (6 ἀοριηαῦιι8. ΘΟ] ]οαιια1 ϑιιπὶ αὖ ἸμἴΟΥ 88 ΘΟΠΒΘΠ (16 νἱ ον θμίιν". ΞΕ κῚΝ τι 

ἴ)λιχο πίοι 1}1| 46 ἀοριμαῖιι5 ΟΠ  658115 81 ροβί ρυοαμἰοποιη ΠᾺ]}}}{1 {πον ; πΘΟ6556 οδί αἱ (Ἰοα- ροβὶ οποία 

Ὡλι15. Πα. απ δα πέθν ΝΊΘΟΡΟΙ μη ἃς γθἀθιιπίθιη οὐὐπὶ Πὐπιβία πο ΟΠ] απα 1 6586. ἔίνενηι 
ΤΠ ἀπίθηι στο οομβίαϊ 1): Πππη θυ ἀπ η0 ρου ἴθοῖ586., {ιοα ρυοχίηιο οαρ50 ΤΟ 5185 “ΠιοΟ- 

(οι τατον Π]ανογαΐ., αὐ οι ΤΠ] οοάοίο ὁ ρεοροπαπάα Τπϑίδί ἴο Πα οἱ ἐουμνι]α «6] Πονανοῖ. ἃ Ῥρο- οχχνι. 
να θαΐ Θαΐηι 86. πο τιπὰ εἴ οαἄθηι ορονὰ ᾿πουαίσιιμ , 51 ᾿πιϑίαι ἶτι5 ΘΟ ρ ΟἸ αῖοο ᾿ρ5ὶ Ῥ ποοάοίο ἐν 911. 

[ονμλυΐα Βα βου Προτοῦ ; 86 ἃ] ᾿μἰμϊοουιανι ΘΠ αι 115, ἔρϑῦιη Ἐπιδία παι ἃ Ἡ ποοάοιυ! ἀτιον 6 }18 οἱ 6 

550] ΟἸΟὨ 15 ΠΡ υτιηὶ οἱ βο ιςαμι οτ 6. Πρ568 Θαΐμι ΒαΒ.Ππ|8 να] απ ῬΟμΪΕ ἀἰβον 115 ἰητον ἜἼ]ιθῸ- 70ἐμ. 
ἀοίπμι., {αὶ 5010 [46] σἰαϊο τον οθαίτιν, οἵ ἐμ πηῖοο85 ἂὸ ΟΠ ΓΘοἰδίΟ 65 51105.,. ΠΠΟΡΊμ. ΤΙ] ΘΕ 115 
ΘΑ Πα χ 1115 τηδίθεϊαμι ἀα]αΐ, οοπ μα ποῖϊο αὐτὶ Ἰὐπιδίαι πο. Ῥιυιυρανοναΐ 56 5616] οἵ ᾿ΐθυιιι 1) Β.}1ι5 : 
56] οὕ 11} ργοιον ἰββοῖ, ροβυ!δη εἰ Τ᾿ ποοάοίο , αἰ πο] ἰονμχα]α Ἰππαβίάιϊο ρυοροιογθίαιν, Πρ η- - 
ἴον Δ παἰί. ϑογὶρία εὐροὸ 65 ΝΊΘΟΡΟΙΙ ἐομ αποίθ οὐ Τ μθοάοίο,, ἃς ἴονία δίΐδν ὁπ 115 δρὶ- 
5000 ῖ5. ἤδη δηΐι βυμοάϊςαμν ΔρροΙαί 1 δομεϊπ5. ῬΘυ ουθη 85. τ] ἰδίου αλ διιβοθρις θαΒ. π5.: δνο α ἐμ 

ΒῈ ΒΟΥ ρϑὶ: Ἐπιβία Πἶπι5 απ ΕἸοπίοπο οἱ ϑθ γοιὸ ΟΠογρΊβοορο οἷ 8115 ΠΟ ἢ 11}}15. ΟἹ υ οἶδ. Ἡδος [ον- ΤΈπα: εἰ 

ὑλα}α 1ηίοι θ451}}11 Τρ βίοϊαβ αππππογαία δῦ, δία ἐθηϊοϑίτηα γ᾽ρθϑιιηα φαϊμία, Ῥιαοι ΝΙΊρΘ δι ΟΣ 

Πάθιι θὰ σοητηδὶ αι αα ρουϑριοἰθπάδηιν Πὐπιβίαι 11 4 ϑριυῖτα βαποίο ἤθη πθοθϑϑανῖα ν] θα ηίαν. 
Ῥοβίψαδηι 5 που ρϑὶι Πιβίαί μῖιι5., πα ]οίιι5. οϑῦ ἃἰῖπι5 ἰοοιι5. ἰππι6 ἰθμριιδ. ᾿ΐθυαιη ὁοηνο- 

ὈἰΘμ ΑΙ, ταῦ ςοοια τ θι15 ραν οθοἶδο ΘΡΊΒΟΟΡ 5 ̓ηϑισϊου οβϑϑῦ ΔἸ πιο υ τ ΘΟΠΟΙ 8.10, ἂς ἀθίο 608 511- 

5ΡΊοΙ Ομ 15 Ἰοοῖι5 ργθο  αιἰοροίπιν. Δα ας ιατη 56 ΡΥ οι ἰϑὶὶ ᾿ππιϑίαι}εἶτι5 οἱ, ἀἰβοῖριι!ο5. δα πιούανιιμη, 9... 130. 
Αἷι β511ππ|5 ϑύσαινι ἔπιῖ58ο ἰοοαμι Π παι “τὶ 6 μαίτι5. οϑῖ, 14 οϑῦ, ἀρυτα Θρίβοορο (βάν θηϑὶ 51}- ὦ Πρ βοῦς 
Ἰδοίαι. ὙἸάἀοίαν γοραία5 [αἰ556 Οο]ουΐα. πο δαΐμ γοίονο φαοα Ἰορίταν ἴῃ Ερίβίοϊα 198 - δὲ πῦρ ἡ 
ραοὶς 5(μαϊο τιοπ αὐπορανθγίηι νοηΐνο (Οοἱοιίανι, ποι πεῖ ρμαοϊ οοίι υἷξα. ἸλΘΡ ΟΠ]. [ν15. νου 15 

1λα5.} 15 Οὐ ἸΠἸ ΠΔ(ΊΟ65 {ὐπιβία! Π}} οὐ αβάτιο ἀμιϊοουγιαι,, 48] Ἰρϑύπιη τηαἶο ἀηΐπηο απο ῬαοΙ Ποδ Ιοποιὰ 

5150  θ Ἶδ80 ἀἸο τὰ θαπι. Οτιαθιοθτοιι ΟΟ]ομΐα,, 10 56. Ρᾶο]5 οατπι9ἃ γΟΠΪἾ586 ἀϑϑονογδί, , 1086 .1}16 Ἰοοτιϑ 

τη (6111 εἰο]νοῖ . τ Ὶ σοὰν οἰζτι5 ΟΡΙβοορονιιι ᾿π ἀἸοίτ5. 



ΟΙΧΥιΙ ΙΑ 5. ΒΑΒΙΠ1. 

Αννὸ 373. Οπδιην 5 Πα} 1Ππ|5., οαηὶ ον αι Ἐπιβία 10. 51 5ου ]οηἄαμπι. Ργοροβαϊ, Πάθηιν {ΠΠ1π5 διι506- 
ἐρ- 353. πὸ βίαι ποη ΒαθοΓοί, ϑὰ Βοος τπιπῖςθ βρθοίαγοί , τὰῦ ΔΗ] ΟΥ̓ ΒἘΒΡΙ οἰ ΟὨΔ] 8 οἱ ᾿ηϊτη]οουῖιηλ Οὐσ αν γ6- 
ἷ΄ Γοῦ σΔ] 115 ; Θἃ 1685 ἰδ ῃ6 [ὑτιϑία! 11 {νότου ἀοοθη 1, Ιθ4π6 πᾶπο θυ ϊδιὴ πους [15 51-- 
τ: 5ήη. κα. σα! Ποα!ο πο ἀοαϊὲ, τὖ δά ἀἴδπι οἵ ἰοσαιι δίοσθϑα πο ]οῖ. Αὐίαϊ ατιΐθιυ Βαβι} 8. αἰ Πσοηΐον, οἱ 
τὰ ΟΠ 6} 115 ἃ" ]οἱ ραν δἀΘ556η., ῬΑΓΓ ΠῚ ΔΟΟα ῬΘυΘηΐ , ΒΟ ρ8ι0 δα ᾿ὐπιδίαι μϊπαμ δ πιβ 16 ΔηλΐοΟ5 

οἵ τ}]51{ {{| ΘρΡΙΒοΟρο5 διἀνθηϊθϑα παῃίαγοηΐ, Αἰ 6χ ἐππῶῦρε ἘΠ αβίαί 1} πθιο δάθγαΐ, ἤθιηο 1{Π115 
δάἀνθηίαμι ργο παι (ἰαΠγαΐ , εἴ 4] ἃ βά51}10 1} 1551 [που ηΐ δά Επιβιδε ἰτι , Ῥ] αἰ νηδλὴ {Π|Ὸ ἐν Ἰβειἰαιν 
οἱ ᾿πα]ρμαίομθηι, {πᾶ8ὲ πόνὰ ἢ65 ἃ Βαβι }1ο ῥιοροβιία {πἰϑϑοῖ, 586. δια γον ϊθϑθθ Παυγαγαηΐ, 
αἴχιθ οχ Εαβίδί 1} ἀἸβοῖριι}}5 δια 11586... οὐ ἀἸοουθζ Πα ΖΔ 1} 86. ῬΑΒΒΠΠῸ5., αὐ δὰ (οϑὶρπαίαμ) 
Ἰοουμι 1 τιϑίδι 115 588 οομΐοντος. Ὑ δμ απο [1418 ρου [αποίουϊαμι Τυτιβίαί 11 ΘΡ᾿ βίο! [Ὁ ΓΘ ἢ5 . 
Π66 416 115 {πι8: ἃ} 1110 οοπϑιιπία ἡποναπί,, φἰάψπαι Πα μθηΐθιη. Δ 1δι0 δία Τ᾽ μθορ 5. (α- 

βἰα Ὀ]ΟΥ ται} ΘΡΙΒΟΟΡῚ5 ΔΙ ιΘηὶ 6Χ 51.155 {πὶ Βαβι πα οΟμγ 1118 ρου Ππιπἀογεῦ : ἤθάτι8 Θηΐμ ΒΟ Που 6 
αἰρηδίτι5 οϑί ; ΠΟΠ ἴδ ΤηθπΠ6 8 Π6 6Χ {ἰ{{6}}5 ἄγοι ροββθῖ, “δι Π6 1) ΠΘορδβϑιϊαΐθιη. υϑηνῸΚ 

θά51}11 ἀρρβ δι] δρίβοορὶ. 516 γὸ ᾿ηΐοοία ΒΒ. }{π|5 οἵ ΘΡΊΒΟΟΡΙ, 4πὸ5 οοηγοοσάγογαΐ, ΠΟ 5Γ1 ἀἰ5608- 
ΒΟ Πΐ, 

Τλαπαοῖ οχ [13 {πα παν γα ν μλτ15 ΓΠΘΟρ ]τπλ 6 θαϑίιδο (1558... στὰ ἃ θά5}}10 νθποῦθ, 48] ἄο 
ἐν. 130. δριβοουύαμ αἀνθηία ᾿πητανθηΐ. τα ἢος ΟἸ]1ο6 δρίβοορο ᾿ὐιιβία! μῖτι5 τὰ Βαβι τι μὰ {ΘΠ ἢ 015511}}}5 

ἴῃ. ΘΟποϊοη θιι5 ᾿μγ οΠμ θαυ, {151 Βα5}}1π8 ΡΟΡ.ΪΙ ἀῃ 1}15 αἰίθιμα ἃ} ᾿ρ51π5 [ππιϑίδί 11 ἐοούνια ἴὰ- 
θυ τἰδϑοῖ ἀορμῃαία. τις οὐἸ μη] μα οὶ ἰοοι νι θέν ἀΘ 1556. πο ἴδηι 51 Ὀβουιρία ἃ} ᾿ὐπιδίαιΠἶο,, 
Βά51}1 ρα! Π465 ΝΙοΘηδ., {πᾶ ἃ θΆ51110., ἄτι Βοθαβίϊα ἰγαηϑινθῖ, ραϊαμ εἴ ἀρουίθ, ΠΟ ΟΧ 
16 οἱ ϑοῃίθηία Επιϑία! !, ροραΐϊο ρυαϊοαῖα. ΝΟ θαϊν «θ᾽ ταηάαιν οϑὲ. «αὶμῃ ᾿παϑίαί ῖτι5 ̓ παπις 
μομπούθιι βαβ}}1ο Ππαθαουῖτ, 4αθιι Θρίβοορὶϑ ἴῃ αἰϊθμα θοοϊθϑία ἀθουυὶ πϊοῸ5 δγαΐ,, τιΐ οἷδ ροραΐαβ 
δραἀἸθμπι5 ἰνα ον δίαν. ᾿ 

5. Ἐπ5- ΗΠ. 5. ᾿αβεθιιι5 ϑαμπγοϑαίθῃ815 5» οι τη] 6ϑίθ [ογροῦ πος Δι] σου αι (5: 1πππ, 5 ΘΠ 56 ᾿ΐδν 

υὐδέμαξεης αὐ ι6. ̓ π οΘΓρΡοϑιζ, ἃο Ῥᾶσθ οομδίιι8. δϑί βᾶνοῖν. ἔρις οαπὶ ἘΠ αβίδί ΠΟ , τιΐ 15 Πα 6ι) βιιαι 
ἀἴαυι βοάατο ΡΕΓΡαΓοῦ , οἵ ἃ) 60 δορορία εἰ 6 γϑροηϑα χ510 δα ββαβι! αιη , {ποι οἴϊδινν δ Ῥασθι Πουίαθα- 
ἐρυνοτα {αι 5 οὐ ᾿μαμ}}1{8 {15 515 21 Πα ο65 ἃ 60 Γθροβορθαί. 

Πυἰὰ πα. 4. ἰιλοϑρομπάδί Βαβι 5 5886 ῬΓῸ Ῥδοα νἱΐδῃχ ριοία πάθια Ῥαγαΐιιμν 6888 : 864 γϑυδμ ῬΔΟΘΩΊ,, Ππ|8 ἃ 
Ἰλομλῖηο το] Ἰοΐα οϑί, οχ {αϊγονθ. Δ} Εαϑίαίῃϊο δὐιΐθιι Ὡ1}}} ον νεῖ φαοὰ 6) αϑηχοα! ρασθιῃ Ομ ο Πα γῸ 
Ῥοϑϑιῦ : ἃ]0 60 δῃϊμ αιιοοϑι[πληλ 6856 Δ 1μἰ{10.5 ται ται ἃ ΘΟ] οΠ6 ἀγοθαΐ 605, {πὶ βάθια Νίοω- 

πδτῃ ΟῚ Τϑοϊραηΐ,, δἰ σαπ 115, {πὶ ϑριυ ται βαποίτμ οὐθαίαγαιη ἀἴσονο αάθης, ραγίοιη πᾶ γ 6 

ΠΟΙ : σαὶ ΦαΒΈ ΟΠ] οἴ τοϑρομάθια δα νϑυθαμ ἀδθιῖθδοὶ, τὰ 1|1|ὰ5 νου θοσιι ἀμ αρο5. 46ῆο- 
ΧΙ558 5) {1185 πιϊϑουδί ᾿ππβοθῖι5. Πα σαθ τοραὶ Επιβοθίαιη 1951} 1π|85, Π6 86 δ ιβ 1 αν] ομ θτι5 
ἀεῤιμῖ αὐ 8}1}15 Ραςαίαν. Α60 διΐθιὴ δ ήμαικθα ογαΐ [θά 5}}1Ὸ (6 ᾿τιβίαι 11 αϑίαία., τα ἴῃ 86 
ΘὨΊΠΘΙῺ (5511: σα! ραν ΟΠ θυ ΥῚ ραταίτιν, 5ὶ ᾿ὐτιϑίδ  Πϊτι5 δἀάτιοὶ Ῥοβϑιῦ,, τιῦ ΘΟὨ ΠΝ] ΟἸ ΘΠ ΟἸΜΠ 

ΠᾺ6ἱ Ιοβίιθτι5 οἷα οἱ ρϑύϑρίοιιθ οοῃβίθδίτν δτΐ δάσο. Οπαμιάμαι ατιΐθηι Ἰὼ πος Π] 6611 ποι 15 
βίατιι Ῥ βία 11, Πτ 181} 56. οἴ. 60 ΘΟΙ τοδί πανιὴ ἀθοϊαγαί. ΝΟ. (Δ μηδ ἃ}0 115 41 Πάρι 
ὩΟῚ ΤΘΟΙΡΙΘθαπί, ΘὨληὶπο (ἰβοράθπάτμῃη ριυίαϊς ; 564 φαοτηοάο σπγαηαϊ 51:1 οἱ υθάποθημα δχροπῖί. 
Ἰύχϊα γινίι5 5. ἘΠ 5601: οἱ δια τπιιν ἤ61, πιο ᾿π 60 βυαθτητισι οχϑίμ, ἀπ Ὀϊίαγα πθη βἰπαμπῖ, 

ἘΠ αδια Πα αὶ αβι! αν ας ἴῃ οατιθὰ ἰομΡ 6 ἜἜΞΙΩΝ Ῥεφία!ονῖς, Πῖηο δα Βαβ.} 115 ἤΟΟ 1050 ΔΏΠ0; τί ὍΝ 
λει το .. ΤΡίαρηι ἐς ᾿δαιβία! 10, τὰ μὰν ὁδί, βοπι!ομΐθηι οομβα]αῖς, 4αϊα ον ἰοῖβ Επιβδίαι μ11 ορθμι βιιᾶμι, (6- 
μι ἀϊδοοαῖι, (Θοἴ0 ΘΡΙΒΟΟΡῚ 5111 αἰσοῦθ, ᾿ ] νἀ ΠΕ] 115 τοβρομάθηάαμη 68861. 
οαιδηας [ἃς 111 Νρῃ Πὶς 5βἰοίονιιμι Ἐπιβίδί μ1} ἴπ Βαβι τυμιν ̓ α]αιῖαν. Οκαγίονα ροβία]αϊαΐξ Ἰμἰπϊοια ἸΘΠΊΡῚΙ8 
050. {Π}0}- 

Ἰὺ Ἰάφογαῖ, ΒΆ51}1 γινίαί]. 5 Οὐ θαῃΐ 1{Πππ|8 ἀλη ΑὐἸα Π], δουτη 4τπι6 τη  Π{Ἰο 65 ὈΓΟΥΪ ορίαίαχμη Θχ! [π1} 

ἼᾺ Ἷ ΠΣ Βα αγϑα νἹἀοθαπίαν. Οἴιανο ἰὼ γθη θὴ οναί ᾿ππιβίαι 10, σομ πποίπα ἢ] οὐιη) ΒΆ51}10 νι ογὶ : οοπίνα 
"ς 3. τηαχῖτηα ἀριια ΔΑΥΙΔ ΠΟ5 σΟΙ ΘΠ ἀδί10, οαρ  (Α] ον Δ} 6οὸ ἀἸβϑιάθγθ. Ῥαῖ]ο ροβέ θὰ 4115 ΠΣ ΑΥ]μητι8, 
ον». 130. ος : ϑ ΣΟ ΤᾺ ᾿ Ξ ᾿ : “ὦ ᾿ 
ὑ »ἡγ.. κ. ἃ 11 Επιδίαι μῖπι5 Ἰὼ ΟἸΠΠοἰάχ ἃς (ὁ 6]αβῖο οαϊάαιη θαι ἤάθαι Ἔχ ροϑαῖῖ, ααμι 5011π|8. ΑὝῚ δναϊ δουὶ- 
53: Ῥεν6, οἵ 81 {115 ΑΙ. ΊῸ δι π}1}15. Τ᾿ 6 πο Ἰιι5 οἱ δίαίιωι ΠΠἰδνὰΣ σοι ττ αἸομθν αβ1}10 τΘμτμ ἢ Ἰδιΐ68 : 
ον. 226, π. - . . Β Ἅ Σ ΤΕ ἘΝ ὃ Ε 
᾿, [νὰ5 Πτονὰ5. δία} Πὐτιβίαι τι8 ἐΠΟν ΟρΊβοορῖ5, {π|ὰ5 οἴτμν {γα 1 Ἰ5860 σομοΥ ΕἸ Ὑ Ἰοανῖϊ, ἃς (165 ἔγ65 ἴῃ 

ὀχχγα,, 7700 ΦΟὨΜἸΟΥ̓Δΐτι8 οδ80ΐ, αἰ διὰ γον Θ ϑιι τ18) ἸΏ ]10 ἤὰὴι νΘβροχο ἀἸοῖίπν. δ 1θα51}11: 05. νΘΠΪ550. 

πτῶΝ 



ΨΙΤΑ 5. ΒΑΒΡΒΙΠῚΠΙ. ΟΙΝΥΙΙ 

Δι οὐ (ον οἴμηλ ιν ϊδϑαῖ, 1}, δα μοβίυ 16 δα διμὶ ἀοορβϑὶς,, 56 αὐ ᾿ττὴς ποάι 510 Δκκὸ 372 

οὐρὰ {Πππιὶ ΘΧρ] οίο Ῥουπποίουϊθ οὐοῖο θά. Οασδα τιιρίαθ σοι αἰ οτἶβ πὰς Ῥυίοχοθαίαν, 
«πο Βαβι] 5 δα Δροϊπμαυίννν βου ᾿ρδ5δθῖ, οἱ ρυθϑγίθυιινι Πιοάοντ [Νὰ] ον σομλταϊοα ΟΥ̓}. 
1Π|5 {πον }5 Ῥουου͵515 45} }1π|8 1}1}}}} γοϑροπάοιο μοί : ογαΐ δηΐπτι σοπϑίνοἴπιιν 1Π1π|8 οοὺ, Πἰπρτια 
αἸἰββο ἴα, τπαπτι5 του ΡοΡαὶ. Ουϊποίϊαηι [αἰθίτιν 588. Ῥπθ ἴῃ [πιης ἀπΐμϊ ΠΟῚ ΘΘΠΘΙΌΒΙ ἐπα ἐχῆδη 
ποι 556, αὐ οὐ) Ομ Ἰπτιῖ ΘΟ ΠΟΙ ΡΟ Γοΐ, ἃς 8:50 605 ΟΠ 11} ΠΟΤ Ὸ5 Πα θογοῖ, ἢθο εαγϊζαίοηι 
1ηΐθι" ΠΟΙ Ἶ 168, ἶδὶ 5010 ΠΟΙ η6, οὐ ογοῦ βιιροιοθ56. Νἃπι οἰιην σοηϑι ἀθγαγεῖ Ππτιϑβία! ππμ, πὶ Ὁ 
Ἰηζαιτίια αὶ βυιηιηαη βαποοίαπίθιι νἰϑῖιθ πποναΐ θυ θοΐατθ 58 σϑυοτο, αι [ον θτι5 46 σα 515 [ἢ 51 η}- 

μάλ (ἰἸΒΟΟΓ ἸΔΤὴ ΘΙ 1558 ; ΠῸΠ νἱἀοθαΐ φαομιοίίο ἃ}118 πομν]ηἰτι5 σοι ογοί, {πὶ ποο ἰλπία ἃ 86 
ΔΟΟΘΡΕΥ ἢ ΔΗ ΟΥῚΒ ΡΙΡηΟΥα, π6ο ἰδηΐα νἰγπαἰτι} ΒΡΘΟΙ πὰ οἰ ἀοναπί. Τίαηιια {ον 15. 1πιβίαί 1} 

Ὁ1]Π}}} τοϑρομ 1, πο οοπίδμημίι!, 564 ΘΟ. 511 ᾿πορὶα, οἱ φαοά π1}}}} ἀοίονα ἀἰρησιι οἰο αὶ ροββοῖ. 

5:10 αἰϊοοίανη θα βη αν να ο σγανίονα ὀχοθρουιηΐ. Ἐπιβίδι τι5 ρα ]διη οἱ ἀροῦΐθ ὙἸτι8 ΔΉ ΠΩΪ 5] 
ἴῃ. ΠΟΥ 15 ΒΡ οῖα αϊάοιη αὐ φαρηγάδιη 1)αζί παν, ψιιθαὶ ΒΔ 51}}1πι8 γ 6] 1910 5155: πιπὴ ἔταίγθηιν ἀΡΡ6]- 
Ἰαῖ, 56] γδνουα δ ΟΠ 65 ΠΟ} Π65 ΒΟΥ] ρΡί15. ΝΠ) 1π γἃ Ῥᾶτιο08 6165 Ῥθι οὶ Ῥομπίπηι οἱ (ἀα]α-- ἐρ. “ή4. ". 

{181} «ἰἸ5 ρου βθ Γπϑυτιηΐ ; φαϊ ποία (δυο θα ῃ τιν 6] πϑιμοα! {Πἰοναυ τὰ 8 }1}1, ΒΗ] γηΐα ρεγαρταΐα, 
τιβααο δα ἰρβίιη ΗΘ] οβροπίσμν ροποίγαββο. ἤδη βορίοην ἐἴδ65 ἴῃ Δ]]ουπιὴ ππδαθιι5. δγαΐ θρίβίοϊα, ἐν. 353. π. 
οαπη δα θαβι τιν ρον θηϊ. Τὴ ᾿ιοο τ ρα}, αὐ ἀρροΠΠα]ραῦ (Ομ }1πι5. ΤΥ ΒΥ (οι, ΠΠ06110, πιαρπα ἩΠΙΕΑΤΟΟΝ 

᾿παν} 1015 αι οιη 5101 ϑιαηο θαί, ̓ στιθί αι ῖτιϑ - 1904 51}10 απιίθιν [ἀϑίτιιν οἱ ἀὐυοραητἊίδιι, ναιιάθι οἱ τ. 
γ ΘΒ. {18}}}7 ΠΟΥ ρ ΟΠ θη ΕσΟΙ δϑίαυιιν οἵ ΔῊ ΠΥ ῬΘΥΠΙΟἾΘ 1) ΘΧΡΓΟ να θαί. Ὁ ποιερθαίαν απο 

ἙΠΟΥΘΡΊΒΟΟΡΟΒ 5.105 ΤΘΟΙΡΟΓ 6 ΠΟΪ556ΐ, οἱ {πο Οχ Ἰη5141|5. οἱ πᾶ ]0 δηΐηο Ὁ] θυ Ἰλϑι) 1{Π8 1 
ΠΔ6ἱ οομ Ὀββι μοι 6] Ἰοτι]586ὲ. Ῥοϑί [νὰ5 Οὔ Πα ΠΟ Π65 οἱ 4}185 ΠΟΙ Π1}}]85 51}}}} οἱ ο θα πίτιν νουθὰ [π- 
γϑίϊοα ΑΡΟΙΙΠΑΥ1, ἰαςῖίο ἰΔηγθη ἁτιοῖου 5 ΠΟΠΆ1η6, τι ΒΔ 51 1π|5 1056 ἀτιοίοι 6856 δα ϑιπδγθίαν. 

Ῥαίαι ΤΙΠ]ΠΘυοπ εἶτι5. ̓ ῃ 15 θην {Π {6015 ἀἸοΐονϊα [1556 τὰ πάθην ΝΙοση αι, ας θαβιίαθι ΠοπΊοοιι- 

βιαϑίδιη Ὁ τ] ἀἸσα απ ἔππ|556 ΔΡΡο! ]αΐπ. Αἴ ποι ραίο Ἐππιβία! τι ἰᾶμι οἰ(ο 6χ ἀἰϑϑ: τ] α 1015 
ἸμγΟΪοΥ 5 ῬυΌ 1556. ΝΟ οηῖμ [α οἰ γαύαν 58 ροπιίονα {αοα [1}06110, Φαθὴι οἱ ΒΔ 5}}1π|8 ργοροβιιθ- 6ρ. 85.΄. ἡ. 
ταῦ, 51.105 ὙἸρ51556ῦ. πάτο οαπὰ αἰΐ 1Ρα5}}1π|5 46 Εὐλπιϑίαθῃϊο : Μὔὲ πτιτιο οἱ ἐδ Νίοωπα ἀοίγαϊμι Με, τὰ ἈΝ 
ποβητι6 σοσαπὲ ποπιοοιισϊαδῖα5, Δ γοίουθπάσαμη νἹἀθίαν δαὶ ροβίγθιγδιι ξπιβία 111 ΤΟΥ τα] αι, {ἀμ 8. 
Ογσίοὶ τθοθρὶῦ ἀπποὸ ὅ1ὅ. ὕὅπ46 θα51:1πι5: Ῥαίοὶ ἀπιΐθηι, παῖς, Θιΐαπι δα ἰδ στιαθ πῖιπο Οἱ Ὀμιηῖ[6- 40. χαή,. π. 

ταιτιτι1, σοτιοπιπαΐαπι αὖ {ἰἐϊ5 6556 {᾿οπι ΔΊοω:παπι. ἢ Ἰάθγιιπι οτιὶγι ( γδίοτίπι, Θὲ οτεην αἰΐα Πω6 το-- 5 

δ δὲ διε. ἘΠῚ 5110 ἢ πθι 6] τϑάθη δριϑίοϊ : Φροηπιοίὶ αὐ ορίδοοραίιηι, τι τυθάϊα ἱπιοϊίαπιι, ηιιοὶ 
Μαοὶ βονηιεῖας φαὐϊε τι Ζ1ἰαπὶ (πο γγ, αἰΐαπι ϑοϊθιοῖς, αἰίαπι (ἀοποιαπιπιοροῖϊ, θαπιιθ οοἶθ-- 

ὑεγγίπαπι, Πιαπιρϑδαοὶ αἰέαηι, ροσίίαο απ γί ΝοΘ πὶ ΤὨγαοία οαάϊξα 658, πῖμῖο τιεγϑιί αἰΐαπι Ογ- 

τίοῖ, οἰ πι5. φιιάθην τοϊϊψιία ἰβιιοτο, σι μοο ἰαπίϊιν αϊο, 605 5ἰἰθπίϊο σοι 5ιατι αἰΐ ἱπαϊοῖο, 

δἰπιΐ θ 5Θοιιπάμίηι οο55θγεζίαην, τίσ ἐμ 9 0, αἴψιιθ πα οὐίην Επιποπιῖο ὑϊαορίθηνίας ἐπὶ ϑρίγ τε 

βαποίμπι σοπϑογ δ ο. πο ορρὸ Ογχζίοθπα ἔουμααία, ψ8 46 46 Νιοῶμπα ἀρνί ἀθίναοραί, ἰμἴον 
(οὐ τ}α5, Φα θτι5 5 5ουιρϑιυ Πὐπιβία 1115 ροβίσθμα δϑί. ν 

Ῥυφῖον Πἰτονὰ5 αὐ ᾿)ασίηδμι, {85 510 ποιῃηΐπθ γυΐρανὶς ᾿ὐ βίαι ῖτι8, Βρανβιῦ δίϊαμι 'πς σ α]σιιβ 
Ἐρίβίοϊδμιν 1βαβ81Π1 δὰ Αροϊπαυίπιμη. 5864 αι ρυοίογοθαΐ, πομ αὖ ἃ [θ51}10 βουρία Γπθναΐ, 864 δά- 
αὐ] ον αίδιη, [ουίθ ἃν 'ρϑοὸ Πὐπιβίδί ϊο, αὐτὶ οοη] οὶ ροβϑθὶ 6χ [215 Βαβ}}}1 γϑυθὶ5 : (μοί οἱ ῥγΟ ογιι ἐρ. “πη. π. 

ορίξεοίαηι, σοριθτιίηι ατιῖ6 ἀτιτιος υἱοινϊ φιΐπψιθ αὐ τρϑίιη (ἈῬΡΟΙ Ια ν μ}) σογίρίαπι, οἱ τι ἰκατιο μάθη ἢ 

τιξ α πι6 ξογίρία 65ΐ, ςθἰ «αὐἀιϊίογαίαπι; ἃ φιεῖϑιις απέθπι, 126ιι5 5οἷϊ, εἴς. Οουυιρίδμη ἴῃ 60. {{ι||558 
Ραϊαὶ ΤῊΠΘμομτι5, 4αοα, οαμι Βα. 1π|5. Ὡ1}}}} βου ᾿ρϑιδβοῖ ρυαίθι" ἀπηϊοαμι βα] ΓΑ ΠΟΙ 6} ; 11} Θἃ 
δρίβίοϊα, «ααιι Εἰ βίαι μἰὰ5 Ῥυοίονοθαι, Πθυαπν ἄς ϑριγιτα. βαποίο ροίθνοι 40 Ἀρο]ηᾶνῖο. Πὰς 
βρθοίαί φαοά αἷμ ἸἘἐρ᾿βίοϊα δὰ Ῥαίγοριελυμι : Δοπ ἐαπιόπ ὁ ϑρίγίίι σαπιοίο αμὶ ἐΐϑτιιηι πιὸ αὖ 60 ς0 χήη. 

Ρόΐεγο τπϑηνὶμϊΐ αἱ τη ῖ 5511) ΩΟΟΙρΟΓ6. ὃ: 

ΤΥ. Ῥοβίψαδι υὐππηον δα βαποίπιη Νοϊδίϊαηι ἀδία!ς ἘΠαβία 1} ἴῃ 5. Βαβι απ Θαἢ απ Πἰὰ5., Τιος δὰ 
"ΓΑ 86 515} 1ΠἸοανὶῦ, απο πονιην ΑΡΟΙ παν ὶο οἴμοι ἱπίδυ νῦν, ἂὸ πλ{0 τη ρ]5, τιῦ γον ιϑι 16 τ τὰ ΠΘΙΗΣ 

εδῖ, «πο ἰάτι ᾿μἀἸσα β πηοά!5 Βαβι αμην Τυπδία Πἰπ5 Ἰασογαγοῖ. ΜΠ οἱ Βαβι! 1πι5 ΔΡΟΙ μ.}} νοῦ θα Ὡς ϑυῖίς 

ἴλμηοϑβο {06 }}0 αἱ» ᾿ὐιιδίαι Πἶο βα] ποία - εχ {πὸ οοπ]οοίαγνα οϑὲ πομάψιν το ΘΟ 5. 5115 ν {1556 129’ 

Μεϊοίιμη. Νορας θαβι 5. Δ πιοὶ 56 θόβ56 τὶ παῖς Ἐπιβίαα 1 νᾶμα [ἀυϊοαία ΟΧἸδιμοί : βοάτιο 



ΟΕΧΥΗΙ ΨΙΤᾺ δ. ΒΑΒΙΠΗ.- 

Ἄνκο 373. οοδοίυχῃ ἰαζοίαν {ιῖ556, ταπι οΥἸμἰπαιοπ 5. ἀΠππθηδθ, τὰ ἢΠἀοἱ βιὰ ἀεοϊαταηάώ οσαπ5α, Ἀροῖϊ- 

πᾶρίπαμι,, αὖ πΠοηῃιΐπθτη ϑΔθ 6! Πα πὸ Πδο 6515 αἰΠιιθι, ποίαν. 

1χ 400 Βαβ.}1πι5. ΝΊΘΟΡΟΙΙ ἀἰϑοοϑβογαῖ, αὐ Πἱ ἰουπηυαπι ἔδυγοι Ἐαβίδίἶο ἢ ἘΪΠῚ] ῬγΌΥβιιβ 

ΤΙιοοάοίο;, φασοιιπι οα (6 τὸ ἀθ! θογανθγαῖ, ποθ ραυντιμη πΘΩ.6 τηᾶρπαμῃ 46 Ἐπιβια 81} τορι 

Ὁ ορίσι. ΒΟ. ρβοναξ. Β Θρυθμθηβιιθ ΟΡ θάμ γθ ἃ ᾿ΓΠοοάοίο ποσαῦ Παμο 51:16 11] 5111 6588 ολτιϑᾶ μι), 4ιιοα 1185 

τὴς 5181 Δ Ἐπβίαιμϊο δοοϊάθγαμῦ, περ! σοπάα ἀποονεῖ, 56 φαοά ουμηΐτμ ἕαπηα οο]ορναΐα δϑβθηΐ, Τὰ 

δηΐπι ᾿ρ86 οατανοταί Επβίαδι ῖπ5. ΠῚ Ὶπι8. Ἰμ) ανῖαθ. γον ον. ἐπαγγαΐ Βα 5}}1π15, ἃο πογτιπι Δ οἸ 18 

δα]απρῖς, φασά ἰατποη, αὶ τα πηοΓ δοοθρίπηι, ἀϑδθύθνατθ πο δι οῦ. ἘΘγθθαῦαν θπΐμι ᾿ππιϑία  μ1πι8 

τϑογάϊμανθ. Οὐοά χαϊάθην μΐητι5 γθυιιπι [α1556, ἂς Π]ΘΥΓὉ ἀββθηϑατ ΘΟ Ιλ εἶδ86 Βαβι ἑτιπι; 6Χ 8}}15 

675 {πιο νῖβ ρουϑρίοὶ ροΐδβὲ, πὶ φαϊθ5 πα}1ὰ Ῥγουβιιθ Ππ} 115 506 [θυ ]5 ππθητῖο. Εονίθ δοοιιβαηά! ἔπ- 

τ  ν βίδ 81} πη 46 παία οοοαϑῖο {πο γϑ θη θη5 οἵ ἱπηπηοάἀεδγαίιι5 ἱπίουάσιτη. ἴῃ Ποο σθηθΡα ξαϊδβοῖ. Ναὶ 

6. ἐἴαδτο πὶ νι ΠΕ ΘΥῚ5 4ιὰ5 βου ρ51: ἁάγαυϑιιβ Θρίϑοοροβ ἃ 4 θῈ5 ἀδροβί(ιιϑ [πθναΐ, ποραθαΐ 608 6588 Θρίβοο- 

καὶ δ ,.. ῬῸ5 - αἰτασῖα Βαβι 1415 δνθγίοναῦ, οἵ ἴπ ῬυΟΡΥ 5 58 υ  βοαγογαΐ πλθ 518 ; ἃς ἴῃ Ἐοο 65115 Αιμαβθ οἵ 

6. Ζεϊουιτη ργϑθυ θιοβ οἵ ἀϊδοοποϑ Ρ6ι" 588 '0Ρ86 οοῃϑιιπογαΐ, 

[πὶ ππᾶπτι5 ΟἸ γιιρὶϊ, αὶ ἰπϑιρσαἷβ Θρας ἰμέοι Ν᾽, ΘΟΟα 3 ΓΙΘΏ 568 Οἰν]5 οἵ ΒΆ51Π10 ἀμηΐοιι5, ρου γθπθναηΐ 

Ἰπτονα βίδα δα Τ)ασίπαιη ; δαϑάιιο βίαϊϊπι βαβι!ο ρου ίδυθη ὰ5. οαγανὶῦ, βαβριοδηϑ 4 χαρά 

δρ. 253. πο θα δνθηϊί, Εἰ αβιαιτ αι πο ἴδηι οἷζο {Π{45. ΒΑΒ1Π10 τ ϊσϑαχαμῃ, [1 ΘΟἸ]ΠΙσογῈ ῬΡοΟββμτι8. 6Χ [15 αι 

7 πα, ἰδραμίαν 580 ἤπϑια Ερί βίο δα ΟἸγιαρίαμι : Πιδο φιιάθιι, ἱπψαὶς, αὐ πεΐβϑιεηα ἐοπιηι τροπαὶ, 

1) ορίδι. εξ δὲ ἐρξα πογϊ(αἕθπι ἐπέ Πἰρας, οἱ ἰἰς φιιὶ υϑγιἐαίθην ἐπ ἐπι ιιδιϊα ἀἰθιϊποτα ποίμιπε, πιατιὶ (5 ατη 

οὐ ς “ποίας. Ἐχροηῖς οἱ Βαβι 5. φαϊά 6 δοοθριῖ5 ἂρ Ἐαβίατμἰο ᾿μ]} }}15. βθπεϊαΐ, ΒΒ 16 πθο ἴγ05. ἄθο5 
Δἀμἰτογα πθο σαπὶ ΔΡΟΪπαγῖο οοπημααϊσανα αἰθοἰαγαΐ. 

Θυσαπὶ Οἰδίπου Πἰ ογδθ, 4185 Γθοθηϑαϊηηι8, Ποιρα 128, 129, 190,131, γϑίθυαμίαν ἃ ΤΙΠ]δομίϊο αὐ 

ἐρηροῦα κυ Δα Γαμππιτη [λα] 15 Δ πὶ. ΑἹ ργοΐδείο ρυϊμιᾶ, 485 681 84 βαμούπμι ΕΠ αϑεϊίπιμι, ποι 8οίπμν ἃπίθ 

βοιῖριὰ γιοϊοπίας αὐ Παξίπαηι {Πτοτα5 οΟἸοοαπ 41, 564 οἰἴατι μία Θα8, 41ιὰ8 Επιβία ϊπι5 6 ΟἹ] Ἰοῖα τά ϊθη5 

ἐθμει βου ρϑὶῦ, αὐ σομημα πομπὴ βα51110 τη αμεϊανοῖ. Ν απ 19 ταί φαϊάοηι Βαβι} 15, οατηῃ δὰ ᾿παβθ ἔπι 

βουιρϑιῖ, ἤχιιβ δ πη ῃγοίτι5 1 ΘΟΠ51110 ΕΠ παβίδ τ ὶ} ἃ στιὰ ΘΟ ἢ. ΠΟ Π6 ΤΟΙ ΟΥ̓ΘΠΑῚ ; αὖ σΟΏ511 π}115 

αἰασυϊταΐομι εἰς ἀθίδπαϊι, αὐ πὸ γθηπιπεϊαΐαιι 5181 4}0 Ἐπιβίαϊο σοι] Θη, Π60 ἔα μ]0505 [ἰ- 

Β6 1ο5, 586 ἰαπίππι ἀϑειεϊαϑ {ΠΠππ|5 δὲ σαν ἹΠ] αἰ! Π 65 οαπιβθίιν. 29. ἔπ ι56 θῖτι5, Φαθ βαρυὰ ΟΡβοῦγαν- 
Πλ115 ΠΟ ΠῚΪΠτ|5 δηλ οιιηὶ Ἐπιβία ἶο, {πάη ᾿ρϑίιτη Βαβι απ, [1556, 510 ἀἸβοον ἴδ ᾿Π [δ πγτμη.- 
416 5οἄατε ᾿ἰμϑθςαθραϊ, τπὖ ᾿ρϑαιι Βαβι] απ 4αοάαμημηοο γορυθμθπάθγθ, δ 1ΠΠππ|θ πᾶσ ἴῃ τ6 
᾿απ}ΠΠαΐοπι τοζαίΐτοσο νἱἀογθίαν. [ἃ ραίζοί οχ [15 γ 15 ΒΆ51}: 7 πο ὦ τὴ ιιηιί αἰ 5 οἱ στιὶ 1-- 
δαξϊοτιοτι τ ρο506. ΝΟΣ ἜΥρο ν᾽ ἀογαΐ ΕΘ Ὀῖτι5 ΟΡ 500 [85 1185 Ἐστιβία 11, τι  ι]Ὴ τὰ ΠΟΙ ΠτΙΠ] ΟΠ ΘΙ. 
γοπαηίϊαθθαΐ ΟὉ Ξα] αἰαΐαχμη οἰϊηι ρδι Εἰ τογὰ8 ΑΡΟΙ πασῖπιμ ; αἰΐοτα Ποῦ 6415 οὐ] Π (ΟΠ θτ5 τα - 
[ονία δγαΐ : αὐτᾶσαθ; 51 ΠλΪΠτι5 ΒΡ ΘΠῚ ΟΠ ΘΠ Δι γ θΡαΐ ρᾶο15 βαγο θη 485, αἴ οογία δοοιβαηα! Βά511| 

οἱ μαι 1115 Ὁ 60 τοροβοθηθ Ἰοσατη πα] τὴν γϑ πη ΠαθΡαξ, 35. Ἐπαβίδίτι5, οἴπὴῖ βου ρ51 ᾿πι56 010, 
Βα51}11 σου πἰοπθη δα 56 γον μου νοϊθθαΐ ἀμ ὈΙσ 118 ΓΘΘΡΟΙ 515. ὨΘάπαμη 11 ΘΟΠΠ ΤΠ Π]ΟΠ ΘΙ 
ἴρ58 Ῥυῖοι" τϑπιιηἰαϑβθῦ, απ ἴῃ Οοι1}15 (οὐϊπι5 Ῥ6η6 ΟΥἸθητ5 Ποΐδηι ᾿π Ρ᾽ Θ(Δ 15 1Πτι581586ΐ. 

Ἐχιϑίϊιαῦ ΤΠ] πιοη τ πι5 Βαβι παι, ροβίσιιαι Εαβίδ πῖπτε ὙἹ 1 δά Ἔχ ΓΘ ηγὰ5 ᾿γδοιη ἴδ 5ισηῖ- 
βοδίίομθ5. οἴϊευυι, ποηπτ}1 45. οἱ Ῥᾶο 5. σΟΠ ΠΟ Π 65. {π|1558.. Θᾶ81|6 ἀθο!!Πᾶ586 δ0 510 06ν ΠΡ 1558 
Ἐπαϑίαι απ. 564 οχ {πὸ [πιβία! Πἶτι58 ἸπἸσίπι μη σΟΠ 5515 ἰοοῖπην Δ Ἰν6 πο 10, ΠπΉ}{π|5 [τ ΠΑ 5111 

ἐν. 128. ΟΠ 60 ΟΘΠΡΤΟ5505 ΘΧΒΕ 1, Π11|180 ῬΥΌΓϑ115 δα δασπὰ ΠἸςτογοῦ. 56 ἃ οαπ Ἐπβαθίπτη τοσαΐ, τεξ ΘΟΤΤ 

χιία αὖ ἱπίτο ργοροΞίία γον πιοηιῖπογὶί, Θὰ Ἰμ 6] ΠἸδὶς απο ΝΊΘΟΡΟΙΙ γϑάϊθηβ Ἐ αϑίδί μῖο ρεοροβαθ- 

ταί, πθη106 τί τιιτηι 60.5.5 ἡτιὶ ποπὶ τϑοίρίπι Νίοιοπαην {ἀἰθηι., αὐ οθαάμιις ὦ ΘΟ Πλπ7ι1 0716, Θὲ πείτιιη Θτεῖι 

ἰϊς, φιιὶ ογδαίιταπι ἴσον ϑρίνϊζιιν 5απιοίίπ αἰ ετιῖ, ραγίθηι ἰμαογ6 τιοϊϊηνι5. Ἡφος οπὶπι (οι ἄθηι 
νου ῖ5 Πα Θμλιι5 ἴπ ἰουπιτι α 6], οταὶ ἃ ΒΆ51}10 Ῥγοροϑιία 5 βου ρϑι1 ΤΣ πιβία ἢ 1π|5. 

Ουοά 5ρεείαιϊ δά {γ65 815 Τ᾿ ]βί0 5, βουϊρίδ βιιηΐ ροϑβὺ Εριβίοϊαμι δα Π)αίπαμ, 6 {τι τη6}-- 
τἰοηθαι ἰαοϊιιηΐ : 564 πορ ῃλ]0 ροϑβί βευιρίο νι ἀθηίαν. ᾿οϑροηάοι δηλμ θαβῖ}ι5. Δ οΙθίῖο οἱ 

ΤΙΠοοάοίο, {{| δίππιι ἐχ Ἐπιβίαι Π1} [ΔΟΙΠΟΥ 6 δι ΡΟ ΘΙ 5: 5 ΕΠ σαν ολᾶπί, βίαι. δίαιιθ δκὲ Θουιμ) 
ἁτιτὸ5 ροῦν θηϊί. Ῥυφίονοα ραίοί οχ Ὁ ρ᾿ϑίοϊα δὶ δ αἰδίνιιι., πνοιάίιαιν ὑαπς δἰ] δοίιι [{|556. ΠΟμ81- 
Ἰλαλη βου οι αι τὰ Οοοϊἀοπίοηι, «πιο τὶ {πον 5 ̓νὰς δίας ΒΟ. 1015 ΡΟ τι5 γα πα1556 γὙἸ ο]} η}118. 



ὍΣΑΣ ΒΚ... ΒΑΒΙΕΗ. ΟΣΧῚΤΧ 

1 Ἐρίβίοϊα απίοιν δὰ ΟἸγιιρίτιν ἱμρν Ὀἰτα5 Ἐπιβίαι μἱ! ροπο δάϊιπιο αὐνίβψιιβ ΒΑ. Π11 ἀυινῖθιι5 (ἴπ- ἀννὸ 372. 
πἰζαμ ἰπίενεαί. ἴρ56 ΟἸγιιρῖτιβ., οὐὰτὰ βου θογοὶ Βαβι]ῖο, ἀπθιίαθαΐ ἀπ Εἰ ριϑίοϊα δά 1)αζίπαι ἴῃ 
6}115 δ ητι8 Ρουθ ἰβϑοί. ἔπάθ δα ἀποίτι5 6ϑί, ταῦ 1|1ὰπὶ Βα 5}}10 τ ἰογοῦ. 

γιάοδίαν εὐσο τοίη πᾶπο ἱγαρο Ἰδη 6ρ͵58586 Επιβίδι μῖτι5 ἃ ἀἸθθτι5 Ῥάβο δ τπιβάπιθ δ ΠΘΠ 56 ΠῚ 
Ταπίιη. ΝΙΜΙ δηϊμὶ παβθθηΐ ΠΠ ον, 41ὰ5 ΤΘΟΘ 511 1η1ι5, 46 ΟΡΑΥ᾿581Π10 Τ᾿ οΥΌῸ, {πὸ ΒΑ51Πππ|5 πὰς 
ἐοϑίαίβ ἰα ογανῦ : δ στη θα ΠΟΥ 115 «δ Ἰπτιου]ΐ Ρ6ι ἄτιο5. Τη6Π 565 (πομπὴ ΘΠ] βαηδίτι5 οναΐ 
ἀἴ6 φαϊπααδρεβίπηιο), ἃ. ἰαπάθῃ αἰ ψαδμίθπι τϑογθαίτιβ, [ϑϑίαμι 5. Πα ρβυ ΜΙ} ἀϊα ϑορίϊμιο 86- 
Ῥίθι θυ 15 οβ θ γα νου, 56 015 τη 6 η56 δ π}10 ᾿πϑιιηΐα πὶ πλοῦ απ ἱποϊάθγο ποὴ Ροίαϊξ, αο Ρυοϊη 6 
{ππίοτϑο χα πππης ππουθαπι απίθοοάπηΐ δα “πιιῖτιι τεΐθνθη τ, εἴ τοίϊπι5 ἰδίου δ ̓π τἰπτη, Ἰά οβί, 
Β451111 ἴΐθυ ἴῃ Αὐτηθῃίδτη βἰαίηι ροϑί Ῥάβομα οο]] σα πάτιη,. 

Αά 1άδπη ἰθμιριιθ, 41ὸ 506 }ῃι Ῥᾷοῖϊβ μα] ἀπὶ γο]σπιθναΐ Ἐπιβία!ἴτι5, ταίοτε ΤᾺ] οη1πι5 Πὰης 
᾿γου ἰϑϑίμηαι ἀγορουῦῖ Ναζίαηζθηὶ ἘΡΙβίοίδηι δά Αι ρΒ]]οο]ιίαπι. Οὐ ἀξιθβα μον τὸ ἐἐπέξρημα τῆς ἀμι- ἐν 162. ν. 
υἱήτου σου ξαυρεδη ἀϑίοδ, ἀλλ᾽ “Ἑλληνιχὸν, μᾶλλον δὲ χριστιανικόν. Ὃ δὲ ᾿Αρμένιος, ἐφ᾽ ᾧ πάνυ φιλοτιμῆ, ᾿ 

βάρόαρος ἀντικρὺς, καὶ πόῤῥωθεν τῆς ἡμετέρας φιλοτιμίας. δίοτι δατϑαγοιιη 651 ἑπὶπιϊεανις 6 ρῥτο- 

ὑἱιαἰὶς εὐϊοίτιπι, 564] ἀτιθοιίπι, πιο οἰιτιδιίάπιση. 11 “1 τηιθτίμδ., εἶδ ψιιο οἱογίατὶδ, ὑαγϑαγιις ρίαπο 
65:, ἀο ἴοτιθθ α ποϑίγα αι οἱ οσἱογίαίζοτιθ ΓΘΠιοΙτι5. 

Υ. Λα [ὰ5 Επιβίδι μι σα] πῖα5 1Ππ4 δοοθάοθαί, ττὖ πα] ] πὶ ῬτΟΥϑιιβ αἴθοπι 80 ΘΧ51}}}1 τηϊπὶβ Βοβ τι 
βοΓ πατυὶ Βα51}1π5 Ππαρονοῦ. ᾿πιροίγανογαηΐ ἃ τεπδθνουβις Αὐτδηὶ, τιῦ 15 δου νοϊαπίαίὶ (ταάο- ἾΞΕ ΕΣ 

γϑίπι.. 564 δηίθαδη βου! θογαί ἃ δα ΝΜ εἸθίϊπαμη Β5}}1πι5, πιὰ νοναΐ σα! δι 6χ δα γϑηΐθηβ, πος [ἰΐ πιταὶ5. 
τ1ι5 561)- 

ἀδογθίπιμι πιτιϊαίτιμ [πι|5586, ἃς [πι551556 Πηρογδίουθη,, τι ΔΙ4πᾶ ἀἰ]αίιο (ἰονοῖ. Τίαατια φαϊά [ατὰ- ΣΕ πο ἸῈΣ 

ΥἼ11 Θοϑθί, ΟΠΊ 110 ᾿ΠΟΘΥ τ ογαΐ. 88:15 Βο 
τ ηΔ ΠῬὶἰ-- 

ΤΈΛΕΟΝ 1 δαάθῃ ορί βίοία Βα5}ππ|8, φιιοά ἰαηηά τι ϑϑμηουἸββίμητι5 δρια 5. ΝΜ] 6] θίμπιμι πιογᾶ- τοπα!ς, 

γοῖαν.. Κ'Θα οἴμηι 5065 μη 6485 ἴῃ Οοοἰἀοηίθῃ ἸΘΡΆΓΙΟΠ]5 οἶζο Θυδηπιθυῖξ, τ πιοάο γ] Θ θ᾽ μλα8, ἅ “Ρ 159: 
νἱχ ἀπθίπτιη δϑὲ ψαϊη, ππ111α δατη αν [15 1 Ιο0ο15 δι! πθηΐθ οατιβᾶ, 1110 εοϑίαί 5 σθαϊθεῖῖ, Αὐα]6- 
ταί δηΐμ Δ οδίῖο οοτητηθπίανιπιμι 5. ἔπι56 0} 6 μᾶς το πα ἰοσαίίοπο οἱ {ογὰ8. 5. ῬΆ51Πι}, 
4αἱ 5. ΜοΙδίίαμη τοραθαΐ, αἰ αρ᾿ϑίοϊαμι δα Οςοϊἀδηΐα]65 σχαγαγθῖ. 146 θηΐμι ργο θα] γα ΒΑ 51}1π|8. ἐγ. 150, 
Ἰοραίοβ ἴῃ Οςοϊἀθηίουη τ], 56 πράτ ᾿ῃ ΘΟμΠἸ θαυ] πιο μἰϑοναΐ ὅ5.. 1 τι56 0 1π|5, ΒΘ π16 1088 
βιιὰ βροπίβ ψιυϊἀαδιη τϑρουϊεραΐ, φαοά τϑὴι σατιβαιμη 16 οοπ ποτ : ριορίθγθα απο πθοββϑαυϊα 
μι ρυδοοοιραία οναηΐ, Βα ρου ἤπια ἀτιΐθι 50.16.6 ῬΓΟΥΒ.15 1Π11{116, οἱ (8 1546} γ᾿ ]γ5 ΠΟ] Θϑ 181 ὁρ. 120. 
ΘΧ ον τ ἀϊοα! αι νἱἀθραίαν. ἤφος ἰαμύατη ν᾽ ἀϑθαίπι: 1Π1 Ἰμ δορί 6588 τηδίθυϊα , δὶ τη ΠΟΘ Ππ ι 

Οεοϊἀθηία 5. ποη 5ῖη6 ΠπάἸοῖο ἂς ἀδἰθοίαα σΟμ ΠΟ ΗΘ 1 115, {αὶ 6χ Ουὐϊθπίθ νομί δπΐ 5601- 
Ραπέ, σοποθάθηδηι 6556: 564 ϑϑιῃιοὶ τπιπὰ ματα οἰθοία, γα  {ι105 ΟΧ (θϑί ΠΟ Ώ10 Θου, {1} 115 
ςομοαβ8α {που σοῖο, δ {6 405 : 51 Θμϊμ Πα} π|5 1π Π15 τοθιι5 μα θθαίτιν 46] θοίτι5, τιδτὶ 
οὐθα αι η1, τι Προ 6515 18 515 ἀοοοη δία, ἄπαηι 11, Χ] Πγΐθι 88 ΠΙΆ ΧΊ6 (556 η ππηΐ, ΠΟΙ ΠΠΏ10-- 
ποῖ ΟςοἸ ἀοπίδ! παπὶ ῥα] [ὰτ6 τϑιϊηθηΐ, εἴ δοοορίαβ ἃ} 1ρ515 {{{{θύὰ5. 5101 ἡχαύπο ΟΒ]]οἰπππῦ. 

Ἐάδιιηίι ϑαποίϑϑιηο Βαβι} 1πι5 ἸεΡ ἰβίοϊδμι ἀράϊι δα Αθνγαιάῖαμη βαίποχιιηι ἴῃ Δ βοροίαμιϊα οἰχικ. 

ΟΡ βοορίιηι, σα} 115 πομῖθη ἰθσίίαν ᾿πέ οι ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ΟΥθη τα 65 τὰ [ὑριϑέ, 92. Ὑδπογδμάτιβ Η1]6 ορὶ- ΟΣ 

βθορτι5 ΒΑΒΊΠππτηῖ 81} ἰαἰτ10 ἀἸ]Θχοναΐ, ἃ οϑῖ, ΟΧ 4110 5688 ἰηίθι 88 πονθγδῃΐ, Ἰἀθοαιιθ [5115 588} ΡῸν ϑαμειῖ5- 
αὦ δαμι βου θοτα ορίαββαί ; 564 οὕππη 60 Βαίῃ]5 δ]θοίο, γα 1 ΥἸΠΏΊΟΥ 65 [ΘυΡθη αι", [115 δπιτὶ ϑαιηο- ταύ πν ; ἘΠ 
βαίϊ5, [115 ΤῸ 6 6586, 8}1|5 εἶτοα αΐῃδϑ ᾿ρ885 ψϑυβαυ] ΠαΡ Δ ὨΓΠ115, Πῶς γανιοίαβ ἡππητοσιπ Βαϑὶ- 
Πα Ὁ ταί 0 51 506 ῃ 511} οἵ βο  ΠἸοϊατὴ ἰθητιογαί. Αὖ αὶ θαπὶ αἰ ἀτοῖς ΑΠΕΙΟΟ ἴα ἴῃς δα Π]γ118 
Θαίατηϊηϊ ΟΟἸἾ (15 σΟμΙΟΥασὶ ; ἴθ γοῖῸ ἰἰροπίον δου! αίθ ϑδηοί 55 ΠῊῺ1 τιϑι15 οϑέ αὖ δα 

βα αἰανοῦ. 
Ἠδλης απίρμι ορ᾿ϑίοϊδι πος ἀμΠ0 ΘΟ]]Οοαγ6 τηαΐτ ατιδτη ἃπη0 970, {πὸ Ῥ] γ65. δ] αϑῃχοείι ΠΟ γὰ5 

1θα5}}1: ρογίσ]!ι Βαμοιβϑίμτιβ. δία θη ΐπ (6 [115 τε ρ5 οχ Θοοιἀθηία 1015 δουρί βααπῖ. [ἢ ἰνὰς 

αππίοιν πἰ1}}} ργουθιι5 οἸ αβιιοάϊ, Ῥνωίθροα οὐ ϑ πο 1551 γ115 ΠῸῚ ΣΤ ἸοΥ ἅπη0 970, ἰδ] ΔΙᾺ ]ΠῸ 
Ἰαιι αἰϊοοίο : ποι {ππὴς ἀἰχΊβϑοί ΠΑ β.{1π|5 86. 50} ΠΠοἰζτιν ἃ} ἀπαίππιλ0 {Ἐ{|586 ; 1. ἢ} ΘΙ (Οίτι8 ΔΉ μτι5 

ΟἸΠιιχ 58οι. " 



ΟΙΧΧΝ ΥΙΤΑ 5. ΒΛΒ)ΠΠ. 

Αννο 3η3. ἭΣ, 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΎΗΙ. 

1. 5. ΒΆΚΉ] 15. 5ουῚΡ1 Ῥεῖνο ΑἸ]οχαημάνίηο, Ρωομῖο,, εἰ Πιοάοτνο. 14 Το ἢ ἴῃ σναν ἰβδιπλτ τ. που ΠῚ} οἵ 5ονῖ- 

ν 5. Ἐιβορῖο. ιπιον 46 ΠΠπ|ι5 τους, Δ ἀφιιαβ. σα 115 ργο Ποἰδοῖ νῷ, απ ς βου 1 Απεραῖνο, ΗΠ, Τηνι- 

5 Ὁ Εναρσνῖο οἱ 5, Ηϊογοπγπιο. [πιρ] ουαπὶ 615. ΡΥ ϑ ἀπ πιπὶ ϑθαβίοπὶ οὐ ποάοχὶ, ν᾽ οοαΐαν δαὶ 6] οοιῖο- 

πὸ Ορίβοορ!ι Ἰοοπίθησῖβ, ΕΥ̓, 16 πλονθὶ «αϊπαιαβοβῖμηο ΒΟΡΊ 1 5, ἘαΟΡ]0, ἀο πὸπ πλΐίο Ῥοϑὲ ΑἸόχαη- 

ἀυῖηῖς οἱ ΑπΠοοπθυ5. Ν. Ἰλαω 5, ΕΒ θΙ πτίοταυ, 4015 τοϑροηοι ΒΆβΊ τιι5, (τὸ βοπβιι ΒΟΒΡΟΥ ἐπὶ 51}}} 

αὐ γαποίτιμν ΠΡΟΣ ἔπῖσϑο “Ἰοῖς. Ὑ1. Ν Π]α Ἰιοο ἀππὸ Βοπιαᾶπι πιϊδϑὰ Ἰοραϊίο, 

8. Παῖς [ τ μϊργάββοῖ ἴῃ οι 5. ΑἸ Πα παβὶτι5. 416 βθοιιμα ΔΊΑ. ἢπ}18 ἀπὴὶ 279., οἴψαο Ῥϑίυιιβ 
ἐιαὸ ΟΡ Ἰγᾳσῃο Ἐρο]οδῖδΣ ΑἸοχαμπ τἰπο ῥ᾽διιδιι βιιοοοϑβίϑϑοι ; Ἰθαβ  τπι5 δος ορεῖβ {ΠΠ1π|5 6 ταονο ΠΠεἰον]5 τοϑροι- 
χαπάνιαο, Αἰ μον Ἰυριϑίοϊαια 193, τὰ πα «ἰδοϊαναὶ ΖΔ [αοϊαῦ αι! οἰταιι θοιυ,, αν ΠΟΠ ΘΟΥΡΟΓΘῚ ΘΟΕΠΙ, 

ἀράν ον 864 ἀοπύιη ϑριτἰζτι5 ϑα ποῖ οοπο Παγοναΐ. ΝΙαῖμλα ἀπ ᾽αΐ φαίη Ῥαίσιιβ, αὐ ἰαπιὶ ψὶνὶ αἰ αμλμτι5.. 
δο Ἰοιρα {Π1π|5 σοηϑαοι πα Ἰ τιϑῖ185, θοάθηι βριυῖία Ἰηοοαΐ, ἀο οαάθμι ἀοριηαία βοααίαν, ΟΠ οβία- 
ταῦ τι ΑἸ Π 4511 ἢ 56 ΔΙ ΠΟΥ Θ ἢ ΟἸ11 (ρου 5 ΓΘ} 115 Οχοϊρίαΐ, ἃς δορα δὰ 88 βουιθαΐ, οἱ [ταϊθυ πα 15 

ἈΠ Ίαιι6 αἰ ιιβὸ οτιγαμ δοάοιη βιπιάϊο, ο δας ββιγτι5 116 γὶν, βαβοιριαΐ, ὕσπ μας βου] ογοῖ θα5ι- 
[᾿ὰ5, ἢοπάπιμη αἰ αΐιι5 ογαΐ ᾿ῃ Οαρραάοοίϊδι ρουβοαπ{10 15 βίαίιμι ροβί Βοίτὶ ογἀϊπαϊοπθμι ΘΧχοὶ- 
ἰαΐδο Πα) {1π|5. 

ὁρΡ. 136. γιάδειν βίαυαςπμι Πα θτεῖ556 Βαβ}}}π|5 βίατι ροϑὶ Ῥάβοθα Εαβοθῖπιτη ϑαμηοβαΐθηβθηιν ἰνίβουθ. 56 

οἱ ἰοΐ μι ρϑαϊμηθηΐα ρου ν ὁπουτηΐ, πὶ ἀοβι θυ ται διαταλ ἜΧ Ιου 6 ποη Ροίπονῖς, Επιβία μπι5 ἀϊαςο- 
111158 ἴῃ ταν ΤΠ Ραμ ἀοἰαρϑιι5. ἀδιϊητῖ θὰ Ρθν τοΐοϑ ἀϊιοβ ᾿θ 565, ἀπι ἀἴδιι δχ αἰ6 ΠΠΠππις. 
γψαϊοιιἸηθιη δχϑροοίαϊ. Ποῖ 6 ΟΠ 65 401 οἴσπη Βα} }1ὸ ογαπί, ἴα οϑέ, οἰ θυϊοὶ ἴῃ 6] π5 ἄομιο ἀορθηίοϑ, 
φϑτοίαυ απ ; ἃς Ροβίλθο 1086 Βαβι τι5 ἰοηρα οἱ ρμουϊοτίοβα τρυϊπάϊπο σουγθρίτιϑ. 

Ὥς ορίσι. Δά ἡΠπα τϑιηριιβ, Ζὰ0 Ὡργοϊα θαηΐ ΒΑ51Πὶ οἰθυϊοὶ, γι ἀθη ταν τϑίουὶ ρόβθ Ἐρίβίοϊα 194 εἱ 185, 
ἐκούεν Μπ] αἰίογα δὰ Ῥεθομίαηι Ργοϑ γί θυ , αἰΐονα αἱ ΠΙιοάονιι ἡ πιο τ ρυοβθγίθυιιῃν. Ῥεθοηἶτ5. {πιη 

Ῥτγμντιη δαὶ θα βη! τιν βου ρβοναΐ, Θ᾽ πιβάπια ἀοοορία οριβίοϊα Βα β.}1πι5 5] 6 ητίταλν Ῥυφίου τ (δι ρουῖβ 
τηοἰ βία ταἰϊῖ, Θα ΠῚ 16 ταῦ ρεγραΐ βου! θονο πογίαίαν, Νοραΐ 5101 α]]Ππιν 6556. οαἢ Πρ αριαμ πὶ 

1 Παρ λα : 4105 Θηἢ Θχθγοιθγαΐ, Πουῖιτ Δ}11 δ] ρυἰβίϊητιιη νἱΐα ᾿Ἰπϑυτπΐαιῃ τοάϊονδηΐ, δἰ τὶ 
ἀπ πτ Π15 Π10}}}}5 ἀΠΠΙοτ Ια θογ 5 ἔθεσε θὴ ρῬοίογδηΐ. 

Το οριοι, θιοάουτϑ ργοβγίθι,, οι εἰτι05 ΠΠΠ 05 πῃ ἀἸαορΌττιμ Ἰηογθὴλ οοηΐγα ᾿μδθυθί 05 βου ρβἰβϑοῖ, ἃς 
135 .Δ θ451Π10 ἰδρθη 08 οἱ δχδῃγλιπαμείοβ ἢ} Ἰ5ἰ58θζ ; 5181 6] δα ῃτθη(ἴατι Βα 51{1π|8 51Π6 ἔθ ἜΧΟΙ : ἃς ἴῃ 
Ιθιοάοζαη), - . ΠΝ κερλοῖν : Ε ἜΠΟΣ 

βθοιη ὁ Φαϊάθῃ ττ]ῖα ἰαιιάαΐ, ᾿ῃ ΤΥ 15 ΒΡ] χ πθο οἰαθογαίπιη ἀἸοθηαϊ σθμπβ, ΟΠυϊβίϊαμο 
ΤΠ ΧΊ 8 ΘΟΠΡΤΊΙΘΠΒ : [ἢ ΔΙίογΟ δαίθπι 4] ἰοῃρῖον γαῖ, Ππῶ σορυθμθηαϊξ, 4φπο4, σα ῬΘΥΒΟΠἃ8 
᾿ηἀοΠ 185 ΠΙοάουιϑ πα πιοονεῦ Ἰοαθηίο5, Δαν υβαυϊουι γἹΓ ρου α τ ΟΘ ΠΟΥ ΠΉ4π6 ἰδτι65 1ηΐ6- 

χοροῦ. ῬγΡΟΡΟΙΙ δὲ Ἔχ θμρ]α οὐ υἸβίοίο 5 οἱ ἹΠΘΟρΡΠγαϑίῖ, {αὶ 1ῃ ΑἸ] οσὶβ βου  θΘ ἢ 415 βίδε!η γῈ5 
1ρ8858 ἀδρϑυθαϊαηΐοι, πος Ρ]α(οὨΙΟῸ5 ἰθρογ88 Ἰμ]αὉ] ἁἀπάθηΐ, ὑπ᾿ οἴϊαη ᾿ἰρϑιαβ Ῥ]αίοη δ, 4ιὶ αὶ 
Ῥουβοηὰ5 ᾿η ΘΠ π|ΐὰ5 ᾿πἀποῖΐ, 14 φαοα ἔδοϊξ ἢ ΤμΘρΊθτι5, ΠῚ [απ 68 ΘΟΠ100 ἸΏ 016 ἀΘβου 1, πος 

φαϊάφαθϑι δα μη]δοθῦ βου ΠΟ], Ζο Ῥουβοπᾶσιαι ΡΙΌΡυ ιη 511. Ἑαίθίαν ᾿ίααιιο ΒΑ5.Π1π|5, ἘΠῚ ρον- 
50ηὰ ἴῃ ἀδἰθυΊΟυ πὶ Ῥαρίθ ΟἸ 1 115 οοσ ϊα 5. ] οἱ πιν, ποπμπ}1 δχ {ΠΠ|π|5 πν4016 οὐ ΠΟ ἢΪ ῬΟβεΘ 
ἴῃτοχὶ, 51 ἰἀπηθη ΟΠ Ἰβιϊαππατη ἀθοθαΐ ρου80 85 ΟἹ Ϊ8515 τϑθιιβ νἱταρογατο. Αἴ ἈΠ] ρειϑοπς πα 6ῇ- 
πἰζαΣ ἀἸ5βθυτιΐ, 6] α5 106] δα ῬΟΥΒΟμα8 ΘΧου 1 θ118 ΟΥ̓Δ ἸΟΙἾ5. 56. 61} {υπιβίγα ᾿πίουσιπηρὶ. δος Βαϑὶ- 

᾿ϊὰ5 ἱπρϑππθ, αἴ ϑασαιη μα Ἰσθμι ἀθοοθαΐ ; πρὸ τι βουρία οοντίσεγεί Πιοάοτιιβ, 56 τΐ εβ5εῖ ἀδίη- 

0605 ἴῃ 5ουθο π 0 οδαίον. ΠΙατ δ ηΐην βρονῦαΐ θ] αν βουιρίασιμ. Ῥυϊηγαι. οἱ Πἰθσθαα χϑιμιτε, 
δἰζουττ βουγαῖ, 65 υΊ 6 γοΪθ8, πθο ΘΟ απ μα ΠΘὴ5 (Δ ΟΠ γογάρϊ. Οαπιβαμν ποθὴ δἰξενε, σαν οα- 

γοὰΐ (ΟΠ Υ στ ΆΡΠΟ : 50} γιἀοίαν οαι(οι}, ἃ ἰπι δι θουῖοσο Ομ δίοϊα,, οχϑίῖδβο θεῖμα γοσο φαρὰ 



ΥΙἹΤᾺ 5. ΒΑΘΙΠῚ. ΟἸΧΧΙ 

αὐάιι, “4 ἰαπέαπι θπΐηι ρομπνίαηι ἱπνιἀοτι (ἀαρραποεοιιηι 165 εἰθροη 61.6, οὐττν ΟΡ 0 ΠΟΠγ ΘΗΪΐ ΑΝ νὸ 3,3, 

ἴῃ της δηππηι 379, πὸ τϑοθηἴοβ δά ει ουαπὶ ο] τ αοβ οχ αἰν βίοπο Οαρραάοεῖα οὐίδι : (πὶ 
νΘΙῸ ΠΟῊ ΟἸ 861 ΡῈ σαν ΠΟ ΓΑΤῚΪ, τι 6δύ [ἢ 5. ΡΟΙΊΟΓΘ δρἰβϑίοϊα, αὐ Ῥυϊβίϊμαβ ἃγίο5 ἐβεπκευτη. 
14 οαΐαι πὶ ἰαοενοηΐ, νἹἀθίπι 605 οοδοῖθβο ἀἸΠΠἸου Πα 5 σοι Ῥαγ  Π4Ἱ νἱοίπ5. 6Χ Θ᾽ αβιη 11 ατίδ, οαϊ ἰὴ 
Β:}}}}8ἃ ορδϑίαίθ, ἂὸ ἢ ογαίοντιθν πουιϊηται ᾿πποῖπι, Φαουιιη Ὁ]ου ]τι6 πυθθηι γϑ]!απιογαπί., ΠΟῺ 
Ῥ᾽ατ στη ἰοοἱ 6888 ροίογαὶ. Ῥυοίονθα οατῃ ἀἰοαΐ ΒΑΒ.}1π|5, 5101 πθο ΡῈ. γαϊοιαάϊπθην, πος ροι π6- 
δοΓα ΟΣ. Πθογ Ἰἰοογθ, 14 ἀΥουπγθπίο οϑ θὰ 84] Ορτι5 46 ρα βϑαποίο, φαιοα Δηη0 874 οἰαθοτατο 
ἱποοριῖ, πομάαπι ἔπππο ἃ] λτ11 Δ] ΠΠΧΊ1556. 

1. ΒΚ} 1π5 Ῥοϑβῖ οἰ θυ 05 51105 [Δ 1} ΘΤΑΥῚ ΤΟΥ ΌΟ σΟΥΓΟΡίτι8 οβῖς τὶ σαπ 1ΠΠ|π|8 τυαρη  πἀ! πο [ποιά τιτα 
ΟῚ Ῥοββθῖ ΘΧΡυ Π]616, 6Χ 1080 σςοηϑιιοίξ γαϊθί 115 βίατιι απ Ἰοαπάαῃι το] πιογοῖ. Αἰΐ ΘΠ μὴ ἘΕΝῈ οὐδ 

58,5 (ἰττὴν νά] ογ νἹ ἀουθίτιν, τη Πυ ]Ου ιὴ 115 [ῖ586, “που τἢ 58}π|5 ἀθορθναίαν : πη 48 ποὴ ΠΟ ρ1 46 νάμι οἱ 
ΠΟΙ Πρ Πα] 1π8. τυ α ] ΟΠ θ, ΠΟ ΠΟΥ ΘΠ, εὐὐδ ΡΥ ΘΟΙΑΥ Ἰβϑι λαμ γαἰθί πα Ἰ6 ο556 Δολυῖββο. κυρ θο 

Το λδανο οχ Ἐρίϑβί. 141, ΕΥΝΗ Οἱ παρ Ὶ5 ὁμδι θνρδὶ Φαομλ 15 γ 168 ΤΘΡαγαγθ, {πη ᾿πτιϑίπι:} ΟΧ ΩΣ 136. π. 
τ] 6515 Ερο  6βία: (θυ ρου ]ιι5 ἀο]ογθηι. Ἐουίθ Ἰάθιι ἄοἷοιν ἰοἴϊα5 πιονὈ] οατιϑὰ Ὄχϑειεῖς. Νά ργαίον ςῖςς, 
ἰουτοη ἦα ἘΠπιβίαί ἢ} Το πονα, πΘἢ Ῥαστμ ἀηροθαίαν 4ποά ἃ} 1 ΤΡ 515 ΟΡΊΒοΟΡ15, {π]]}πβοιι σΟΠ1-- 

ΜΠ Π]ΟΠ6 ΠΟΙ] ποἴτι5 οΥαΐ, ΓΈ ΔΌΧΙΠΙ δὰ τ68 δου  βϑιβίοὰ5. δοοιρονοῖ, {πὶ ᾿ριβίοϊα 180, σιιδιη 16- κ. 2. 
οἴο δῆ ϊχιιβ βου ρ810 δα Ἐπιβο θαι, ᾿πρϑμ βοῖς, {ποᾷ ΘΡΊβοορὶ, ἄτι βιι Φαβα 16 ΒΘ ον α{1 σομϑι- 
Ἰχπξ, Ῥᾶχτι σαγεηΐ {πὰ δά Ργοχί μι βρθοΐϊδηϊ, π 6 γΘ 15 ΘΟΙ ΠΡ τι5. τα α οδἀθη 515 Ὁγ]-- 

γαΐδ5 5111] ρουῖτα 1 {6]]}ΠΠραηΐ. Ἰαἰοῦαν ποι ᾿π 4 ΠἸσθηΐα ΕΠ ι56 010 ᾿ς ΠΟΥ : δῖι Θηΐμ} Ομ εἶα νο]πί 
ΟΧ βρθοι]α φιδάδηι ργυοβριοἸθηΐθι, 1105 δὲ 116 15 οἵ ΒΟΥ ΟΠ 5 Δα]ιοΥγ ἀἴτιη) 6556, Ὠ]ΠΠ] πιο ἰη- 
τοιιζδίτιμη γ6] 1 111586 ; αἴ α6 {{Π1π|5 ἸΠΟΠἸΓΟΥ̓.1 ΤΠ Θ ΠΟΥ 81), τι 4 116 Γ65 Δ οΙα {, Οο1}}15 ον δι βαινὶ, 

5864 ΠΟ 1ΔΟἾΤΟΟ γ68 ΘΟΠΙ"η65 Δα] γαν!. 51. ἀοβουίτιβ ἃ Θρ βοορὶβ Βαβι} 1πι8, βίαϊπιογαξ δχίγα δο- 
οἰοβαϑίϊοα 6586 (οἷα, 14 εϑί, αὐ αἰΐ βαρτα ἴῃ Ἐρίβε. δὰ Τὺ ιοίαιη, ᾿πἸ πη] σου τιμ ΓΌΤΟΥῚ 86 5] ἀπιθοτο, 
ΟΠ 88 ᾿πηραγαίιπι οὔ ἐπ. 6ὴ} νἱἀογαῖ : ἂο ἤρθη 1 Ππιὴ ἔππι86 011 σοπβρθοίαμι οἵ οοἸ]οψαίπηι, ἃ 
4110 Οἴτῃ 5:1 11} ΠΟΥ ΌΙ ἃς ἀοἰημ6 5115 αϑίγαχθγαμπί, ΠῸῚ ἃ ΘΟΙΠΙΜΠΏΘΠῚ , 564. Δα ΡΥΟρτΐαιη 

ΒΈ ΔΙ ὉΠ αΐΘ πὶ {που θαΐ. Βουὶρία οϑ πὰς δρίβίοϊα αμίθαιαι [9851}1π|8 Δ 64 1115. Θὰ 1615. αἰδυθίαι., 
4110 ΓΘΠΊΘΕΙΟ τιβτι1 56 6556 (ἀἰοϊῦ ἴῃ ΒΘ ΘΠ {1015 Θρ βίο }15. 

Αηίθ 1Ππά4 1ἴον, φυιοα ΒΆ51Π10 δά δαιιὰβ ᾿ρογαυαῃΐ τη θάϊοὶ, νἀ θίπν σΟμ 1558 αιοά! 1056 παυγαΐ Βυπιοι 
ἴῃ πρἰβίοϊα 141. Αϑάντο 6115 ΤΟΥ 15 πα 110., γ πους ΘΡΊΒΟΟΡῚ (δοβαγθᾶμῃ ; 566. γίγιιβ ἃ) οἷβ ἀ46- ἰδόντας 
ΡῬΓΘμΘηϑιι5, οϊδι αἴχιιο οἰΐατη 6058 δα Ππογίαίιιβ οδὲ δα Ἐςο! οὶ ἀοίομβίομθηι, ἂς δὶ ἡ Ἰοίτιμι οἷκ 
αηΐθ οοιο5 ρΡοϑαῖί, ἃ 4οα Ἰατὴ δηΐθα ρθι [ον ὰβ ρυϑοβυιονδί. 

Τύμν οὐ Δ {5 οα 1115 σπγατοίαιν Βα511π|5, βιιοοθϑϑιῖ Αητραίον Νίαχιηο Ρτϑ 8141, σαὶ ἀργοσαία. Δα δχιας 

αἰδι τα [πθναΐ ΠΟ 5106 δ ΑΥ Ί551}15 1} 111 115. ΒΟ. 110 ἢ ΑΠτΠραΐνΟ Πθα5}{1π8 που τιν βυιαι ἴῃ ᾿ος ἐαρετε δι 
1 ΧΊΠ6 ἸΠΟΪ Θβίμη} 510] 6856, “πιο ἰδηίο νἱτῸὸ δι θρμδοαα Ῥαίγιεο σα Ρ ϑβθηΐθ ἃ 6556. Θορ ας, πηᾶὸ βονῖ- 

(οιππηδηάαΐ οἰϊδι Ῥυ 5141 πθροίϊαν Δ} } 8 4180, 4τιδ τ πα 15 ἰοοῸ του θυ βαία, ΠΟῚ ΜΝ δ νς ΠΣ: 
σΘΠΘΙ5 ΡΓορὶ πα αἰ αίθιη, 564 δἰϊαιη Ὁ πλοστμ ργοθ αΐθην. ΟἸσοα (Ομ. 1 Ἰνδοὶ 1 ΓΟ 8 ΘΧΟΙ- ἘΝ 137. 

15 [πουαῦ φαϊάδηι ἐαυη]{π|5, ἴον 8 ΡΟ ἃ τη 1115 ΘΧ 6115 ἔα λι1}15, Τα] τά οἶσοο ἀἰθεϊπμ ραν ἃ φοΠοσγία. 
Ῥλορας Βαβι τι τιῦ πιἀἸοίτινν ἀΠδνατιιν πβάπο δα βύπιηι δἀνθηίιμ). 

7άνὰ ἰούτπνν πη η 561 δα δΔε[185 τοδί ἀθ θα, οὐπι βου ῖρϑι Αηεραίνο. Ὑιάθίαν Ῥγοῦπιι5 τϑ 1556. 

58 (6 58 1 [Δοίασιὴν ᾿παἸοαΐ 1 Πὰς ορ᾿ϑίοϊα. (μίθυιιι ἀατιδθ πθπ πνα] τα 1}}1 ργοίποστιης : 
5661 1056 ἀἸσητι [αὐ οίτ" τἶϑα, Φποα ριον θυθιπην {Ππ4| θα ᾿π ΟΠ] ΘΟ χουν, που αο5. οα 1115 ΠΟ ἢ 
ἡαγανὶ. Ῥοβίχασμι θά τι Οοβανθαιη, δάθηπιο οι [6.18 σοῺ ΠΟΙ Θθαΐ, ἂὸ μ8 φαϊη αι οβίμο ααϊθη. ρ. «38, 
ἸΔΟΥ}}1 416 5εάἀδία {{|{, 564 παι υϊδηΐ τηαίουϊα ἀθϑειαῖα, δὲ ἴῃ δυῖάα 1Π1π|5 σαν πα, ναί 1π ΘΠ Πγο]ηῖο “- 1: 
4αοάδμι δχιυιβίο, οἰγοιιγ οτΐα, πη δυοογοιι ραν δ θαΐ. Ππις δοοθάεθαί Ἰθοαν, δηιῖαα 1185 μἱαρα ; 

οἵ ἃ οἰ015 δἵ ἃ βοῖηπο Ἔχοϊππἄθηβ, ἃς ἰαπίπιαι 5 η 6 5 ὙΙγ 6.6, “δ η τι ΟΡτι8 ογαΐ δά βθηςθμ 05. 40- 
Ἰἰονθβ. Νϑὸ ἀ4θδθ, μ60 ἃ11ἃ πιθα!οουτση τειηθάϊα ἐαπίτιμι τι] τι ΒΌΡΟΓΑ 6 ροϊπθιιηΐ, 

111. Ῥοβί γθάϊιτη οχ ἃ 4118 εἴ απὸ απ πα σοβισαθιη τηοτὍ] ἀϊθι Εναρυϊαβ Ρυ βγίον, Ῥομη-.͵ Γπυίϑίμεν 
Ῥαίδμι Δ: ΘΟ 6518 ΠΠ1π|5, Ζαὶ τ Οςοϊἀδπίοιη οαπ βαποίο 1ὐπιβ0 10 Ὑ οὐ  ]]Θη51 ργοίθοίιι5 [ποναΐ, τ πεν 
1ριά4πο ρου θὰ ὌΝΩΝ ΟΡογαι παγᾶνοτναΐ, ἰαπάον ἴῃ Ὁ Ἰοηίθι γοἰοη5 ϑαγθα {ὐδΏ511{, ἃ ἤγπιο 

Τρ β τσ ᾿αν 1510, Βουτρία Τὶ ομνάλη ἃ Πα 5.10 χἶδϑα γοία]ι, πὶ γἱν 15. Π|ς ἀοοαναιονῖθιι5. ἀθ μ]α- Ὁ’ ̓βδεις 



ΟἸΧΧΙΙ ΥΓΑ 5. ΒΑΒΙΠΗ. 

λδνὸ 373. οθμεϊα ἃ0 ΓΘ ΓΌυ 1" το]θεία : μοι αἱ δρί ϑίο!α Ἰ οιμάτη βου] θονοίαν, δα νϑυθιιηὶ οὰ ᾿ρ8ὰ οομτ1- 

Π6Π8, {τι ἃ Β οπιδ 5 βου ρία ουδηΐ ; ἂο ἰθρδιὶ δριοίου ταίθ ρυθ 111 χἰτο νομί, ταὶ Π ομα}15 ()υἼοιι- 
161 ᾿πν 156 61] βρθοϊοϑα οοοῦβῖο ἀαγθίιν. ΝΟ Ροϊπουτμί [δος ΒΆ51}10 μ]Ο] Θβιἰϑβι γᾶ τ 6556, ΠῸῚῊ 
τᾶμι Ρτορίοι {ΠΠ|π|5 βουιρία τΐπτιβ πο που ῆοο δχοθρία, ἀιᾶηι ῬΡορίοι ΘΟμ51}1ὰ Εοο] Θϑῖδ ῬοιἸοαμ Ὁ 
πα]ΠΠπππὶ οχϊτιμι μα θα πίϊα. ϑουιρία απιίθι 11, {ππδ ἢ Ομα μῖβ πο Ρ]δοιιθιθ, Υἱἀθμίπιν αἰ 6550 
φομμΘη αν παι, Θά ]Π 0. ΠΟΙ 5111}, ἴῃ 40 ἴονίθ θαβιΠπι8 δαάθμι ΠΠονίαίθ., ἂς ἴῃ Πἰἴου 5 δὰ 

Αιπαπαβίπμι, ΔΙ ΟΙ (1 γατὰ {πϑθαίτιν. Ναμ ΠΟῺ ἴδ] γ65 ᾿ρϑῶ γ᾽ ἀθηΐαν ἀἰΒρ]1οταϊδ8ο, ἀτιαμι 4α αι 
50. ΘΠ ΑἹ τηοατι5. ΠΟ 58{15 ἀσοομηπιοάαίι5 δὰ ἀοΠ πη άτιι : τπιι6 ἃ} ἱρϑὶβ Ἀοιηδὶβ ὁχαναία ορὶ- 

εν. «50. πι 5[ο1α, φαάίομι δ 868 ἃ] ΟυἸθη τα Π] 15 5ου 10] ορονίονο ἡαἀἰοα μας. Ἐναρυίαμ ᾿ονυ αΐτι5 ὁδὲ Βαβι τι, 
Ἱ αἰ Αποο ἴθ εἴπ Ποιοί!ιθο, βαποῖὶ ΔΙ ΘΙ ΘΕ ρυθθγ [θυ Ὸ, ΘΟμ λα] οαγοί : ῬΡΟΠϑὶὶ ᾿ὑναθυῖαβ, δί 

ῬΓΟΥ 5515 ΠῸῊ βίοι. 
ῬυοΡάθ 16 εϑὺ βαπούππτη Η]θυογ λαμ Εν αρΎΪ ΒΟΟΙ 1} 1{ΠΠ6 015 {|586. οἵ οατ ὁ0 (βανθαμι νὸ - 

ἶ586. Οονίο Η]Θυομγτμτ15 οἶγτοα μος ἰθηῖριι8 ῃ Ονθηίθιι γθηϊζ. Ν αι ἴῃ ῬΥΙΜ15. Εἰ {{6 15 4 11ὰ5 5110 
᾿ Πίογοπ. αἰγρηία βου ἰρϑιῦ, Ἰοαϊίαν 46 ΘΟὨ οββουῖθιι8 ΠΕ  Ρ 115, 408. Ὑ αἸθὴ5 ᾿ς ἀπ π0 1 Ῥαϊβιίμαπι γὸ- 
τ ΠΣ τ Ἰοσανὶ : βδ6 Απτ οἶδ πὰπὰ οὶ ΕνΔΡΥΪΟ γουβανῚ ᾿μἰοαῦ, 1Π1π|8. γεν }}}5. ΕἸ ἰτιι) 58 ΠυΔ15. 
" Αἰ τῇ Ἑπαμπιοναΐ οἴϊαιη Οαρραάοοίαῃι ἰμ ον Ῥγονυ]ηοἶαβ, ῬΘῚ “185 {γα 5110 ; δ οὐμη 58 δυνιο ΟἸΠἸοῖα βίαι 

ἐγαούτιηι [1556 Γοϑίθίαι ; 1 δέϊδην ορίϊμιο φαδάναί οὐ ναρνϊο, 48] Βαβι τανν. ἀπίο πθηβθι 50- 
Ρίοιαθνθαι ἰην]δἰτ. Οἰιοί 5ἱ ΠΙθι ΟΠ γἸλ115 ᾿πίθυ 10 Ἐν ΔΡΎΙ οὐππὴ ἢ 5.110 ΘΟ] 1115, 60 1 15 ΠΡΟΣ 
4αοά 115 4ιι6 ὁχ Βα51Π10 διαϊοναΐ αι {γα 4115. ΟὈ] γΊΟΩὶ δια οοὨ Θμ115.,. τ} ]8η} Ραγίθι τὶ "ὸ- 
ὨΪΖαΘ 46 βαποίο Δί !θίϊο 5θηβουῖ. 

Πρίογαθι. ΟἾγοα Ἰάθιη ἰθιηριιβ ἄτιο παραὶ ποι η ἰ ποροίϊα 1θαβ.}10 5 ρθυυθμθυι. ἃ πὶ Θοθαβίῖο οᾶ- 
σης ἰφορα, {ΠΟ] 1.6 βομ ἜΡαηΐ, οοοα]ίο Ῥγάγῶ Ορ᾿ πἰοἢἿ5. Επιβία! 1} π]οθυὸ ἀδίθοϊο, αἰ σαι ἃ βαβι 1 Θοο]οβὶὰ- 
εἰ τς ἐπ τ 5010} 50] οἰ ἀἸ ποιὰ Ροροβοοτιμῖ, ἰά εϑί, 84 5 ΘΟἸΜ λα Π ἸΟΠΘ ΠῚ οἱ Ῥαϊγοοϊπἴτιμι ἙοΟμ ρου ηΐ. 

κὰν κα “ΠΠ|ππ|8 δίϊαι ορθηι πη ρ]ονανὶ ἸοομἸΘἢ515 πὶ Ῥιβιάϊα Εοοϊοβία, {πι8 μου τ10 ΘΡΊβοορο ἔατιϑίϊηο ὰ- 

οἸοοιίοποπι, 5.] 1} ἸΠγἹ αν, τὶ 588 ᾿μ γ]βουοῖ ἂὸ ορίβδοοριμ ἄανοι. φώς ἁπίθιν οο]]οσδμλιι5. ροϑί το τι οΧ 
τ ΣΝ Δ 15 οἵ αηΐθ ἄἴθν που Ὀὶ αι ροβιμλι, 4παϊα Θυ οπϑυπηΐ Ἰηΐνα 1{Πππ͵| 5ραίμιαιμι, αιιοα 4}} Τρ ὶ- 

ἃ ρ 138. ο(οἷα 136, 1π1{10 τηογθὶ βου]ρία, δα Τυρ᾿βίοϊαμι 1958, δὰ δαμιθι Ἐλιβϑιιταινι (16 4τι] 118 ΘΟ 5110 
ἘΡῸ βουρίαμι, οἰΠπιχῖς. ΝΊΠΙΙ δαῖμα μα]γοῖ [115 ἐἰ6 ρει ρ᾿βίοϊα 190 : «τὰ8 ἀιηθη ΠΟ. γἱ θίτιι ΟἸ}15- 

ΒΌΤΙ5 [1556 ΒΑΚ. Π1π|5, 51 180} {πη} 1ΠΠπιὴὶ ἰην ἰδιβϑοῖ ᾿ναρυῖαβ, ατΐ 6} 15 ΡΥ β ππ1} Οἴου ῖοὶ ΒΟ θαβίομὶ 
αἱ Ἰοομ θη 515 Προ βία πη ρον ββθηΐ, 

ΠΝ ΙΝ. Δυϊηαιιαροβίμιο ἀϊς τη] δάνθηϊ (πϑαυθαμὶ ΕἸΡΙ ἴπ5. ἀἸασοητι5. οὐ [ἰ{{6ν15. ΤΠ 56 1} 
τιον φαῖη- 5: γλαγι ΒΆ51}}1 ὙἹ θη] «651 ἀον τιμὴ 51] ΠοΔ ΠΕ 1ι5. Τὰ οβρομαϊί Βαβι τιι5 θοάθιι ἴθ, τὶ Ραΐοε οχ 

ἐπὶ ταρν 115 νυ θ 15 : Οἰγιφιαϑοϑιηιτπι ἤμεπιο θην ἀσοϑαπι ἐπι ἐπι τιαϊαῖ 6, οἵην αἰἀνοτεῖς τιοῦὶς εἰ θοίτι5. ἀὸ 

Βατορῖο, ας Ορέζητιι5 [Γαΐ γ τιοσίοτ' οοτιϊαοοτιις ΕἸ ριάϊις5. Ἰ)δο]αταΐ 56, Ἰθοῦ 5. Πὐπιβ 6 0} {τον ]5, ἐποϊίαύατη {π|550, 

"85 ἜΡΙΣ αἰ τεοία δα ὅγγοϑ σοηγοϊατγοί, 56] ποη Ὠϊοάο ἰά 510] ἀθθββθ, τιὶξ νοϊανδ ροβϑϑιί., 564 δεϊαιη τι 86 1ἢ 
χαπάημῖς οἱ ἰθοίο σοηνυίογο. (ὑαίθυτν ΠΟΥ Ὸ 5110, 46} 5 αὖ βαρτὰ νἀ Ἰπηιι5, ἀθβου 1, ἀππιὶ γοχαίταμι, Ὠτα11-- 

Ἔαρος {8} ἰδ ηίτιηι ἀοΪτη1556., «αδῃίαμη Πϊμης . ἃ 60 ᾿πιρϑαἰίιιηι,, «ΠΟΥ 1 ητι5 1ἢ ἔπ 156}0}1 ΘΟΙ ΠΡ] ΘΧΊμ 
᾿ εν .28 6 οοἸ]]οχαίττ νϑηϊαῖ. Νονθναῦ θηΐμ 41|4}} οατονοὶ νοϊαρίαϊο,, οδἰϑι χα γθι 15 Τα πίσι ΕἸ 15. ἀπ η0 

Ῥιδίθυϊίο ἀπ] οἰβδι τι ᾿6] Ἐποοθϑῖοο ϑαμηηοβαίθηβιβ ἀδραβίανοναι, Ἐὸ ἁπίομ ν᾽ 6 η6}1 Πππι56}0}]} 
οαρΙἄϊον οὐαΐ, φαοά νογᾶιη σαν δίοιη ἴῃ αρραάοοϊα ποῖ τϑρουϊγαῖ., απ 51 ΖΘ. ΟἸΠΪΠῸ 
Δι Δ ΐθΙ ΤΟΡΟΙ 6 Ῥοββοῖ, Πϑιἰπ6 1 οου δ οὐπι ἔπι56 01} ρυαἄάθητια οἱ Ἐχ ρου! θητα σομρανα μάτι}. 

5101 δημνν {ΠΠ1ππ|8 ΠΟΙ 5, πὶ δα τ]ὰ ΟΡτι8. 6588. ᾿π(6 Προ θαΐ : οἵ οαπὶ ΠΟΠΏΪΪὮα οϑβοηΐ, {1|80 

50. πο Ποεθαΐ,, ἐδ 115 Ζια Πϊοο]ναΐ,, τα θυ σοϑῖ}1, φαϊ 46 τ ριι5 ἃ Εγδριϊο ῬΥΟΡΟΒ 115 
βρη τι, 414 τεϑροπάθηάιι ϑεθαβίθῃϊβ., οἵ ρουθρυῖπα5. οὐ πα ΟΠ 65. ἂμ ἐἰοἰτθοίανο ΠΟἢ 
ορονίθαϊ. οραΐ Επβοθιτηη 5 ταῦ 51 {θη οἰΐο ἴῃ δρραάοοϊαιη νΘῃϊθηίθι πδμοἰβοδίπν, (6 Π]5 
ΟΠ} 18 γοϑροηθαΐ; 51Π 1] Π1|5., ῬγΘοΘίπαιν, τι 5101 ἴῃ τηθηΐθην γϑηϊαί, {πο 8960 δοοθρίπμῃ 

(πους. Ῥοῦ οἴϊδι ταί 5111 τη ΘΠ] Ομ οι ἴῃ Θοοΐοϑια ΠΟΥ {π|οαΐϊ, ἂς ᾿ρΡ86 ΡΙῸ 56, δαἀϊαποίο ροραΐο, 

Ῥυθοοίπ. 

Ὁς ογρῖοι, Δ] λοι ἴῃ τηοχίτιηῖ ρΟγοισιι5. οδὲ ΠΑΡ. } 15... οὐππὴ ἀὐι που ομληὶ ΡΟ ΒΘ απ ἸΟΏ ΘΗ}, “πᾶ 
ε} 2 Ἀ16- εξ τ; 4 : Ξ - 3 : ἐ ΦἜΡΣ 
τ δίμμις, Δεΐδεὶ ΑΙοχαπάνιο οἵ ἴπ το πὰ ργρίο ὀχουοοθαηι. ΤΠ Πομ τον Ἐοϊοδίαπι ΑἸοχαηάνιπαμι ἰηγῖ- 

᾿ τὸ 

μ“ω». 



ΥΙΤΑ 5... ΒΑΒΠΠ. ΟΥΧΧΙΙ 

βιββοῖ : 564 οὐ ἀπππΐαν πη ΠΟ )Ὸ οΟηίβοίιι5. πὸ Ἰθοίο «πάθη ροϑϑοῖ βιιῦρονο, ου]αία ἐαου]αΐο Ακκὺ 375. 
Ἰθασθ τη ηΔ0}}}, ΒΟΥ ρ510 Α]οχατγ] 15. Πουία μα] ἂς σοπβο αὶ οατι8α. ΤΠ ριβίοϊ ας ἰθμνριι5. τη 41-- 
ὁδηΐ οὐμν ΒΊΟΥ Ό115., 4τπ|0 Δ ον αθαΐ [81 1π|5.. ὕπππν ἴρϑὰ ρϑυβοαααίῖο, {πᾶμπὶ ΑἸοχαπάνιδο ρα ]ο ροβί 
ΑΥΠΙαμα511 τηουίθι 16 3 Νίαι! ἀπὸ 379 ἴῃ σἸ τ 5] αὶ βοϊηλι15 ΘΧΑ 51556. 

Θουρίᾳ ἴῃ. Θαμ θηὶ βοπ θη απ ἰυσΟ] 6518. ἈΠ ἸΘΟΠμΘ88. Θρ βίοϊα βθιθη5, {πῶ Παΐο (θρονὶ Ὅο ορίϑι. 
τπᾶχ τη γι ἄδίαν σΟΠγ ΠΡ {πη ῬΥΟΡίθυ ΒΆ511 σογριιβ ἰοηρα του! πιάϊηθ 461} αύπιι, ἔπτη Ῥγο- ἐν ΔΕ ρον 
Ῥίον ρϑυβθαι οι θ}}., 480 (ὰης ν] ἀθίπι ἔπι|5586 δἀπηοάτι νἱοἰεπία Οτιοά φαϊάθιι {Ἰ]ππθπ ἀτιηι 
ΡΥ οβϑθη ι΄ Προ ναίου 5, {αὶ 60 νϑηϊ ἀππὸ 972. τᾶν πος Θρ βίοι ᾿πηθυϊο ποππα}}1 τὸ- 

Ἰδοθυαμί δα Ῥυϊμιον τα οριβοοραΐαθ θ451}1, Νϑααθ θηϊην [ον απι ΝΊοομαἢ., 4πᾶτῃ Δ ἰ110 

τοοθρίαπι ἴῃ ᾿πφο βιὰ διὰ ἀἰοϊῦ, δὰ τη θηΐα ἀρροΙΪΕ ΒΑΒ.ΠἾτπι5, αὖ πάθην βιδπι πιο 6 ΘΡΙΒΟΟΡΟΥ ΜΠ Τ6- 
Ο6Π5 ΟΥ̓ παίοντι ἀθο]ανοί, 566 τι πος Ῥυδϑιαϊο ἈΠ ΘΟ Π05 ΘΟὨ) παῖ αν θυβιι5 Πϑου Θβτ, {180 
δα ἰδοϊββϑίτηθ ἴῃ 1114 τπιῦθα γϑυτιοθι ἰο 6 Πθαΐ. 

Υ. ΝΟΙΙ το απῖα5 δάθητις [Θυεἰγαΐ Βαβ1}1π|5... στιιὰ ἀππα 115 Τοϑρομ ας ΤΠ ι56 011 ΕΡΙβίο}15., {πὲ- ΣΤΗ͂Σ 
γα} πὰ βιση!Ποα θαΐ, αδηίαπ 5111 Θχϑρεοίδ Οηθη Δ 51}}1π|5 ῬΟΡι]0 ϑαμηοβαίθηβι ΘΟΙΠΠΊΟΥ 556 ν τονὶς τϑο- 

ἀαδηίαηιν (0]0Υ15 αὐτιι 5580 1{Π1Ππ|8 ἀρβθμία : ἀἰίονα γοῦῸ., ΠΕ ΨαΪον «αϊάθιη., πὶ εχ βουϊρίθτα οοὰ- ρα ΘΙ Ως 

Το θαίαν;, 564 βου πι5 το ἀϊα, Πουτα!αίπι δα πος! 6ϑ1 ἀοἰδηβίομθηι, αίππια δἰίδηι οἱ οἰϊδτι τηοη6- ἀρὴν ὦ 
θαΐ 6 165 ϑοοϊθβι βίος Δάν ουβα "5 ἰνδαδυθηίν.. (ὐμπαίι5 [ποναΐ θα Β}}1πι5 15 46 τ θ5. ΕπΒΘΌΙΟ 
βα Ἰϑίλοθιθ ἴῃ ΒΡ ΟυΊΟΥθι15 Θρ βίο }15., 564 Θα5 Επιβ6 15. ἤΘῃ δοοοροναΐ, οαπὰ ᾿ς βουῖρϑι, Οπᾶ-- 
ΡῬιορίοι: νϑυϊίιιβ [9 5}}1π|8., 6 ΠΠ οι 5ιι8 οχοϊ ἰδβαμέ.,, Ὀγουϊίθι ταρθίϊ {τι8 [Δ βου ρβογαΐ. ἂς 

το παπὴ «π] 661 ϑυπιπ ΘΧχοτιβαΐ, οἵα ΠΟ γΘΠΘΡΙ ; οὐ διιΐθιη 165 [ποο βϑὶδο δάνευβαινβ ἰγδ 1ἴ60 

βιΠΐ, 5118}}} ΟΠ ρα 6556. παραΐ, 411] 50{π|5 ἴδ {1 ΠΟΙ Ομ πδροίϊα ΡΟΤΘΑῚ ΠΟ ρῬοϑϑιΐ, σαι 1ἃ οὰ- 
ΠΟΠ65. ΠΟῚ 5ἰηδηΐ : 564 οδιιϑᾶμῃ ΤῸ] 1Ο10. [ἢ ΘΡΊβοΟρΡΟΒ. βθοῖιην ΘΟ πο Π6 ςΟὨ πηςίοβ. Ὑ]άΘΡαη - 
τὰν Ῥ᾽ τ γ 65 6] αβ 0611 ΘΡΊΒΟΟΡῚ οαπ Βά51}10 ΘΟὨ πο ἴ], ΘΟΡΠΊ{τπ|6 ὨΠΠΠ]ΘΙῸ ΒΟΒΡΟΥ 5 παροὺ δά- 
50 ρία5 Γπϑναΐ : 56 Π1Π1}] Ορου δ πανααῃΐ δα Γ65 Πλᾶ ΧΙ ΠΘΟΘββα 8; αίπι6 πόθο ἁπῖτηὶ ρυϊα0 
τηᾶχηη6 ΟὈϑίαθαί., ΦαΟμλ 115 γ᾽γ 65 τϑραγανοί. Νανταΐ Βα511π|8 Ταομηοο. θοὸ5 (ϑαγθᾶμι Δ 10 
ΠΟΥ 5 5118 Ὠτί μί10 γθηϊθηίοβ πογίαίιιβ ἔππϑυϊξ : Παθυ ταν 4αοά, οἴ 56 ῬΥξΟβΘη 6 ΠῚ ΓΘΥΘΥ ΘΔ ὨΓΠΠΠ, 
οἵ οἤποιαπι [ΔοίτῸ5 ρΥομλἰ (απ, τπ0] ἀἸ5ο 6556 16, δα Ἰπρϑηϊππη γθάθαηί. 
ΜΠ ντιμ βᾶπα δϑί οὐὰν" ΑΒ. 1π|5. ΘΙΟΥ ἢ ΠΙΠΠΠΘΙῸ ὨΠΡΘΙ δαΠπποίπαηι ἀἸοαὺ ΒΟΒΡΟΥ ΤΠ}, “τι ] ΟΊ} Βοβμοτῖτις 

ΘΟΠ ΠΟ 581 η}115 Γαουαῦ ᾿Δ1{10 ΘΡ᾿βοοραίτιβ, τ ΡΟΥΒΡΙοὶ ροίεϑί οχ Ἐρ βίο 5 δ΄ οἱ ὅ2. Ὑτάδίαν 111ο-- ἀἀήαπειυς, 
ΤΠ ἁτηϊοῖϊὰ τ Ὁ Ἰχ 1556, οαπὶ (Ο]ΟΠΪὰ , Ετι|π|ι5 ΘΡ᾿ΒΟΟΡ5 ογαΐ ΒΟΘΡΟΥΙτ15., ΠΟΥ͂δΟ ΠΙΘίΙΓΟΡΟΪῚ Τ᾽ γΑΠΙ5 ἀἰοίταν, Βα- 

αἰεθιιία οὐπα Ῥ᾽ αα θῖι5 8115. Νιη ὅ ορίδοορὶ 5θοιτιάς (αρραάοοίω, αἰοϊνας ΒΆ5111π|8 ἈΠῸ ῬΤΟΧΙΠῚΘ ΨῈ τος 

οἴαρβθο, ροβίψιιαπι αἰιογῖιι5 ργονίποί πιοπιθτι μα ιμθγιτιί, ϑιὑϊιο ΘαϊοιΠηιατιιπέ 56 θα αἰΐα αὐ 5. 

γ05 πιαΐίοτιθ οἱ Θοπί6 6556. ἐατ{{{πλ 116 τι0 5 ἱρπο  αΤ τε » ηγιιατετεηι γιιὶ για {πιτηι ΡΙΟΥ 515 ΡοΓί τε μγη 

}6οογ, πὲὸ τιπιιάπν ἐπὶ οοἰϊοητιίτιτν οθποΓιιί. ΝΟΩ ἰατηθη γ᾿ ἀἄθυτη ΒΟΘρου απ ἃ ΒΆ51Π| 

ΘΟΙΠΠ ΟΠ ἀΠ( Δ ΓΘ ΟΘβ51586. (Λαο «αϊάθι πα τ (6]]Πσαΐαν, ἀπ ρΡ]6χ ἀἰἸβπριιθηάτιμ οοια- 
ΤΠ] 015 σ6ηπ|5. ΑἸμαα δαῖϊμα {16} 15 σα ΠΟΙ ΪΟ6 50 6 15. δι ῬΎΘΟΙθτι5. οἵ τ γϑίθυ 5. 511} ο616-- 
Ὀνδμ 15 ρουαροθαΐατν ; αἰ πα ᾿πίθυῖτι5 ογαΐ φαοάδμημηοῦο οἵ βίυἸοί!πι5., ἂὸ ᾿ῃ ΘΟ 51] οστιμ δά Ποο]6- 

5185. ῬοΙΠοα ΟΠ θ ΘΟ} ποίοηθ ροβιζπαμ γαῖ. Ῥυϊηγ ὅΘητι5 ἀδϑισμαΐ [θ4511π5., οαπ αἱΐ τὸ- 
ϑαμάοβ 6856 Οοοϊἀδμίαϊοβ, τὲ οεέπν γμαϊοῖο σοτιπετιτιΐοτιθ5 ροΓαϑατιί, δἰ Θα5 φι8 οτπ, ποοοαοηἰὐτι5 ἐρ. τ99. π 
αὐ ἴρβο5, οἱ δας τ δοτίρίο βϑοιτάίιην ᾿ἰοοἰ δεῖ πιουπιαπι Ζἰτιπιξ : νοὶ σαστ Ὁ] αν] ηὰ5. ῬΓΟΥΙΠοΙα5 Ν ΘΝ 
δηιπηθγαΐ, {παγαη δ] ΘΡΊΒΟΟρΟ5 Π Θὰ 8. μλἰ 6 )αΐ οἵ ἀοοϊρίθ νας. ΑἸτθσιιην σομηπππ]οαίογι σ56- 3.6 
ἢτι8 Πα Πθιητιϑ ἴῃ Ὀ]ανΙθιι5 ΕΡΙΒ(0115., 4ιιοο (6 ἰοσαῖ5 Ἀμμ τηϊ 6 15 ἀρτιηΐ. Πουίδίιι ΒΑΒ1}1π|5 
5. Μοϊοίνπην τιῦ σοι πηι 1 115 ΠΠ{{θνῚ5 ἀπ ραΐ ΠΟΙ. Θουτηὶ 4] ᾿΄6η βθητπαηΐ,, δἰϊαιη Δ})56Π-- ε}. 68. 

{ππι|1. [0568 Ῥυου1 ᾿π αἰ οριβίοϊα ἀαίασιιηϊ 58 ΟΡ θυ 5 τὰ ΠΟΙ ΠΉΠ1Π6 5 ἸΡίατ δα] σΟΙ1η1ι-- ερ. 120. 
Ὠϊοδίου 65 ρου [ϑγαΐαν, Ν ΠΟ βϑ8π6 αἸΧΘΥΙ δ᾽ αϑιηο αι {1 {6 }15. ΟΠ] 65 5.105} 1 051556, (ΠΟΙ ΠῚ 4116 ΟἸΙ ΠῚ 
Βά51}10 οοτηα πἰοαθαπί. ΤΟΐα τ65 γα ηϑιρ  θα ι ̓ πἴΘΥ 605, {1105 ΠΟῚ 501π|π| ΘΔ 16 ΠῚ ΘΟΠΊΠΔΙΠΗΪΟ ; 
564 δἰϊδιν δου λθι ΘΟὨΒΙ]Π]ἸΟΥ τα ἃς 56 Θ ἢ ΕἸ ΠῚ σΟΉ ΒΘ 510 ἀθυϊηοϊθθαί. 1)6. δοάδιῃ σομιμα- 
πιϊοαίουιιη ῬΘΠΘΡ6 Ιου λίαν, σπτα Ελιιβίο ρυθίθυ σᾶ μοπ 65. ογάἀϊπαΐο ἀθο]αγαγοί 7 86 ἃ]Π1ΘΠπιπὶ ἃ} ὁρ. 122. 
60 5θιηρθι ζαϊινιιη., ἶ51 ΠΠ{Θγὰ5. αἰΐδυαί ΑΥ ΘἢΪδ6 ΟΡ ΒοΟρουιιη]., ἃ6 ἸΠΠ ΔΉ Π168 5105 5 τιῦ 161] 

ἀ6 {10 βεπίϊαμς, δἀἀποίαναιη. Ἰὸχ [ῖ5 ἸητοΠἸρίιαν, φαομιοίο Βοβρουῖτιβ,, φααῃγ 15 πο γι θαίαν 

᾿ 



Ανχο 3η3. 
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5. Ῥαϑητὶ 
τηοτ 5. δὰ 

τρϑία θῇ ΓΟ - 

Γετοη δι. 

ἃ ΟΡ. τῆι. 

ΟἸΟΥΧΙΥ ΥἹΤΑ 5, ΒΛΑΘΙΠῚΠ. 

ἃ 1βθαβι}ι σοι πΐοπο (ἰἰβοθββίβϑο,, 5056. ἰατηοῖ ΠῚ ἀπ χῖθβο ἀϊσαίαν, ΛΠ ίναχοταπί οιῖῃ ἢ ἴῃ - 
ἀἰπια οἴπα Πθα5}}10 σοπ]αιοιομ6 «ἰἸἰββθηβίοποβ ΟΡ (αρραάοοῖϊα αν ᾿ϑομθην οχουίιο ; βοά πη ἰ6- 
εἶτοο ἀδβιθγαΐ οπμὶ θά} }10 ΘΟ τ ϊοα το Υ6] μου 850, γαῖ Ρ6Ὶ πο τοροἸ ἰαμ ται βαταλ ΔΕ] πλλππηι, 
ααϊοσστη Βδβ Ππι5 οἷτο ἴῃ σναίίατη τθα 1. 

ΥἹΙ. 1 [5 418 Ποὺ ἅΠΠ0 δεϑία ΠΔΥΓΑΥΊΠΊτι5.). ὨΜ]]Π1Π ῬΥΌΓΒι15 δχϑίαί γθϑε τὴ τηϊϑϑδο ῃ Ος- 
οἰ ἀαπίθιη Ἰθραίοη!β. ᾿Αϑβονογαῦ (απο ΤΠ]οιηοητπι5 Πογοί θῖιπχ ΡΥ ΒΟΥ ΓΘυα πὶ ΤῊ ἰβϑῖ1η} {1580 
οαπῃ Πἰἰου]5 942 εἱ 343 ( α]}1ὰ5 182. εἰ 70). 584 [15 ἢ θυ Ὶβ βύατιιὰ ἰΟΟιαμ ἀβϑιρ ΠΤ 6 ΘΟ ΠΕ}. 
Ναης ΡγοΡαμπάτιηι ΠΟΙ Ϊ ΘΠ. ΠῚ} Ι5511η} [588 πος ἅπποὸ 379. Ραΐοι 14 15 6χ ρ88 56}16 Τ ΓΙ δ6- 
βίασιιγ. (ΟΠ 5. ΠΠπηὴῖ τηἰ τ ηϊ ἴῃ Οοοϊἀδῃίθηιν οὐἔπιηη δϑὲ 0 Επιβοθϊο ϑαπιοϑαίθηβὶ . {πὶ οὐιη} ΑΠ1α-- 
σιμὴ ΕΟ] δβίαυτιτη ἰδ ηΐα πηι οσατη σογογεῖ, “πα πΐδιη 5115 ῬΤΌΡΥΪδθ, οοτητηθη αν πη 46 τ Ρτι5 ἀρτ 
Οεςοἀοηία}65 ἰγαοία 15 τϊϑὶς δα Βαβι παιανν ᾿π πο [τ ὰ5 ἀπ Ϊ Ρ6Ὶ ϑ πο Ἰββιτητιη, ΘΠ π16 Τοσαγ 
τί Θρ᾿ βίο ἢ} Θχαταγδί, οἴα] ΟΠ 65 ΠΟΙ] ἸοΔίΟΥ 65 5 Π5ΟΥΒογθηΐ. ΠΑ 51}}1π5 οἴὰπι Τηϊητι5 ΓΟΡΟΥ Γοΐ, 
414 βου θεπάπιη εβϑεΐ, Νοϊοίῖο ἀθία}}: 5ου θη: δρ βίο πλπιητι5, ἂς ἰοΐατηι τι Ὁ{ΠΠπ|5 ἀν ΠΠΓγὙ10 
σοι }151{. Ῥοϑί ἰδίθυυηα Ετιβίδ 1} τὴ Βαβι πατα [χεϊπογα, δά τις που θαίατ ἀρτα Δ] οἸδίμπιι 58 - 
εἰἰβϑίμηιι5, ἃ6. σΟΠΒΙ πη} τηϊζΘη ἀξ Ἰοσαί!οπβ. Ὡ1 11} ΘΠ. 10 Ῥγοσοββουαΐῖ, ἢθο γαϊάδ αὐυιάθραις Βα- 

5110. Ὑ δῃϊ (βαγθαμα τηθη86 Αυριϑίο Εναρυῖτβ : ΡΘΕϊ τι ἰδραίὶ ατιοίογταίο ρυφ τ πἰτἰαπττιν, 
Οομβαθ Ἐπιβθθίαχη Βαβι τι5. φαϊά [αοίο Οριιβ 511. Τ{θυτιμ Ρδν ἢ οτὰβ ἀσσοπίὶ Ενασυϊο, 58} ἰηϊ- 
{πηι ΠΙΘἾ5, γοϑροπάει θαβι 5. 5101 Ἰητορτιχ τ ΠῸΠ 6586 ἰοσαίοβ το γο. Νοηάτη οὐσο ἰπἰ(ἰο 
θυ} 5 φιμἀαιιᾶμ δοίπιι ογαΐῖ., νοὶ ροίιπ5. πόνᾶμ ΑἸ Ιου] αΐοιν ατεα!ουαης αἴ 4} Οςοϊἀοπίλ]1- 
Ριι5 ὕναρυϊο πηαηάαίΐα., δου 6 ΒΑ51}1}1 ΒΟΥ ΡΕ15 ΤΏ] 115 Θ τὰ ΒΘ Θ η[1ἃ. 

20, Ἰάοριη ργοβθαῃΐ {πο θηίε8 5. θάβ}}} οἱ 5, ἘΊ56θ.1 σοιηϊίι5. οἵ φπθιοΐθ, φιοά απ 46 Ῥᾶσο 
ἘοοΪοβιασπιση. σοποι απ α 6] θογανθυδηΐ, θα Ἰηΐθοία Ῥγουβιι5 οἱ ᾿ὐτιΐα νι ϑγοηΐς. ΝΟ ομΐῃι 4110 
βρϑοίαϊ Βα51}}} ἀοΐον ἴῃ Ἐρίβίοϊα 130, ψιιοά τ8ϑ δος! ββϑιαϑίϊος δἀνθυβαν "5 (τα αμίτν 5 ἀττηὶ 511}8 
αὐιβάᾷαθ ταριι5 ΘΡΊβοορὶ σΟῃβ] θη 658 ραῦνὶ ρομάππὶ {πιὸ αὐ ργοχίμητην αἰτηθπΐ. ᾿ποβάθῃ βοιηϊ- 
ἴι5 τεἀϊηίορταί ἴῃ Ἐρίβι. 138, ὉΠῚ σου πη μαι ἃς 5 ποθγαι οαγ [αΐοιη ἴῃ ΘΡΊΒΟΟΡῚ5. 5Θοῖμ ΠΟ 1}- 
ΤΠ] Π6 σΟὨἤ χη ο15 ἀδοιάθγαί, ἤφθο ΕπιβΈ 10 ΠΟῚ Πλῖπτι5 οἰ πουτιηΐ : 4ποα οππτὴ Βά51}}10 5 σα ῇ- 
οϑ8θῖ, Βα51}1π|5 οἱ γεϑροπάϊ πο 5ῖια, 56 Θρ βοορουτη ὨΜ]] τη 5101 Ορουαπι παγαπίϊιμῃ οαἰρα 1ἃ 
ΘΥ̓Θ 556. Η!ς ργοίδοϊο {6 6}15 ἰοοῖι5. πΘἢ {ἰ5βαῖ, 51 τ ϊθθα ΘΟΠΉΠΠῚ ΠΟΠ56η51: ᾿θσαίϊο 5ΡΘ δτι- 
ΧΙ αἰ(α]ββοῖ. Ηφος εοπνιηαί Ἐρίβίοϊα 1566, ἴῃ {πὰ Βαβι τι τοβροπάθι Ἐναρυϊο, ΠΟΙ ΠΟΙ, 

ῬΙΓΟΥΒι15 88 Βα θοι Ἰἀοπϑιιῃ δα ἰθραιίιοηβ τητιητι5 ΟΡ πάπιηι : πος ΟΡβοιγο ᾿πάϊοαί,, {παι α{{Π|-- 
116 51 δὲ Οςοιἀδηία] 65 δα απχιλιη εγθητιηι οἵ θρίβοοροβ Θυϊθηΐα! 65 αὐ βα θϑου απ παι αὐ άπι- 
Π616., οἴη} αἰΐ : Οποά οἱ ψιιὶς εν ἐγ αέγιθιις χιὶ ἀρια θο5 5τιτιῖ, Ε οοἰοείασιηι σαιισα ἰαϑόγοτη σιιϑοῖ- 

ΡΟΓῸ υοἷεξ, ὶς 5οἷξ ργοσιὶ πνίο οἱ αὐ χοὸς ρῥτοδοιτπιγιις εἱξ δὲ αὐ ψφησπὶ Πποπι, δἱ ψιιοτιιτη δἱὲ Π{|οΥῖς 

ΟΟπιτητετιϊοτικῖτι5 οἱ χιιαϊντις. ΠΠῚ5. γΑΌ ΠΟ ὨΤΙΠῚ ἡ ΟΠΊ ΘΠ 118 ἅΠ1ὰ Δ64] ροββθηΐ : 864 {πα οἰμπὴ τ 115 
Δ ηη0 970 εἰ 370 δεβι15 εοῃγαηοία βιιμς,, νι θηαν τα Ππᾶ ἐθιηραβ ΔΗ ογθμα, 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΙ͂Σ, 

Ι. 5. ῬαβῖΠ πλουθῖῖ5 αὐ τϑξαξογη τοίουοππιβ. Π, Τῖοπι [οσέατη 8. ΕΠΡ9. ΟῚ Θο]ορταξ, δε ράθ]ο μοϑὲ ἔγοβ ᾿Π}Ογὰσ 

5ΟΥΊΡΙ: ἴῃ σταϊ τὰ ΡἐοοΠοἱ ορῃἴουαπα, ΠΙ. Εἰ πιβοθίατα τη γται (ξβασοαπη, 6} πβάιι ἔγαιγι5 ΠΠ1οῸ 5ογῖθη:, ΓΥ, Τη- 

ἰδίαν ἃ 5. Ερμτγαια, Ὗ, Μακτηλτπι ἐγ! 5 ΠΓΓοσ 15 σοτητηοπῆαδξ. 1. Το ἘΡίβίο 5. 180 ---153, ΝῊ, Ποθροπ- 

ἄτι Βαβι ]τι5. Αβοθο]ο ΤΙ ἐβϑα ]οπ]οοπβὶ, οἵ ϑόγάπο «ποῖ, ἃ 4πὸ μοί το]! 185 τηαγέντιπη, ὙΠ. Ποπὰ ἔνα- 

στίο. ΠΙῚι5 ἀπ πηᾶπη 4πρραηξ ΑὐἹαπῖ. ΘουΊθ: 5. Ἐπιβοθῖο οἵ Απίοομο. ΓΧ. ΓᾺΡ πίον 46 ἀορηπαία γβρο - 

ἄει Ἐπραϊοτῖο. Ἐρίδίοϊα δα ὈΙοάογιπι 6 πιιρ 115 οἷϊ πὶ ΒΟΤΌΤΘ ἸΧΟΥῚ5 ΠΙΟΤ πς, - 

Τ. Οὐαιινὶβ ἰοηρα δχϑείουῖς τσυϊαο ΒΆ51Π1, αὸ τϑ  χαϊα ἄπ ᾿πβοάθυμας, οἱ. ϑεθρο ἀΠ ΘΕ }0115 
Ὠ]ΟΪ οσι15. Προ] βία (Ομ ρΟΥ θτι5. που ῖι5  τϑουα ἀπουὶί ; γα οίπν ἰαμχοι 8815 γ λιν Πα τιῖβδο ᾧ ταί 

πμπ 



ΥΙΤᾺ 8. ΒΑΒΙΠΗ. ΟἸΧΧΥ 

ἄϊοπι [δϑίαμι 5. ᾿ ρϑ οἰ ΟΠ νοὶ, σα τι. πιθῃγονὶα ἀἸὸ 7 Βορίθηνν 5 γθοο]οθαίαν. ΤῊ ΠΟ οι Εἶτι5., Ακνὸ 37}. 
41 τὲ ππο ἀππῖμι τημ} ἃ σΟμ 10, {πᾶ} 4110 το] σου οοδοίὶ βιπγλτ8., ἰσοορίαβ. ποημ}}15 νου- 

1.15 Εριβίοϊ ας 27, Βαβι αν ααέιπηηο δχιβεσηας ἴπ που θαπὶ ἱποϊ 556. βοᾷ οὐπὶ Επιβο τη 

ϑὐϑίαίθ ἸΏ ΒΘΓ6. ϑἰαίιϑβοῦ,), πος 6715. ΘΟΠ51Π|0 αἰ ααϊάαπιαμν ρεϑίο. που θυ ΟἸβιῖ- ερ. 157. 
(61 ; τ οΥ 15 δ ἐρϑίδί θυ ΠΘοθββανῖο ἄογοΐ γϑἔουυὶ. Ῥιθίενθα Ἰατηπάτπη φρτοίαθαι Βα5}τι5., 
σα} δα διαμλ γϑηϊ ΠΙΘΓΟΠΎΠλι15 ( γ θη Ἶβ86 δηλ ᾿Π Ἐπ οσπ Εναρυῖο ρῬγο 1 }Ἰ5ϑιητπι. ἡππἀἸοαί. 
ΤΙΠοι θη τῖι15}).» 48] ἰἀμ θη 58. 6 δρραήοοϊα Θρυθϑϑιι ΘΥΑΥ 55: Π105. ἴθ ΟἸΠἸοἷὰ ἐοϑίπ5 ῬΘΥΒΘΠ51556 

ἰοϑίδίαν. ΠΘηΙ 4.6 ἴῃ Ερίβίοϊα 14. απ ρμοϑβί του θιιμ βου ρίατη 6556 ΡΥ θα λ115. τοραΐς Επι- 
56 ἐπι ΒΑ 5. 15. πιὸ Ἐςο]οβίαιη ὐοβαυθηβοπὶ Ἰη γίβαΐ. 5.018 ουρὸ βιιρονθγαῖ (θη ρουῖβ αὖ Ἰοπρτπη 
τον αι  π5 ἃπίθ ἢ] θη }5 Ἰποοιη πο α σὴ ἤσουῈ Ῥοϑββαί. 

Τ|. Ἐὸ Ργο 1} 15. δῖ πο ἀοἴπῖββα Βαβι] τ ἀἰοὶ [οδίο 5. ἘΠ ρσυςΠΙ, ιιοά, οὰπὶ ἀηποὸ 37 
Πίοτη [6 -- 

ΟΧ ΘΥΆΨΙ ΤΏΟΥθΟ Ῥαγ οι σοη γα]θβοογοῖ,, πο πὰ Ια Ῥυ οί Π}1510 ΟσσαβΊ ΟΠ ΘΠ ΠΟΠΟΥΪ5 δ. ΤΠ] ΔΚ ἐγ] οιαπι 8. 

Β15 ὀχ μι ρθηα!, 564 σαστιι ροβὲ Ῥαβοα γϑοία5 δϑί ἴπ ἰοσιπη, ΠΌΪ δχέγα τπιθθι ςοἸΘθαπίαγ. Οοπ,- ἘΞ Ρσυ με 

σοίοργαι, οἱ 
ΠΟ ἴον [π|ΐ 5. Ἐπ ΡΒ ΟΠ] 80] τη (85, {12 ἴπ ᾿ρ8α πτ)6 (δοβαυιθπ8ὶ σου θαίαγ. ῥϑαῖο ροβὶ 

(οπγοοδν!ί δα ᾿πιπο ἀϊθπὶ ἔδϑίιιπῦ ΟΠ 65 ΟΠΟΥΘΡΊΒΟΟΡΟΚ 5105, αὖ 605 ΝΠΙΘΓΔΥΊΟΤΤΤη Αἰ [οΥΪ , τ865 {ποτὰ 5 

ΕΝ 
4ποτν γϑηΐαγιιη ΒΡΟΓα θαΐ, σοΥ πὶ ΠΟΙ πιο παγοῖ, Θεά ποϑιίου δά αι ΝΝ τη θνατῖτι5. ᾿ΓΥδοίαϊου βταιϊαπι 
Ῥυφϑιάπηιν {Πρ Θητον [α1ΐ, ἃς ΒΆΒ11Π10 τοραμτὶ,, τι ραπρθυιπὴ ἀομηο5, {πιὸ ἴῃ ῬαρῚ8 βἰίθ. δυαῃξ., Ῥ' 
{Ἰ θτιι15 Θχ που οί, ῬΥΟΪΧΟ οὨγηΐα ῬγοιηἸϑιί. Ῥαῦΐο Ῥοβὲ πτιπς αἴθ η ἔδδί απ) βου ρίθο {165 δρὶβίο- 
1:5, ὨΘΗῚΡ6 δά πἰτπησιιθ Νατηθγανίπηι, οἱ δα ΤΙ αοίαίονθη ρτοϑι ἀπιπὶ., Δι 1105 τπλτιι ΔΙ ΙΠΙΘ ΠῚ 
6Χ ἙΠογρ βοορὶβ. πε,  οραὶ Νυμηθναυτπη, “Ππθιη αχϑροοίανογαΐ, τι σπου ρίβοορο Πάθπ Πμαὰ- 
θεαί, αὖ ΠΟΙ 1 ἀἸσΠἸ551Π10 σαὶ ογθάαίαν, δ ραπρουιια ἀογητιη δα ρᾶρῸ5 ᾿Ρ051 ΘΟ ΠῚ 5508 Ρ6Ὶ- 
{πο θη} ἰην 5616 δἵ {115 αἸσπθίπν οχίπηθυθ. ϑου 11 ΔἸ τουὶ Ντιτηθυαυῖο 56 ΠΠΡΘη ἰοὺ ΘΠ ΠΥ 
δ( δὕσπη {{||556.. ἢἾδὶ ἐπῆττηδ ψαϊοίπιο οἱ ποροίϊα ἐδιϊπογοηΐ. Πτις ραγῖζου σουπηηιθπάαί σΠουθρὶ- 

ΒΟΟΡῖη, Βονίαίαγπ6 τι 60 σΟΠΒ1}ΠἸὰγῖο, πὰ Ποιηϊηθ δα σοπϑιίπιτ ἀπάτῃ Ἰ΄οηθο, τπϊδίπι. πὶ 

δαΐθμ ΝΥ ΘΥΆΥ 15 116 ριος ποιτορμῖππι φαοάάαπι ΑἸηαβθθο ΟΡΊΒτι5 511158 βιιβιθπίαγεί ; 5ρθιὴ αἴΐονξ 
᾿βαβΠ1ο ταμίᾳ Ῥἰθίαβ., δίασι ραιιρθυατη ἀομλτΐ ἙΠμογΘρίβοορο σΟμη Πλ 55:0 ἱππην αἰ αΐθπι ἃ {ὙἸθ 018 
ΠΟΠραβϑαγμι. ΠΟ ΊΖ6 ΝΠ ον υ1Ὸ ἀἸοῖς 18 πὶ 510] δὰ δουτπὴ οΟἸ᾽ορα, πϑιηρα Τ αοίαΐογο, ππτηδ- 
πἰίδίρη ἴῃ ῬδΊΙΡ 665 ῬΓΟΙἰβϑᾶτη ἔπ1556. [ἢ τον τὰ ᾿πριβίοϊα ἴρϑατϊῃ Τ γασίαίογοιῃ τοσαΐ , τι ᾿ΓΟΠ 55 

ΡῬουΠοϊαί. 

ΤΊ ο5 {2 δρ βίο 1ἴὰ οἱ ἐἰθῃροῦα οἵ σθριι5 ᾿πίθι 56 σοῃστιπιηΐ, τι ῬΙΌΥΘιι5 αἴν 6}}1 ΠῸΠ. ῬΟϑϑιπί. 
Ἠυ]05 δαί ἃ ημ] 379 πο Ποο 501πΠη1 Γοίδυιιηΐ 5 σητιη}, γαϑιπιᾶπ Π451}}} 6χ ογανὶ που ΠΟ ἀ6001-- 
Ἰπαΐθι ; 564 Ππ|ῶ διΐδηι δοςοθάϊς, {ποά {165 οἰποίαϊθϑ, δα {πιο5 βουιρίω βιιηΐ, ΠΟΥ͂ ἴῃ Ῥυου ποῖα 
νἱἀθηίαν ἔπῖ556. Νομ πη} δηΐπ Ὁ] ατὴ 6Χχ ἐΒουΘΡΊβοοΡῚ5 πονογαηΐ, αἴσιιθ, πὶ ΠονῚ βοἱθί ἴῃ χορ 115 
Δα ηἸηἸ5 γ Δ 10 }}15, ΟΠπουΘρ βοορὶ, {πθιὴ δα 605 τϊ{{1| Βα 51}}1πι8, ΘΟ 5110 Ῥ] αν Ίατ1 ᾿πιγΣ] ροίϊογαηΐ, 
τὕπα46 οοἸ]ΠρῸ 605 5ιτὴπ] οὶ Απίραΐτο ρυῶϑι 8, {αθιὰ τη060 δ ΠΘυ πδοιΐα σα ρεββϑθηίθῃι ὙἹ 1 Π}118; 
ἴῃ (ρρδάοοϊαι γ θη ]558. 

1Π.  Ἀβάϊθηβ 6 ϑυῖα Βαβι τ5 Δ ΠῸ Ῥυεθίθυιίο [ο ἰ5ϑι πηᾶτ ΕΟ] 6ϑἰς ϑιιδ 5ρ6 μὴ γἹἀθηπ! 5, Επ- 
56 0}} ϑαῃγοβαίβηϑβιβ γεϊα]ογαῖ. 5 δηΐμ ὙΘὨ ΠΤ. 58 ῬΓΟΙἰβοσαί (θϑανθδιη. Νοη ἰαηιθη γι θίτιν 
56 ἴ'ος ἃηΠ0 ψϑῃ. 1} ῬΥΟΙΠ 5556. αι Πδοίθητιβ ΒΔ 51}1π|5 ϑϑμῃηοβαί 5 Ὄχϑρθοίδίτιβ Γπϑυαΐ , ΠΟῚ 
ἘαβοΡθιὰ5 Οὔβαναρ. Ναϊία οὈβία θαπί “αομηϊητι5 ὰης Ἐπι5 6 τι5 ῬΥΟ ἶδβα μου Ποογοΐ,, (οἰ θβϑιιμηη 

ΘΟΥΡΙ15 (οἱ Θχδη 1α{15 ρὴῸ Εοο]θϑῖα Δ ΠουΊθΡιι5, πδροιϊουιιην Π0165 ἴῃ ἴλη δοσιιγαία Ἐςο] 6518 σαι θ ν- 
πδηδῶ ταίϊοῃ6.. ΠΏ Θὴ5 6 ὈῬΓΟΡΙΠΖιΟ γαϊθηβ, 5} 4π|ὸ Ὠδοθ556 ογαῖΐ, γϑἰ τί ἀνο5. 58} Δ 11 

[ουτηϊἀδηΐθϑ, ΠΟ Ιοπρ6 6 8110 46 6486 ἰοοΐο ἀἸδοθάθγθ. 564 δηιθη [θα51:}1π8 οτιτὴ «ἰ65: 46 }10 5110 
τ ]ογθιη ἴῃ τηοάτπιηι οἰαίτιβ, (απ δὔϊαιη Π 60 σοη [46 η5, Εαβα θαι τοσαγο ποη ἀπθιξαΐ, πὶ ρίπτῃ 
νἱβιίαπθ ϑαυιθη815 Εςο]βϑὶα οἤποιανη ἴῃ αἰϊια ἰθιηρτιβ πο αἰδναί : δ μ181 δηὶμ 114 πὶ 41- 
«4πᾶπη40 ροϑϑιῦ ᾿μγίβοι ; ἃΐ ΠῸμ βθοιμῃ {ΠΠ8 1 [ΠΥ ἸΒΙΧ ΠΩ , 416 ΠῚ ΒΊΟΥ 115 ἀρ β θας Δ ΘΠ] ΠΟ5ἃ 

νἱΐα ἀἸβοθ ον. 
Οὐδιην!β Βαβ.] 15. σναν ον τοργοίαββο γι θαίτν, σὰν Πὲς ΒΟ θα ; ΠῸΠ ἰδιηθη βου ρ810 ἴῃ 

δτυαν βϑίτηο ᾿υ]115 ἐρϑίας 5 τη ου}00, 56 σὰπὶ ππο θτι5 τοουτιἀοβοογοί,, [4 φαοά 5101 οομ ἸηΘῃΐον δοο]- 

οαἰιοίτο - 

Ρ᾿ΠΟΓΆΠΙ, 

ΟΧΧΧΊΓ, 

΄ 

Τ ας Ρ τι πὶ 

τηντίαὶ Οα- 
ΒΆΓΘΆΠῚ. 
6] υ5ηπο ἔγα- 

{τς ΠΠτὸ 

Βογιθ1. 

ἃ Πο ερϊϑί, 

τή5. 



ΟΙΧΧΥῚΙ ΥΙῈΑ δ. ΒΛΆΒΙ1ΠΠ.. 

Δκνὸ 33. ἄδγα [οβίαίαν ἴῃ ᾿ρίβι. 111. Νὴ ομΐμ ΘΧΡΟΙΪ 4π|ὸῸ ἡ ΟΥΒῸ ἰαθονοὶ,, 564 τὰ, ταὶ ποίτη 6χ βιρ6- 

ΤἸΟΥ 115. ΠΠ{{6 015 Ῥυφιθυ 1. ΠΙΗς οἰαχῃ ππι}}α ταἰ᾿{π| ΘΧΟΙΙΒ ΠΟ Π6, οἵαν Ειβο πα ὩΟῺ Ἰην ἰϑαΐ : 

1ά δηΐῃι [δοθγαΐῦ ἴῃ {1115 Θρ βίο 15; 5864 οσ Ὡ1}1ὰ 5065 ΒΡ ϑβδῖ δι] Βαπηοβαΐα., ἘΠαβθ θἰται 
ἰηγ]αΐ (οβαγθαιη. Ῥυρίθυθα ἴῃ Ἐρίβίοϊα 1ὅ7, «δ 58} 1ηϊτππηλ Ἠ Θ1}}15 ΠΟ ΔΏΠΟ 5ου]ρία δϑί, 
Ῥδυδτηΐϊοθ 4αθυϊίαν Βαβι] τι5., {0 Ἐπ ιΒ6}01π|5. 5101 π6 βου ιθαΐ ἀαϊάθι ; ἃς 1 οἶγοῸ 6115 ἀβθητίδιι 

“Ὧ11}}1 Δ}Π11 σατιϑεθ αἰ τ. πἰδὶ φαοα ΡὈΊροι 510 δα ῬδγΘρυ  ΠΔΙΊΟΠ 65 ον {15 οατιθα 5.150] 16 η 4445. Δι 
Θ᾽ θη 46. 6 }15 ἰοο5. θη Θχϑίιι{, ἄσππη στανὶ 110 τον θοὸ ὡονοίανθι Βαβι} πι5. απο ΘΉ 11} 
ΡΙΌΓο5 ἃ} Ἐπιβ 10 ΠΠ τοι 5 δοοορὶΐ, πθο δι Ἰηγ]αϊγαΐ (ϑάγραμ. ἔπ6 οὐ σῸ οὐΐδο 9451} ψιιθυ δ 

ποιά μ]]ὰ5 ἃ}0 δὸ [Πἰγὰβ δοορουδί,, {παι ν 5 δῖ (ὐδοϑαγθατ ᾿ηγ]αβϑοί ρον ᾿ὑΡἰβίοίαια 14, 
{π186 Ῥυοϊ πο ροβί φυανυ θη ἐοϑία!β τη θτι βου ρία οϑί. 

Ηαὶς δορί βίο δ ἃ] Ίαχι [θΆ51}1π|5 ἀγα χὶς δα Αι] ἢ, 411 ΠΟΠ βου ρβογαΐ σα! ἄθιη,, 564 πηδπτι 
8:18 5 πιίθι ἀρροϑβιιθιαΐ ἴῃ ραίγαί δα Βαβι τι ΕΠ {οι 15. Ὁ πά6. δταί]αβ5 1} οὶ ΒΑ5}{1π|5.. ΘΠ 116 
πουίαίαν τι δίποπιιθ ἱπουπιθαΐ δα πη μα Βα αἴθ, οἱ ᾿πιβθθιαι σοι δία", 51 15 ΠΟ σγάνθίαν 

(ϑαγθδη ὙΘη 18. 
Τονίδιανα, ΤΥ, Βαποίππην ἘΡΠγδιη οχἰδίϊμηαι ΤῊ] πηοπίϊτι5. οἶσοα πος ἰομρτι5. γθηΐθ856. (οβαυθαμὶ 451} 
δ τ Ρ νυραν, αν Ἰ56 Π 41 οαπιβᾶ. Πα πιχὶξ δα ἴῃ Βαης ΟΡ᾿μ]ΟΠ θη ΠῸῊ τϑοία ᾿τιτ15 Ἰοοἱ ἰμουρυθίαιο οχ ριϑι. 157, 

οὐδὲ ἣ τῶν ἄλλων τοιαύτη " πιημ46. σοποϊ ας ποημι}105 8. Ἐπ 56 01} ἀἰβοιρα]οβ,, ἴπ ἰ5. 5. Ερμνῶια, 
(ἰοϑαυθᾶμι γθη1558. Ὗ ΘΥῚ11}} δἴϑὶ α]ϊατῃ ἴῃ βθη θηίίδηι Πόρος γουθθα δοοϊριθημα ; πῸπ δτηθη αἰ566- 
ἀδηληβ ἃ ογάϊης ΤΠ] ΘΠ, Ζαϊα 1ΠΠπ4 5α θη γι βι μη 1]6 οϑί, 5. Πρ νέθηι (ὑδοβαυ θα γ 6 1558; 

Ροβίχαδμι Ὑ α]θη5 πᾶς πὰ}6 ἀἰδοθϑβειῖ. [τὰ βμϊηι ἀσοιγαίθ 46 ΒΆ51}}1 το θῈ15 ἴῃς ΡΥ ΒΘ απ ]0η 6 δ 6818 

ἰοαυτίτν,, ταῦ Θὰ5 ῬῸῚ 58 1086 νιἀθαίπν (141ς1586. , 
γι. 85, Ναυγαΐ ατὐθρουῖι5. Ν γββθηῖι 8, ΕρΒγθι ἃ αἰνῖπο ϑρισῖία ἀπποίπηι 6558 (δ ϑαυθΆ 1 5 ΟΠ 116 

εἰ μόν τος 101 νἱά!ββοῖ θα βιὰ... ται }{15. Ἰδτι 1] 5115. νΘ θυ ]Ομ ΘΙ δι18 1} ΟΡ 5586. (θϑίανὶ. Ὑ]άθρας δηΐμα 

». 805. ἀοχίτο, ΒΑ5111 Πυιμηθυο ᾿ηϑι ἀθηίθηι οἰ] τι] Δ}, 4πι86 γ υθα 1ΠΠ1 5] ]ϑίτα θαΐ. Ἐαάθμι σο απ θα 
τ. ἔεύγ. πα. ΒΑΘ πὶ ἀοοι αἄθθ56 ΕΡΠ οι ϑγυιιμιν. Οὑαμν Πὰ Πδυγ Ί]ΟΠ 6 Τΐητι5 ΘΟ ΠΡ τ 4ποά ἀρια Βο!- 

ἶ Ἰαμάτμη Ἰοριίαι, βαπιοίτπιμη 1ΠΠπιι ἀἸασομτι Βαβ 1} 10 οορῃϊίαμι δηΐθα [π1556. ΓΓοία το5 ἃ 5. ΡΠ γι 
λίοπιωπ 510 ΘΠΔΥΤίπ1), π1}1ἃ ῬΓΌ 5115 σΟἸ αι ἰαοΐα τπθητοπ6. Ζνὲ ογσῸ ]1)οπιΐτι5, Ἰπ απ, ΘΥΘα Ἠι6 τιῖδ6- 

ἐπ τα ταν ΤΟΥ ἰα ΘΟΠΙΤπΟἷτι5 {μὶξ, οσσαξίοπθ ογία τηϊδογαάτις ἐπὶ φιιαίίαμι οἰνίίαίο, {ἰ{16 «τπιάϊνὶ νοσθηι 

3.». 58. εἰϊσοτῖθην τη : διέγθο, Ἐρ]τίθπι, δὲ οοπιθεῖθ οδοπδα. Ἐξ τεθροπείοτις εἰσὶ ἐὰν ταμῖία ατιχϊθίαίε : 

ὕπιάδ ἐβ0, 1)οπιῖπθ, οοπιθάαπι 7) ιχὶίψιιθ αὐ πὸ; σοο ἐπὶ ἄοπιο τπθα το σίμηι ὑα5 διρρθαϊαὐῖε 

εἰδὲ οἴϑτιηι. Τ᾽ 6] 6 πιθτιί θυ αἰιίοπι παἰηιτ᾽αἰτι5. 5Π 067 «ἰϊοιὶς, διιΓσότι5 ρογνοπὶ αὐ ἰοπιρἤττι .,1 {{ἰ55ϊπιῖ, 

6ξ οι δθηδίηι ἀκ ατιΐω δε ἰὑτεζπιηη, ἀϑοοηιείί 55 θη, (Ὁ ῥΓ οοίάοτῖο ρον ἰοοιιηι ρον ααἰϊιγοπίοηι 

ΡΓοσρθαῖδϑθηι, υἱέϊ ἐπι βατιοίϊς βατιοίογιτι ας οἰδοιϊϊοτιὶς σοναπι ον ργοίαγο δαίθηδιιηη, ὉΘΥ 15 

7Ζόιη ἀθοοπίϊνι5 ὑατὶθ ΟΥ̓Τιίτίηγι., ΟἸιΤυϊτεττι6 Οὐτιἶος πὶ {ἰίτανι ἀοηαος. Κ᾽ ἰαϊ ἐοπιρίπιτι ροτ᾽ διίπι 

δρίτίεπι τι Γ {τ{πὶ, τεδοτιοτι ΟΡ σα υἱάτπιας οἱ οΥριαπιος ροιὶδδίγειτι τηϊδογϊοοτ ἄϊαπι. 4 5ρθαὶ ἐἰῖο, ἀριά 

Θέτι, ἰαογ για 5, Πιιοτιία Ππινὶος ἱπυϊξατεϊα, δὲ υδἰζιι5 οἱ οτιποίῖς ἱπισίατ' ατιτὶ τα τατιδ ; ἱρδιιιη 6 

Ραβίονθην ρϑητιὶς δρ τ ἰξπι5 ρΥῸ τιοδὶς ργθοθς δνο]ιεπίοηι, αὐ εἰδἀμεθπίοπι ὑοτνα. ΚΤ αϊ αὖ ἴρεο Ἐοοῖο- 

δίαπι ἀδοογαίατη, οἱ δάπι χι αϊϊδοία 651 Θχονπαίαάπι. (οπιδροαὶ ροῖ οιτπὶ Ῥατιϊὶ ἀοοιίνίτιαπι, Ενατι-- 

δοίϊογιιπι ἰόσοπι,, τιγ, 5 ΘΓ τιν ἱπιοτ ότι. Π{1ἰς ἱπιξιιίξιι5. δίτα, τεἴ]οπὶ 5 αἰπιξατθηιιι6 5ΘΤ ΠΟΤ ΘΙ 5, αεἶ 

ἡρϑιίηι τπιδήτ6 οὐἶπην Π6ἰ6 7 ἀϑ σι ϑοπίοηι, τὸ Ὅογῦο,, ἐοίτιτη, ἡϊζιιτι οασέιιτη ἐρ οτι ον ῦτι5 στ αι 
οοἰπιδίναίμηι, ΠΣ ΡΟΥΤῸ Οἰιτιοίὶς τοἰϊσίοσθ αὐδὸ ρμῈΓ σας τοσπὶ οἰδοίμην οἱσοτιϊδιι5., ἰατεάϊϑτι5 

οοἰουτανὶ σαρίοτιίθηι δοπιπιψιιθ Ποπαϊτιιίηι,, φιιὶ οἷς ἱρδιη οἰοτίοαπίθ5 σἱοτίγοαι. Ῥοσί αμάϊίο- 

τὴτίηι Ὁ6ΓῸ., δα δρίνίπ σαποίο ποία οἷτὸ αία 6εΐ δ πιὸ. δί αὐόοθϑϑθη5 υἱϊίαίοπν πιθαηιὶ, ΡΕΤ' 

ἐπιίΡρΥθί πηι ἱτιϊοΤοσϑανὶξ πὶθ αἴϊοθης : Τιιπὸ 65 Ἐρίιθπι, φεὶ ργοίατα σογνίοοπι ἱποϊϊπαϑριϊ, οἵ 

διιδιτιἰἰ5ϊ 7 σιιτη, δαἰιίατιὶς ὙοΡνὶ Εἰ τοδροτιάθηις ἀϊχὶ : ἔδο σειν Ἐρίχιδηι,, τὶ οαἰοθδίϊ οτδιι 

πιοίρστιηι ΚΓιιδίγαΐτι5 {πἰ. (Οτιπιιι6 πιθ ἀρρτοἸιογιϊ556ι αἰϊνίτιις {116 οἷτ, σατιοίτιην οδοτι ἔπτη, στιτεῖι {πὶ 

διχχιν, Π16 Θοτ τ πιανὶξ, ἀρ} 01, 5 116 Τ1611541η. 7 6: Θϑοιεἰοπεϊς ἐαρίοπῖς σατιοίθηιο. οἱ πε οἰἰς ἀτιΐπιω ἱρδῖτι, 

ποτὶ ηιίάεπι σονγερεϊ νι τι5 οογιἑξαιη Κογοιιὶς, 5θὦ ἱπιοοτγιριὶς τ ἤογίαμι σ θη οηεἰῖ5. (πεῖ ὕτι5. Θταῖπη., 

αϊοοδαΐ, ϑοτυὶς ορογίτι5 ροδδιίπιις 1)οηιίπιιπι ργιδοΐαγο πιοῦὶς ρίασαίτιηιν τϑαθγε ἢ χιιο μαοίο ρθοοσα- 

ΤΟΥ ΟΟΟΓΟΘαΠιιι5 ἐπι διι{{π|5 Ὁ δὲ φιιοτηοίῖο αἰεοίιιπι οοοἰἀπιι5. ἔπ στ 555} στα ταίϊοτιθ ἀροϑίο- 

Σ 

δ νῶν... 

υὺς 



ΨΙΠΑ 5. ΒΑΘ. ΟΥΧΧΥΙΙ 

ἐϊοαηι σοηιραγοηλ5 υἱνι 613 οἱ φαιοπάηι ραοίο ἱποοτΤιρίιτη ὁ ΟΥ̓ΘΉΛι 5 μιάίοθηι ἢ Τ μην Ἰωπιοτιίαιτι5. Ἀν κὸ 373 

οἰαπιανὶ, οἰ αἰαὶ: Τιι, ραΐογ., οιιϑεοαϊ πιοϊίοηι ἀοὸ ἀἰθδιάθην ; (τ ἔτι τϑοΐαηι σθηιξαπι εἰἰγίθ.6 τι ; {τι 

ἰαρίάδιιηι τρδτετη σοΤ' Θοπιριιπ56. “414 ἐξ θπῖπι ρτο] θοἷέ ηι6 δρίγίζμιπι 12 6ιι5.. ει απίπιαπι πιθατη, Ομ 65. 
Τιι ἀτίπιθ πιο πάνϑην σϑέία, αὐ ἀητίαπι γοητοιῖς. “Γι ἐσ πεϊιὶ ργιροϊατὶ πιασίπιτὶ οἰ ζει 

οοπίθηιρίανο, ται οἱτειξοτα ταθαπι σοπιργΘἠ 6 παϊέ, ἤογπιαπν οοτιϊτιι, πὶ τα ἀΐδαπι, υἱϑάπι 

ΘοΡῬογὶς, Θνοϊ Ἰϑηϑῴτι6 ἰγταἰτοτιαῦ ἐμ, αὐ [δοίτετετγν τι οΥ65, ἀθίγ αὶ ἐφιιαμιας, ἑαύθηι οοτζογιπι, οἰ 

σεδ τ α]ιοτι5 οἱτιἀϊξαίοηιν ἱπιτι ας αξθηι τι 56Υ̓ Πιοτιδ., τη 8 τοῖο οορὶΐ, αὸ εἰθπιθιϑῖξ ἵπὶ ἀοοππιοη- 

ἐΟΤ 77. 5ΠΟΓιεὺν ἐπιηνογϑοΥα. Τατιο σοτιοθρὶξ ὐδτι01 ἡιθῖι5 ργμάθπίίαπι. τι ραγοτοὶ σιαάτγαρίπία 

πιαγίγτην ἰαμάος. Οπιπθην δπὶπι ἰοϊογατιίϊο ἴρϑοτιιπι πιοάϊιπι τιθὶς ααἰτετπιιτὶξ αἰεί ὕτι5. οσγοσίτις 

οἷν; φιιδηνακίπισελιιτι, οοἰϊοοὶ οἰσρογῖτιὶ πποτὶ τὸ ΟἸ]ιγϊδίο,, φιιατιίαιιθ μονϊοιιῖα οοπ θη 5 τ τι 2 τε 

ἡρϑδίμη ζμον [αοθυοπξ; ἔμτν ποῖ πιίπιθγο {μοτῖτιὶ σαποίὶ εἰ; τοϊϊφτιαχιιθ αὐ ρἱοίαξθη Θογιην Ρ67- 

ἐϊπιθιέϊα οαϊαῖ!. ΓΤ απιρις οὈϊίον ϑοζοιμθπτ5 πτιης ΒΑ51}}1 οἵ 5. ἀϊδοοπὶ ΘΟΠ ΡΥ ΘΒ ΠῚ, 646 δηΐα 
δρβοοραίτιμη Βα5}}}} οοῃ τ 586 υἱ ἀθίατ δχἰβιϊ μᾶ556. Αἰΐ Θπὶηὶ 1θΆ51}10, 4πὶ ροβίβα (ὑδοϑαγθ σαρρᾶ- ἐφ. 3...16. 
ἀοοιηι ΘΓ ΡΟ} 15. ΘρΙβοορῖιβ ἔαϊτ, δατηϊνίϊοηὶ ἔπ1558. δύ ἀμ θὰ 5. ΡΠ γθτα. Υ Ἰἀθίι δά 

5. ἘΡΠγθι γϑίευυι {αοα Βαβι Π 5 ἴῃ. ΠΡγὸ ἀθ ϑρινια βϑηοίο ΔοσΘρΊ5586 56 ἰδϑίδίιιν ἃ «ΠΟ Δ} ωα;. 29. Ρ. 
ΜΜεβοροίδιηϊο, γ]1Ὸ οἵ ᾿ϊηστιδο ΡΥ Ἰο οἵ βαπίθηξα “ΠΟΥ ΡΟ, 69. 

Υ. Μαχιο Οδρραάοοϊο ῬΓΏΒΙΔΙ., οὐ] ϑιοοθϑϑὶῦ πος ἃππῸ Απίραΐίον, πΟἢ 50] τη ἀΡτοσαΐα Μαχιιπιιπι 
αἀϊρῃιίαβ, 5864 εἴα δ΄ΛΓΥ Ἰ5511180 οἰ απ αΐ65 ΕΒΒΕΥ νοποιιπΐ. Δοοιιβαίπι8 ΘΗἸΗ1. ταῦ γ ΟΡ Ιϑτηἶ6 οϑίς ἐὐρν τ κυλα 

τοροϊυ ἀἁττιτ, ΟΠ. Π1 115 ῬΟΏἶ5. {ἴππ ραΐογ ἢ ]5.5 (τη [Δ ΠΟΥ 5110 Ρὰν (15 πιά δἴιι5 6ϑ[., ἃ. ΤΠ ΠΠΙΠΊΘΙ ᾿εἰβεολιέεν 

αἰπΠιοί5. ΘΟΡΡΟΥῚ5 ᾿πΟΟΙ 0 15. απ πὴ οὐϑῆδὲ μὰ δυταί ; ἴ0 Π6 ᾿ρϑῖι) 4 6} Οἰν 15. βίδί πη ἃ} “Ρ᾽ 148, 

Ἰη} αν 115 Ἰηίθρυτπὴ της. Το τηδ]ουιπη ΟΥΡῸ, Υ ἸΘΑΡῚ ᾿γδοαπϊα, ΠΟ 1158. ΠΘπιᾶ1} οἵ ον ε[6}15, 

“αἰ Μαχίμτβ ἴῃ οἴδηβαι σϑπογαί. (τπην ἴῃ 5. ΓΘΡῚ ΠῚ ΔΗ 5[115. ἡ Ἰοῖτι} ΡΟΡΟβοϊββεί 40 πρε- 
τίου, σομημηθηαΐ θαι Βαβι} πι5 ΑΡανρῖο εἰ Τ τα]αηο,, τπιῦ ϑπατιη 6 σομΐγα βίγποΐαβ. σα Π Π} 185 

Ῥαϊτοοϊηῖαηι ἱπηροπάδηΐ. Ῥ8{ δἰϊδμι ἀ1}1ὰ ἘΠ βϑίοϊα {0 ᾿πβου ἰται οἰάθηι τα] πο, 564] ῬΟΡΡΘΓΆΙ 
15 δῃΐηι δα {δὴ βουϊρία δϑί, γιἀθναΐ οοα}15 5115 οα]αιαΐο5. ΔΙ αΧΊ μη] ; 566] ολ Ῥοϑίθα ΤΠ] Δ] Ο ἘΠῚ 
ἴῃ τποάπιι δἰιοίδο ἐβδθηΐ, σα {πὸ Ὗ Ἰοαγῖτι5 οἴῃ οΟΠοτία δ νθηϊββεί,, αὖ τηαΐα δχρίθγοῖ, τοραΐ 

ἔνπιης νίγαιη Βα5111ὰ5., αὖ τπᾶρηα 5118 τηᾶπτι τϊβουιιι Ποιαΐϊπθηι ἀεἰθηά αι. Πδος δπίθτ  Γα]ᾶπο 
ΠΟἢ οομγοπιιπί, οἱ ΒΆΒ511π|8 ΝΙαχίμ! δου 5. ΘΧΡΟϑιΐ ἴῃ ΘΠΡΘΙΙΟΤῈ ἐρβίο!α., ΟἸμ} ἸΡ511}} 

Μαχατι 14 ίδεοθνα ρα άθγοί. 

Τυϊσπη Πάντα Θρ βίο ασιιν ἰθιριι5 ἴῃ Ῥγ μηρία οϑὲ ; ΟἸἹΠῚ ΠΟΥ͂ΤΙ8 ῬΥΓδ6565 ΠΟ. ΔΏΠΟ (᾿ΟϑΑ ΘΔ ΠῚ ; 
ἀθβθηία Βαβι]ϊο, νϑπθιῖ. Ῥυαίογθα Β451}1}1 βέπρουν ἴῃ μὰς δαχίηι οα]αμιδίθ , απιθι [8 Π1ἃ Τά 5811} 

6886. 4Ἰοἱζ, {πα} α ππαπάατη ἉΠΠὰμν Πουμϊηθηι., υραμηθηίο δὲ Πδρο ΘΟΠ 1558. ἀμί ΠΟΥΤΊΒΙ]ΘῊῚ 
ἩΠατ ἰταροάϊαπι ἀηπὶ 874, ἴῃ {πᾶ ῥ]ανιιηϊ ΠΟΡ1165 ψὶτ! ἰΙοησα σιύαγίονα ἀαδηὶ ΝΙΑΧΊηλτι8 

ῥᾶβ881 50. 

ΥἹ. 56υῖτι8 ΘΟ! ] σαν 6 ΠΟΠ Ῥοβϑιιηηι5 ΕΡἰβίοϊαια 150. Αμὰρμ]]οο ἶτι5 ἴῃ Ἰοοο (δρραήοοῖ Ο χ1χἃ}}ς ἢ: τοῖς 

ἀϊοίο ραίεῖβ βεπθοίαίθηι Τογεραΐ, οἵ φαδμαν β Βα51}10 φάτ τι5 ἴῃ ΡΥ Ἶμη15. 6586 7 θῖμη [ΔΘ ὴ Γπρίθθας, 190. 

ναὶ ροιία5. οὐ παίϊοπθιμ. (αιη δαιΐθηι ρϑρὶρ ββδῦ οὐπὰ Πουδο ἃ, 4] ῬΑΥ ον ἴῃ ἴΌγῸ ὙΘυβδίι15 ἐν, τι, ». 
[αδναῦ., τι ἀμ ο 1π ἀδβουίαση ΔΙ πιϑιὴ Ἰοοαμι βθοβάθιθηῦ ; μηϊϑιὲ Ἠρδιδοϊιάδηι (ὑοϑαγθδμη., τιῦ (6 τ' 

Ποὺ οοηϑ1110 δα Βαβι τιν τοίους, Πρ υδο 1485 πὶ ρύορα Οπϑαυθαμι γθμϊῦ., ἴῃ ᾿ἰρϑᾶ πρθ8 πο! 
ΠΟΠΙΠΟΓαΥΪ, 5864 δ ργοχίμηιιμη ρῬαιρδγιμι Ποβριτἰαπὶ σομβασις : δὲ Ομ 60 γΘΠΙβϑθί. ΘΧ Ἰη018 

Βαβι} 15. τϑία 1 δα αι Ὧ6 115 4π| τηαηάανογαῦ ΑἸ ρ]]] ΟΟ Π1π|5. 

Βοιϊμαὶς πππης ᾿ανοπθηι Βαβι ἴτπι5 ἴα βιιο, αἰ γϑνἸβιμ}}6 δϑῖ., πλοηαϑίθυϊο. Ροβίθα Αμ ΡΠ] Ο Ἶτι8 
δα δύ βου ρϑιί, πἰ Ρδοίὰ ἴῃ ΤΠ 6 Π]Ο Δ} Ταγοςαγοί, 566486 ΠΠθμὰ 11Π| Ἰπη ρδοίπι τ} τ] Δ ί118 68. 

Τπ46 ῬΒαβ1]1ο παία οοςδ 510 5ου θη Δα δα Ατηρ Β]]οοΐτιτν ἐστθρῖδο Εἰ ̓ βίοδο 5} Ηδυδοιἀδο Βοιηὶηθ. 

Τ)Θβου 10 [αν ἢ 15. ῬΥΪΠΊΟΒ 51105 511} Β851}11 ἀἸβοι ρ] 1 ηὰ ῬΓΟΘΡΕΒΒΊΙΒ : οομίθμα! 58 ῬτΟμἰϑδᾶ νιν οηαὶ 
οασὰ Αιαρ ἢ] οοΠϊο δα! ρ]δίπυιιπι,, δἰ: 5] ΟΣ ΡΟ 510 ; 4ἰὰ Ὧπᾶ 6ϑ ῬΓΟΥΒ115 να 4π δα ἢο- 

τϊππ ἀποϊῖ. ΝΟΠΠα]1α τοίου οχ οὐ ΒΆ51}}}1} δοοορία ριϑοθρία : 561 Διρ ἢ] οΟΠ τιμὴ Πιονίαίι", 

πὶ {Π|π|5 ἀπ ]6 η41 Ὀγθν θη ἃ ραίτε ᾿ΠἸσθητίατη ἱπηροίτει. Βουῖρία 6ϑὲ μθος δρ᾿βίοϊα ἃπίθ δρίδοοραιυιν 

ΔιμρμΠο Π}, πος δϑί, αηΐθ ἀπππι 3973 ὁχοιηίθηι ; 504 ἰατηθ ΠΟ ]10 δηίθ. δαὶ ΘΏ ἢ} ΟΥαΐ 

ΤΟῊ. 11. ἈΙ 



ΟἸΧΧΨΗ Ὁ ς  ΒΆΞΙΠ1: 

λκνο 373. ΠΟβΡ ΕΠ ι18 Θχοὶ ρος ἸΦοιιθιιμ ἰμηηθηϑαὴ {Ππ4 αἀϊβοίαι, φιιο Βαβι πι5 ΘΟ ΠΝ ΓΟ ΓῸ οσὐροναὶ 
τᾺ “Ῥίδιοα 0 372 Ἰπϑιιηίθ. 
6 ορίσι- Θθργα νἀ πη15 ἴῃ ἘΠ ΡΙβίοἱα 198, οἹθυΐοοβ ϑδθαβίθηοβ, {πὶ 1ἄθν ἃς Βαβι τιθ βομτοραης, Φοίθοίο 

τπ παν Ἐιδίαι }} ργανο ΟΡΙ ΒΙΟΙἾ5. τἤοονθ, δ ΒΆ51}11 σοιμμ απ! Ομ θ δὲ αϊιοίου ταί θη σοί 556. μι Δ11}1} χν 

ἀἴσυια.., ΙΏΒΙ5Ὼ6 ἔασι οὐππ ἕατπα ἰα(8 βραυρεγεῖ ; ̓ππιβδίαι μἴτιβ τηθάϊοιιβ, ΒΆΒ11 “ΡΥ 5 ἀμλῖοιιβ, ἀο]ουθην,ς 
51Π1}} 1. 86 ΤΟΥ απ ῬΘΡ αν ῬΑ ΟΠ οἱ 5 ηϊποανὶ, ΔΙ 115. Θχ ἀνθ τηθάϊοα πομῖ} }}5 ἀἀιποηϊο- 
ὨΪΡ0115. Ἀοϑροπείδί βαβΉ} 15. Τπτι 1} 6} 6586 6] πϑι 1 Δα ἢ  ἰΟμτιτὴ ΟΡΘ απ, ΟΠ} 6 ἰ088 ποὰ 

ἃ γῊ 10} ἔθυσαν ΔΒ! πους, 564 ᾿ρεθ Ἐπαϑίδεἶτι5 δ. θαδίθητιβ ἰὼ ἔθυσα ταθνῖε. Οὐανο φαοαᾷ ΠΠΠΠπ|5 
Οἰθυῖοὶ ποορβϑιίαίο δ ποι [δεθυαηΐ, 5101 14 φαϊάθην νοἱ ρα ποθὴ 6586, Πιοιπα ποίην πδς 1η6- 
αἴοὶ θη ΐον αρτμΐ, Π6 τπϑυοαίοὙ65 ΠΡ ἢ ἴδν θ 65 6] εἰ απ, 566 ΓΔ ΠΊΘἢ ἃ 56 ΠΙΪΠ 16 ᾿ΠΠΡΙΌΒΔΥῚ, 
4{1ὰ γνϑυ δ Ε15 ἃππο, ἀτια Π1}}}} ἀπε ιιίτι5 Πα μος, 8ῖς ἀρθη ἢ] πϑοθϑϑιζαίθιῃ οἱβ ππηροϑβιιθιαί, ἥτις 
το ἰοία Οβοιτο οἵ ἀ1ῆπ01}15 δρ᾿ βίο! βοπίθητία, αὐ ὁχ ποίδ εἰάθιι ΔΡροβίία βϑυβριοὶ μοίοβί. 

Τὸ ερίδι, Οἴτοα πππης ἀπ τι Ὑἰβθθ ϑαηΐ ςΟ]]οοαπα ἦτι8 αὐ Ὑ]εΐογοιι Ἐρίϑίοϊα. Βαβι τιβ ἀυηϊοιἰα οοα- 
ΤὐΞ πη σ: Ἰποῖιι5 ογαΐ σα} ῬΟΙΘῊ {15511}}}5 γ ἐγ 8, [πῃ Π15 οαηὶ Υ Ἰοίου 6 - οἱ “πθυθηιὶ, φιιοα δα 56 πὴ βου θογοί, 
ΩΝ ΠιΘίτι15586 56 τεβροηάοί, ἢ6 ἰδηΐο γἱγῸ πιο  θϑίϊαιν δχ που ; 5οὶ ππιης σομΠ ἀθηίου βου θουδ οἱ 

ἀδίηοορϑ βουιρύπτγιιμν. (ὐοίθυιιπι συαίϊα5. ἀρὶς «οε 5115 ριῸ Ἐφοϊοβία Ῥυθοθ5 ἀπίθγουίουῖς,, ἴδοο- 
τἸῖπι 6 Ομ α αι θου 7116. 'ρ86 ᾿)Αβι ϊτι5. Ῥϑιϊθβοι, ϑουϊρία δυθὸ νας δρίβίοϊα μοϑὲ {πᾶ τοπηριιβ, 

ἐρ. 68... 40 βδβη}1πι5 γθ ἘΠ γα 1 ΡΥ οϑίδ ἢ ΕἸ55111}15. 1}}18 νυ 15 βαα ἴπιμι Ἐςο] οϑῖα ᾿αναπάα. Νοο πλα]}6 ᾿χαὶς 
ΣΝ τι ἅΠΠΟ ΘΟΠΥΘΗΪ, ἀπο Αὐϊαπουῖ σοηδίτι5. ἰὼ ογθυίθἦα θχϑι!ο ΒΆ5 1} ΠΠροἰοδία (ὐοβαυίθηβὶ ἴῃ 
ϑΡ. ν . - - το - . . 5 - Ω 

1:0. σγϑηύπιη οἴ 151 δια, Ὑ Θυ Ἰβι}}}}6 οϑὺ Ὗ Ἰοίουῖβ ΟΡ λαμ ἴῃ Γ6 [ἀ Π|Ὶ πο 6 ΠῚ 0 ἢ «6 [Ἐ|556. δ] πιβάιο 

ΘΟΏ51Π10 ροΐτπι5 {πᾶ} διὰ 5ρομία Ὗ αἰθηΐθιι δε τθϑοϊ ο τιμὴ 4ποα ἐ6 αβι!ο ἀθούονοναί, δά- 

«ἀποίτατηι [τ||556. [πὶ ἁἸίθνὰ ᾿ρ᾿βίοϊα σναίιαβ ἀρὶς Ὑ τοῖουὶ, ααὶ ρυΐῖου βουιρβοναΐ μοι Ποπουῖῆςο, Βα4πο 
σα απ 118, ἀπ 115 αἰτοηίαία ἔιοναΐ Βα 51}1 (λμνα., ταϊ ἴθ πον ουὶ βισηϊοαγοναί, Ποίογοπάα πδς 
νι ἀθηίτ" δαὶ ᾿ππιβίαι ῃ}} ἴῃ ΒΒ. Πτπινι σα τ} Πα 5. 

Βέεροη-. ΥΠΙ ὅ Τπίον πο] θϑ(ϊαβ {τι ΒαΒ1}10 ἀροϊἀθυιιαι, ἄτι 56. ἃ} ΘΡΙβοο ΙΒ ἀοβουίιιην «ποθι τιν, Ρει- 
ΠΝ ΠΝ οΡρονύατπ ν] ἀθηΐαν 4} }α(δ0 6556. Αβομο ΓΕ] ΙΟϑβα] οἰ οθβὶ5 ἢἰϊίονα, οχ 4αΠ]} 115 οανταΐθιν πο π ἴῃ 

Τποσραϊοπῖ- ΟΠ ἢ 115 Τ ΘΕ ῚΧΊ586 ΟΡ ΠΟΥ Τί. [ [15 δαῖτα. ἢ ον ὶβ. ΠΙοο ας ΒΟ ΠΟ] δι ϊμαιαιι ἐμ που - οἱ φαδιην β 
ἐπε ΠΕΣ θυθν 68. 6586} πιὰ Π]ΘΙῸ ΒΥ ΠΑ] γα μ.,. ΘΟρΊΟ856 οβίομοθαπὶ αι βοπτῖγοι Αβομο τις. δὲ ἀαδηίαμν 
ἃ φὰο μοι 61 ΑΙ] ΠΔ511 5 π|Έ6]Ο5118. οϑβοῖ : 14 χαρά 1)αβ} ἴπι5 ον 46 ἰβϑίμνντιινι ϑαπϑο ἀΟο ἢ πδρ ΔΡΡΊΠΘΠ ΙῚ 
ἘΉ εν 6586. ἀπιοορθας. ΑΘΟΠ ΠῚ Ππ ΘΡὰ5. αὐ αΠ: Ἐπ Ρ μϑηλἶτι5, νο] βα! οι ρου οτοπ 5 οανανιῦ. Νά οἱ ΡΙῸ 

ἃ 6 ὁρ. ἀροορία οχ Π||Θγ 15 [τὰ σναῖῖαβ ἀρὶς ΒΑ51Π|πι5, Ῥυθοαίπ 16. τιῦ διιτ Οἷ(Ὁ οὐ] ΟΥ̓ ΠΑ ἰβδιηᾶ ἰρβῖτιϑ 

ΕΑ τος σΟὨ) προ. ΤΘοΙρίαί : Ζαρα ἀνριυμθ το δὲ θαπι γ6] 15 τιον ἴῃ Βογ παπι δαὶ δας ομϊδηι βιιβοο- 
ῬΊ556, ἃ τ ΑΘΟ ΠΟ] Θρ βίο εθ, τὰ τὴ ΒΆ51}1}1 τοβροηβιομἶβ θα] α] τι. {π|1586 : ψ6] βα!ίθι, ἄτα [νΐ5 

1 ἰθοῖ5 τηον δύ", ΟΡΘυαλ “6 18556 τὰ Α5οΠ 0111 ορ σδίοία αὐ Βαβι απ ρον θην. 

ϑαῖ5 αρία οομσθαϊαῃς ῃπαϊὸ ἀπ Π0 σϑιἰι5 ΒΆ51}11, Ταοα αν α5 τπα]ογθι ἴῃ τ] πτη ἰπΐ6}" δρὶ- 

Β0ΌΡΟΒ ΤΟ ΙΧ ̓ 58θΐ : 866 ἤοο 1 ΡΥ 15. ἀπποον ἀυρπθπηΐο, {πο ΑἰΠαπαβίτιβ θα Ε 5511118 σοοθίαν. 

Νόοα "16 ἰαΐοι 1 Ἰητθυύ απ ρα Δ ητ 1105 βου! ρίουοϑ ἀθίουυὶ ννθποθιιβ - νοις εὐ ΠΙΟηγ51π|5 
Τησον. ΟΊ Β.ΠῚ ΘΡΊβοορτιβ ἴῃ Ἐριβίοϊα απ Ἀοιμαποβ ϑοίδρθηιν δου ΘΡ βοοραπι γοοαΐ Πεαίπιη. Αἱ Βαϑὶ- 

ἀ τλ ιν 1ππ|5 πὰς γοο6 ΠΟΥ ίτι05 «ἰοβιρ μα γ6 50] 6[, γῖγο5 διιθηι πιιβά παι ἀεϑῖσπαί. Ηϊης ἴῃ ΕΡΙ5[0115 904 οἱ 

908 δ Ἰβϑι γπιτὴ Ῥαν οι νοοδί Αἰ] παϑίπιμη. τις ἀοοοῦ ! Ταοά ορίβοορίιαι πιὰ πο ἀρρο δαί, 
{πο «αιθην ποθὴ ΟὨλ᾿ 10, οὐπ1 Ἰοφαϊίαν 46 νἱν θη θιι5. Οπατο εἴτ} βαποίτι8. ΑἸ Πα Ππ 511|5 σ 1 

Ῥδεϊθυῖ μος ἀηλιῸ 979. πηθη88 Νίαϊο ; υἱχ οἰ {{π|5 ππθηβο Ο τοὶ οὐ βάθια ἀπ ηὶ παπο ΒΆ51}}} ορ βϑίο- 

δ πὶ οἰ ]οσατ 6 ῬΟβϑιηη8. Τ Θμ ρου Θμἶπη Ορτιβ (αἰ, πὶ οἵ τηοτεϊ5 ΛΊΠ  μα5}1 πιιπίϊι5 ἴῃ Μαοοάο- 
πη, οἴ ΑϑΟΠῸ]} [τον ᾽πὶ Οἀρραάοείαιη [δυυθηΐαν, οἱ ΒΆ51110 Ῥιοιηΐα δϑϑϑί δο ραναία βου 6 41 

οοοδδῖο. ΠΠ|πιὰ νυ βι}] Ππλατ ν᾽ θίαν;,, Αβο ΠΟ] τιπη, σα πὶ 46 βαποῦὶ ΑἸΠΙα ΠΆ511 τηονίο αἰ 4 ἰοἶββθέ, αη-- 
το αδηι βου ον οί Ἰη (αρ ρα οοἰδη, τι ἴῃ τϑοθητὶ ονθηΐαι, ἀθϑι θυ ϊτιη βΙσΠ ἢ αβ86. ἰαητὶ γὴν}, ἃς 

56 πλὰ {{Ππ|5 46 οὐμ ἢ} )115 Εἰ Ο 6 5115. πηθυϊία ρυ δ Ἰοα5856. , 
ρα Ἐριβίοϊα δά ἈβοΠοΠίαμι Δἀϊαποία ἔα ἘΡ᾿ βίο! βθαιθηβ, {πᾶῖὴ αϊάθηη, δἰϑὶ Ἰμβου!ρομ οαγοί, 
ταμαα.. ἍὍΙΠΪΟ ΒΟΡΆΠΟ 50] Ρίδ 1) 6556 16 ΟΥ̓ ἤΠ05 σοη νηὶ. [5 δηΐμι αἷ ἀπ ηὶ ἀαίΐα 6βί, ἴῃ. ϑοντΠ]α οἴμη) 

αἸσοϊίαίδ τα ΠΑ }} σϑυβα δαί : ἀοπηιη Πα ο)αί (ϑαυϑὼ οἵ ΞΟυΟΥ ἢ ἂς οορηδίοβ, 4! πιβοῖιμ Βαϑ5]- 

»“Ν . ἡ. 



ΙΑ 5. ΒΆΘΒΙΠΙ. ΟἸΧΧΙΧ 

1ππ|5. ὩΟῊ 50 τη} ἁι οἰ (ἴα, 56 δἰϊδμι, ταὶ νου βίη ἢ]6. δῖ, βαπ σι 6. ΘΟ ΠΟ 551 1}118. {π|ΐ. ῬοΙ ἃ] Αννο 33. 
δοάδιη Βαβι! 5 τ {πὰ 5 τπαγίγγατη. Μη ΊνΙῆςο πῶς αιδάταηι Ππιπὶο ϑόγαμπο πιεῖ ᾿πν1115 Θου τοὶ, 
4ὶ ρταϊ βοαγὶ υοἴοπς ραϊγί διε, αἰ ἸορΊ 5 ἴῃ Ἐρ βίοϊα ᾿μοο 6518 σου ποθ, σορρτι 5. ὅδε 
ΤΑΥΤῚ. τηἰϑι( ᾿ῃ Οαρραάοοίαιη. [5 Αβο πο] ΠΕ{6 15 ϑ11ι85. Δα] ηχοναΐ, οἱ 4αθγαθαίτι «ποά δή 56 
ΒΑ5111π|5. ΠΟη ΒΟ. οΓ ῖ, 5646 ΟὈ] γΊομὶ ἰγαάεγεῖ, αἴαιιε δἰϊαμ {πο Δ} 60 τι ἃ} 6]1τι5 σπου ρΊβοορο 
γηΪΠτι5 Θπ|ᾶ 1 Δ] 6} ΘΧ ΔΠΊ1ΟΙ5 5118 ἰαϊὰ 6556ΐ βείθπίϊα. Νιι τα] )αΐ ρουϑο απ Ομ ἴῃ (ἀ οἴ{{1ὰ 
τ ΔΙ ΕΥΓ65 ἔασον, 5646 Ρευβαα{Ἰ0 65} ρας θα 1115 ΟΡδα ῬιῸ νἱνιθιι8 ἔουτθ. ΤΠ. ΟΠ ΠΙθιι5 γα-- 

Βρομ οι Βαβ1}1πι5 ἰὴ Εριβίοϊα 1δὅ, 46 «ἃ Α}1π|5 γϑα 1} ἀροπάὶ Ἰοειι5. 
ΥΠ1|. [πεϊριθηίθ ν6] ἀρρυοριπααδηΐα Πθηλα ἀοοθριὶ ΒΑΚ, Π1πι5 ἢ Οτὰ5 ἃ Ἐναρυῖο ΡΥ ΘὈγίο]Ὸ, περι δῷ 

«{ὶ δαπῃ τοραβθαΐ, υὖ ραοϊΠοαπ 85 ἘσΟ]6ϑ᾽δθ ΑΠΓΠΙΟΟἤΘμξθ ΠΟΉΒ1}Ππ|ΠῚ βιιβοϊρουθί, ἂς Ἰθραίοβ ἴῃ Οεεὶ- ἘΠ 

εἰδπίθι πον οῖ. Οτιοα ϑρθείαί δα Ἐοο] οϑίαπη ΑἸ ΠΟΘ ΘΗ ΒΠ1. 501Π}}}111ΠῈ ῬΓδ 56 δεΐ ΔΙ ΟΥ̓ ΘΠ Ῥ8ο]5 

ΒΆΒ1{π|5, 5616 Δ ]1ὰ ῬΤΟΥ5115 ἢ “ΘΙ πιά ΟΥἸΠλΪ δἰ οη6 Ῥγθοοοιραίπιη ρτοϊίοθίαν. 564 ἰάτηθπ 
ἀἰδοϊαναΐ, δἰϊαμηβὶ συδίϊθο ΤΊΝΙ 1ῃ 56 αἰ αθυ επί, π6 ἐπὴν «Ἰάθιι δα πιοίτιην "1, τὸ πος Ὠ ΡΟ ΠῚ 

5018 5150 0186 ; ΟἿ} ῬΥΌΒΘ 1} ΘΡίβοοριῖμν Παϑαί πὸ ἘσοΙθϑῖα Δ οἰθίϊθιιη, 41 πθο δα 586. γϑηΐνα 
Ροίαϑβί, πθο '08568 δά δι. πὰ ῬΓΟΡ θυ ΠῚ Θ}18 τ] Θβίϊαϑ.. πὴ ῬΓΟΡΙΟΡ ΑΥΠΙΘἢΪδο ποηΐο5 ὈΓΕΥῚΪ 
ἸΠΊΡΟΙΎΙΟ5 [ὈΐιιγῸ5 δία τθοίθ να θηίθιι5, ἡθάσ 5101 ἰοησα ὡρυιπάϊηδ σομβοοίο. διά αι 
βου ρίαν 56 δα δῖμη ΡΙ ΟΠ  θίτιν, {πἸΔ 15 ΠΟ ΠΝ] 1 5ΡΘΙ οἱ Θχ πος ᾿ 8} 110 56. Π0Π6. ΠΟ] μι 

βΒιπαι ΟὈΙοι ϑσῃῆοαί, φποἀ ἃ Πθογοίῃθο ἀϊαοομο (Ια ]οϊββοῖ, Ἐναρυιαιι ἈΠΠ|π|8 σον δμίτι5 αν οἷ- 

ῬΘ 6556 ΠΟΪτι1556., σΟΠ ἃ {πᾶ 1 510] (ὑοβαγοθθ ΓΟ βοΐ. 
1)6 υἱοπ15 τὼ Θοοϊάἀδηίοιη ἰοσας 5 ̓ἀ6 πὶ θη, 4ιιοα Ἰαη πὶ ᾿] αν 1} 115 Θρ βίο} 15 πος ἃὰ πο ἐ6-- 

εἰαγανιι. Νεοραῖ 56 φαθι Ζαπ) μα θ θυ 6 {πιθμ πλ{ἰὰΐ ; ΠΟ ΘΠ Ἰηι Οἱ ΟΡοιᾶ ει Πα θα ηΐ ΘΡΊΒΟΟΡῚ : 11{-- 

ἰδ η(105 ἁτιΐθηι ΘΡΊΒΕΟΡΟΒ σθαβοθαί Ἐναργῖι5, ᾿άχιιο Οςοϊἠδηίδ] τιν νου 15 ππαηίίανοναι. Ῥυωίθυθα 
5. ΒΟ βοαγα πη ΠἸσαΐ Βαβ1}1π|5 Ῥάστιμη 510] βατϑίασθυ ΟςοΙ θη: 865, Πθς 88 416 ΟἿ5 ΒΟ. πα τιηι 511, 

δαί 414 οχ δ) αβιηοα! Ππ{6ν}5 δρθγαπ άπ, γσιάθνο. (κοίθυυιη ἴῃ πος Τϑυιμ 5ίδίτι Ῥυθοδίπιν, αἱ Ἰηΐθι" Ρασηπὶ 
βϑρίθῃι ῃ}1}}6 νἹ1Ὸ5 ΠπιΠ]Θ δἴτιυ, {πὶ σοητι ἀπ Βδα] πο ΠΟ ά  61Ὲ : δ οὐ" ΔΠΠΠ1Δ ΠῚ 5118 }}} 8} τὐρβνι 
Πρ  δί1ο5 ΦΌΘΟΥἹ βοϊγοί, 6 ϑύμϊο Εἰ ο 65118 46 Ὀ100 Ὡ1{}}} 586. τ ΘΙβϑιασισην ῬΥΌΙΤΑΙΙ. ἐσθὴν 

7ατα ᾿πιβευαπΐ ορουᾶιι Αὐἰδηὶ 1π|{10 [γπ}τ15 ἀπ], ἄτι ᾿Π51185 ΒΆ51110 βέσαπιπί, 566 Π θα πᾶ 
ἀοἴαδϑϑὶ ᾿6}} ΥἸλ 8115 ἀρ 6581 δια ηΐ, Θ᾽ α5 6116 ἀπ Τὴ {πιο υ Θ θαηΐ ἔπη εἴτ Ἐν ΡΥΟ βου Ὶ θοῦ. δ΄ αἱὰ 
ΘΟΥτα. ΘΟΏ 5111 ᾿πἀἸοαΐ ἴῃ ΕΡΙϑίοἱα βεαιθηιὶ, ἴῃ ατιὰ Επιβεθίτι τορσϑῖ, τι ΡγῸ 56 Ὦθαμ Ῥγθοθί μα, Π ερίσι, 

, παῤ Φαθῃδηοάπ ἃ Ργξοίου 5 θη α Ομ 115, ᾿ἴὰ οἰϊαται ἃ ππ] π θη 1θιι5. ΠΠΠοροίαν. [ἢ δαάθιη Οὐδ με 

ΘΡ᾿βίοϊα ἀο]ουθηι βιαιι 5 Ἰβοαΐ, φιοά Ἐπιβεθιθιμὴ ριφίουιία φϑίαϊα πο νἱ θυ : {αδυ ει "116 
«ποά Επιβερῖα5 δή 58 Π6 50 }10α. σαι ; τππη6 6115 ἃ Ρβθη 1 ΠΟ 1 οατι588 ΓΘ εἶα, 181 Ζαρα 
Ὀίϑοι 510 αὐ βου συ Πα 065 οΑΥ Ια 115 οατιϑἃ 511501 016 185. 

Ῥευρογδια Ἰετο, δρ  ϑίοϊα ἴῃ οιπηΐθιι5 Οοάϊοῖθιι5 ΔΙΘ5. οἱ δά 5. Ἰπβουιθίταν Απίοομο. Νάπι ̓ἰρϑὶ Τὸ ορίοίν 
Απεοεβο βευιρίαᾶ βθ4αθπβ δρἰβίοϊα ἢ δαπηήθιη β5θη (θη {181}. ΠΟ] ΟγΘ . ΘὨΪΠῚ 5.111 ῬΑΙΙΕΙ 515 Ὡ1Π- τλεϑαδοας 
οδῖ, 4ποα 1ΠΠπ||5 νἀ 6 πα] ἀοβιἀθυιπιη, {π0 ἀπάτι Παρταθαΐ, δα Ἔχ η} ΟΣ Ρογάπιχονῖ τι. Ηδς ΕΓΡῸ οχνανι 
βου Ὶ 6 θα  Θοάθηι (ΘΠ ρΡΟγ ἃς Θρβίο τω ρυδοθάθηίθηι ς ἃς ργοϊπάθ τπίγδη 16 τη] οἱ δἰάθὴν πὸη “Π" ἸηᾺ: 
βου ρϑιῖ. Ῥυξίουθα ῬΊρΥ 186 οὐἸ τ πα ῖ]ο ορίϊηθ «πάθη ἴῃ Ἐπιβθ θ᾿} σον θη, 4π16πὶ ΒΔ] ἴὰ5 - 
δεϊδην δίαιδ δἰϊδη τοσαγοναῦ τιὶ (θυ θα νΘη δῖ, αἴ ΠΘΠαδιδπι ἴῃ ΑἸ ΘΟ τιπι, {6} ΡΘΠ65 

βίθππη ΒῸη οναΐ (ϑαγθαμη Ῥ ΡΟ ΟΙ501, ὨΪδὶ ρα ατι5 διιηὰ Πλϊ [6 δἴ απ βθοιι ἀπιοονοί. ΘΗ 6 50]1 

4αδάνας Ειιβε 10, «πο4 αἷς ΒαΒ1}}1π|8. η6 Ῥυξοίου "5 σι] ἀθηι Δ ηἢἷβ [4] 6} ἔ111556 ΘΟΠ Ρ  ΈΒ5111, ταὶ 58-- 
ιἰοίαΐοη αἴδυτοι. Νδην Βαβι ττι5. ἔπ β ΘΒ τιν Ἰην σι ἀππὸ 3509 εἰ 572. {{{ππὴ ιιίθπι ἅππὸ 369 
Απεοομιιηι ϑαιγοϑαί 5 νι θεὶς, 14 ρίαπε ᾿ποθυίαηι. Ἀ δϑι θη ὰ ουρὸ μος δορὶ βίοϊα ᾿πιβεθῖο, εἴ 56- 
4π6η5 Αμίοοθο βευνδηεα, ἴῃ 4τιἃ ΒΆ5.}1π|5 οἱ σοῃ θη αὐ ξιδίγθπι ΘΔ }16}}15 ρυροϑβιίατη. 

ΤΧ.. Οσπβυει5 Βαβι  π5 80 Επιραίουϊο οἸπβάπα ἢ]Π1ὰ 46 γοιι5 ἀορπιαίϊοῖβ, τηᾶσηθθ γοἠτιρίδεϊ π΄ Τμνοπιον 
[ΘΓ 5 ΘΟΙΊΠῚῚ 510] ἔπ||586 βισαϊῆοδί ; Π] δ μἴθι θη 56 15 46 σϑθιι5 ἰμ θυ θα ν. ἘἈεβροπάεί 56 ΝΙςο- ἐπ πρὶν 
πᾶπῃ ἤθη οὐ Ὠἰθιι5 8118 ροβίθα θχοορι(ατὶβ ργρίογγθ ϑ6 ἃ ρυορίοι μεουθβὶπι, {π|85 Ππιροι" Ῥ Ο416-- Ἐαραιοτίο 
ναί, ἢάεϊ ΝΙίοδπθδ δα ἀδηάδμι 6856 οθηβεί ο]ου βοδίϊοπθηι ϑρ νυ π|5 δα ποῦ οτπὶ Ῥαΐνα οἱ ΕἾΠΟ. 
Βουιρία οὐρὸ πϑς δρ᾿βίοϊα ροβίχψιδιη Βαβι] τι5. ἔουυηια ΝΊοοηδ5 ῥ᾽ ον Βοατοπθηι ΘΡ1 5 βαποίὶ 
εατη Ῥαίνο οἱ ΕΠ δἀάἀοπάδιη οθηβι. ἘΠ δαΐθπι τπηὶ ἄδιητπαι ν᾽ θέαν οθμϑι856, απ Ἐπιϑία-- 

», 



ΟΙΧΧΧ ΥἹῈΛ 5.ΒΑΒΙΠῚ. 

ἀχνὸ 32. (σὰ, γοἱαιὶ φαθηχάαιν Ῥνοίοιι, οΟμβίνϊ σον γοϊαϊί. (παν α ροϑὲ ΜΠπ|ι|| «αϊάθιν θηλρῖι8 βουιρία 
[πῶς Θρ᾿ϑίοϊα, 56 ἰαπιθη δῃιοητιδη) Ἰπβίδι 1} οὐ δἸϊουυι ᾿πἰπ]οουτμν ΠΟΥ ΘΟ ΤΠ ἢ ΠΠΙΟ 65 θα. } πν 
ἴῃ {δία φαοάάδηι 5116 |1π|πη δἰ 5115Ρ1ο1οϑα8 σα υτ]0Π165 ΘΟ] Θοἰββθηΐ, τ ας ποὴ ΠΠθο πίον ἦα σοθιιβ 
ἀορτηδίϊοῖβ τοϑροπάογοί, τ ν ἀο] λτι5 Δ Π ΠΟ ΒΘ 61]. 

δε Ως ΒΑ 51}1105 1Π1{10 ΘΡΙΒοοραίτι8. τ }{ἃ. Δα] εἰἸ5ο]ρ᾽Ἰπδη} δι μἀαπ ήδη ἀδονονθνδΐ, ἴῃ [15 αἰ Π6 οὐ 
τὰπι ἀδ πὰ- ΠΟΟΓΘύ ἸΧΟΥΒ ΠΟΥ τ188 ΒΟΙΌΓΘΙ ἴῃ 1) ὙΠ ΟὨΐπιηι ἄτιοονθ. 564 ΔἸ ψαοΐ 815 οἰ ρ515 Ῥυ Ἰογ6 511} 

Ραδ σαπλς ἢ ρ.)1η6΄ ΠΙΟΔΟΥ ΡΥ ΘΘΌΥΓΘΡῚ ΠΠ τον δο δα ἀοἰθηβι ἢ ηῚ 6] πι5ῃ10 1 τη δ ὙἹ ὩἸΟΠ]ΟΥ 1. ΠΟΙ ΒΟϑἰ[δ., 4188 

εἰν νοθς δνν 4αϊάαδῃι οβίθῃ 1, 584 χυτπϑι15 ἀθβία]ῖ, οἱ σοπίτα Βαβι αηὶ νϑ τὶ φαοάάδμι ἐγορετμι οἰγοιι λα}, 
ζϊσοτιίίαται εἰϊοιτ τις 56 ᾿αῦθγ δογρίο πιατιαίαπι. Ολ]τι5. Ἔχ σου 15. ΘΟἢ Πρ ππι δια ΘΟ 51556, 

4ποἃ ριο] θοναΐ. Βα 5}}115. 51 Πὰ5 1: ονὰ 5 Πα] υϊϑβϑθὶ ΒαβιἘῖτι5, ΠΘηΐον ΠΙΟΤῸ 1}151556{ ς: 56 οὐπ 
τ μ16 «]Ἰἰανοῖ, 4α}π 6} 115 ΠΟΙ Ρ6ι" ἔγαιι θυ αἢϊοίο [αἰϑϑθιΐ, ρυϊον ᾿056 1145 γ [6 11, αἱ ἀτι- 
ΡΠ ππᾶππα ΟρΡρΡαρ πϑηίαι ; Ἰάθην θαΐμη [ἀοΐα τι ΠΙοάουτι 5ρευαθαι, Ποονθίθμ ϑάπιαι ἀοίθη 

ΕΧ οομϑαδίπαϊηα ᾿ποο  οβια οϑαυ ]Θ η518: ΘΧρ ἢ οαΐ οὐ Νογϑοϑ θὰ 46 γα 5} ποι], νοὶ ροί᾽ὰ8. πο 581- 
1 1556 Ομ ΘΠ 1: παϊιν] 6} σΟρ παι] θ πὶ [5 πιιρι5. οοηαη αὶ ἀθιηοηϑίγας. ΟἸατιβειία δορὶ βίο! 
ῬΡΟΡαΐ πος [οἰ ητι8 ἴῃ αρραάοοϊα οθι" Ἰβϑτι ΠΟῺ {τ||586 : ῬΤΘΘΟΤ ατιίοηη, ᾿αα]}, εξ υοἷ πιοδίνα 
αὐἀηιοτιΐίϊο αὐὐζζιιτη σι ρογοί, ὐδἷ ποπὶ 5οῦραὶ ἴηι πιοσίσαπι τϑρίοποηι ἰθὺ ρἱαοσιίηι, 56 ἐπὶ χιιῖϑιι5 

αὐπιὶϑ5ιιτη, 65. ἰοοῖς, ἔτι εὶς ρογπιατιθαΐ. Τιαιιάαίαν Ππας ΕΡβίοϊα ἴῃ ἐαποπο 29 Ερ. 199, ας Ῥυοϊη 8 
πριν Βουρία δϑῦ δῃίθ δῆ πτιπ 970. ΑἸΙΖαοῦ ἃη Π05 ΘΠ τι χ 586 ἃ ᾿μ1{10 Θρ᾿βοορδίτιβ ᾿ηἸοαΐ ΒΒ. 1πι|5, σα 

Αἴ 86 αὖ ἐπίτῖο Ἰλὰ58 πτιρίϊαβ ρυ  θτιῖ5586, Οσανθ ΡγΟ 116 οϑὲ ουμ 8ου ρδῖδδ6 ΠΙοίονῸ ἅμμὸ 979 
αιὐὶ 374. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙ. 

Τ, ΒαβΉ 5 ἅππὸ 8714 ᾿ποιπῖς ἱπίογοβὶ πιπουὶ ασόσου! ραινῖβ, Θ νι} ΑὐαρΡ ἈΠ] ΟΠ ἶο πθοθπβ οὐγαϊπαῖο, Π. ΑΕρον 

5ουΡΙΣ ἂα 5. ἘπιβοΡῖτπι, εἴ Ρον Απιρ]οο ΐπτα αὦ Φονίπαμη (ὐοπαΐξοπι. ΟἹ ταϊδϑυτη οουρι5 5. θα) στὰ- 

[145 ἀρὶς Αβόμο]ο οἱ ϑόγάπο. ΠῚ, Ἐχβη τυτη 5, ἘπιϑοθΙ1, ὦ χαοπὶ Ἐρίβίο!α 160, 107, πὰ ποὸπ 5διηΐ, ΒΆ51Π1|ι. 

ΓΝ. Ὧε ΑἸ γοονῖο ἀΐδοοπο {{] οιιπὶ νἱνϑί πιιτὰ στοσο ἁσΐισογαῖ. Υ, 1). Ἐρίβιο]15 172 --- 115. Ν]. ΕΌΡον ἴπ 

ΒΑΒΠταπι Πμδογ ΘΠ Θουτπη αἴθ ἔδθίο 5. Ἐπ ρθυο ῖ. [πᾶς παίαᾳ οσοαβῖο βου θοπ αὶ ΠΡυῚ ἄς ϑριίτγιτα βαποῖο. 
ΝΠ. Ἐρίβιοϊα ἃ σοπ] ρα τοποπι ἃρπὶ 814 βροοίαπίοβ. Ὗ ΠῚ, ἸΝοππα]]α ]τὰ αα ϑατηοβαίθπϑοβ, ἃ ορίϑοοροβ 
Ἐτιβο θ1ο ἀπιῖοοβ εἴ δα Απεραίΐγαπι. 

δεν πὰ Τ. Ἰπϑιιηίβ ἃππὸ 374 Ναζιδηζιιπὶ 58 οο πές Πβα5}}1πι5, πιὸ ατορονῖο ραίυὶ τπογίτπιο [δία ΡΟ 80]- 
ἑακαπι ἴῃς ψαΓεῖ, δἤιβααο [Ἀν ]ΠἸαπὶ ἴηι πος Ἰποίῃ βοϊαγοίαν. Ῥαίΐγοιι οὐαϊίομθ Γαπορνὶ ἰαπάανὶς ατορουῖτι8 
μον τῆ δι Ἰθηίο Βα51110, οὐ} 15. ἃ ἰδ ἀΠθιι5 Ἰπ᾽τλτιιι ἀἸοθ μα] ἔδοϊξ, διιπιατιο ἃ πονίαίιι", τι βασι ΖΌΟπ6 
ραιτῖς, 5.η.- ΒΙΟΠαϊηι ἀθργοτιηδί ἴῃ ἰδ ἀαπάο ραΐσα, οαϊ λ1}{15 ποι θιι5 οί Ἰοίτιβ ογαῦ, τπίροία 1Π|π|5 ορονὰ 
ἐρευνας ἴῃ 88θηι (ὑδοβυ θηβθ πὶ Θυθοίτ5 οἴ 8} 60 ογἸπαίτι5. Ῥγοθαΐ ΤΊ ]οιηομεἶτι5 14 οομ Εἰ ρῖ556 ᾿ 10 γ ΟΕ 5 
δοῃς οετὰι. ΘΧ ΓΡΙβίοϊα 37, ἴῃ χιιὰ Βδ511Π1πι5 Ῥβάδθῃι 56 ἄοι)ο ποη δχίμ 1558. ας Πίθιδ ἰοϑίαταν. ΑἸϊαά ἀτρα- 
ΤΑΝ , τηθηΐτιι ῬΟΓ ὁχ οὐ ἀϊπαίϊοπα ΑΡΠ]]ΠΟΟ 1], ἡτιε ἴῃ ἰάθια ἐθιηριιβ ἱποῖ ας ἂς ΟΥ̓ΘΡΌΥΙ δχβθηπδο, 
19. Ῥ. 387 ἀαλθα5 ᾿μίθυ παι ΒΑΘ. 15. ΑἸ ΡΠ] τιμὴ ἀπαίοιη Ἰηἰτ10 γουὶβ οὐ αἰ παύπμη ἔῖ556. βαβριοαίμ", πὰς 
εἰ Ἵ [15 ̓ ΠΙΧΊΙ5 ΟΠ] οί γα, “ιιο ΠΟΠ ῬΙΟΧΊΠ16 5ιιοοοββουϊ Εδιβίϊπο Ριϑίουῖία οοϑίαίο τπουίτιο, 566 Ἰηΐοι 

ΝΣ Ἢ αἰττιιηιια Προγθίιοιι5 αι 81: Ἰηςου]θοίτι5 Γποεϊί. Οοπ]θοίτπιγαμη θυτηΐ εχ 1115 νου 15 ΒΔ51Π1 δα Απ- 

δρ, τθι. ῬβιοοΒίστη γθοθ 5 ογαἀϊπδίπιμ : ἤγιπηϊοὶ ρεγοιιγιΐ, τι τοι ]ςγαοῖ αι. ῬΙαις «ἰδαθηάτπ ρῥαίαί Π]5 

ςΟὨ]Θοἴτιν 15, Ζιιδτη ΜΙ θη :ο15 Οσθθοδ Ἐπ οἸ6βιδθ, ατιδ Παία Πα ΟὙΘΡΟΥΙ οο ταί οα] θη 15 Τα μπιαυἹ!. 

Ἐφαϊάθηι ἀοο Ἰββη}1 ΥἸΓῚ ἀν απ] ΘΠ {15 τὰ] πο Ῥοβϑιιηι. Νά ἘΡρίβίοϊα 97, οχ {πα οοΠΠρὶς Βαβὶ- 
Ἰνατὰ πο ᾿]θ8 Ῥθάθηι ἄομ}0 ΠῚ Θχίμ]1556, ἀπία ορἰβοορδίιιηι βου ρα; τιῦ βαρνὰ ἀοπιοπβίταίμηη. 
Τη(θυ]θοίτι8 δαιΐθπι Εἰ Διιδίϊητιη Ἰηΐοι οἱ ΑμΡ]]Οο ἴπιηι Ἠφογοίϊοιιβ ουδηθβοὶξ ἰὼ πὰς πονὰ βαϊείομο. 
Ἰμοσπλι8 ΘΏ] οπππ ΟΟἸοΙθιι5 ΜΙΚ5, 7) 5ἑπ ρογοιιτι μὰ τον Τοραοῖ αι. Ἀν ρ]] οἰ οὐαϊπαιῖο αὐ 



ΥΙΤᾺ 85. ΒΑΘΊΠΙ. ΕΟἸΧΧΧΙ 

᾿μ τα νϑυὶβ πὶ 374 αἰ δυνὶ πόα ροίοϑι. Τα μι Ἰοηρσιιηι δαΐηι ᾿η θυ γα! παν ᾿μΐον πονίθηι 1ατι- ΔΝ νο 37Ί. 
δ[ἰηϊ, οἵ ογἀϊμαςτίοπθιιν Ἀπ ρ ἢ] Ο]}}}}, 5ῖπ6 σγανὶ οαπιϑὰ Ῥομὶ ποη (6θεῖ. Ἰ)εῖη48 νθτὸ Βαβιλπιμ ἴη- 
Υἱδιι βίαίιμν μοί Ῥάβομα Αιηρμ]]οοία5; ααοα 4αϊάθιη ποι υἹάἀδίαιν ἴβοῖθ88 βϑίδί θοϑὲ ογϊπδίῖο- 
Π 61}, {πᾶι (ΠΠΠις 1185 οἴ πθοθϑϑᾶυ 185 ΟΟΟ ρα ΟΠ 65 51 56 πὶ ἀοθαθυιιπί. ῬυΟ ΒΑ ΌΙΠ1π15 ον ῬῸ δϑὶ ἄτιοβ 
1105 ὀνεηίμβ, 4πὶ δοάδιη ἰδροῖο οομ ἰρϑυιιηΐ, οὐ ἀἸπαί! Ομ 6} Ατηρ] ΘΟ Π}11 οἱ πηουίθιη ὐθρου!, 
ν6] ἀηπο. 579 ὀχθηΐα οομ Ρ 1556, ΟΠ πλα]τ0 ροϑβὶ 451} δὰ Εὐπγαστίτι δριβίοϊαιη, ἴῃ {πᾶ Ἰοηδᾶ 
56 ϑρυ απ σοποὶ αἰΐ Βαβ.}1πι5, ᾿1!ἀθιὰ αἰ ἰῃ ἘΡρίβίοϊα δ Απιρ ἢ] οο λα σθοθη8. οὐ ἀϊηδίμπι ; 
ψ 6] ᾿πἰ{ἰο αηἶι 974, 51 415 Δί θη οὶβ ἀσθοουα 1 ΠΟΥΟγ τδ ῖ. 

Βαβι απ τοραγοναΐ τηουῖπο Εδαβίϊπο Ερο] οβἰα ΤοοηἸβηϑὶ, τι 5101 Θρ 5 οοραιη «ἀνϑῖ. Ὑ δ Ίβιπ}}}6 ον. 138. 

μοη 6βὲ Βαβιίμπατη πος οβιοίτιν 6χ ὨΙΠ1556 [ΟἹ 16 μ5 1085 : ΦΖαϊρΡα ἐπ Απιρ] ἰοο ἶο γθοθηβ οὐἀϊ- ἦν 
πδίο σγαία δ η] νοὶ] ροιὰ5 σοηβοϊδηαϊ οἱ Δα πουίαμ αὶ οαιιθὰ βου! ρϑου τ. ϑίαίιη οἰ ίαιιθ οὐ - 
πϑίτι8 {πὶ ΑἸ ΡΒ] ]ΟΟ ἶτ15,. ΟἾτι5 5101 ᾿πηροβιζπιη ἴῃ [6118 δα ΒΑΒ1}1111} 1}}15518.,. αὖ 1ᾶ71185. ὙΠ 1008 
5115, ἰχὶ : δι {π|6 ἀο] συ θι (οϑίαθαίτιν {αοςα, απ Πδοίθητιβ [Ῥβη} πλμὴ ΓπρΊββθῖ, μ6 ἃ 60 οὐ !- 

παγϑίτ, ἴῃ ῬΙΒΙ ἀἸᾶτη γΘῃ 65 10] ΘΡ᾿ϑεορδίτιηι ἀοορουα σοδοίπβ 6ϑ86ῖ. Αὐ Βάβη}1πι8. δ] αϑιη αἱ] οΥάϊ- 
ΒΔ (ΟΠ ΘΙ. ΠΤ ἸΓοτα]0 οᾶτουῈ ποραΐ ; Ἰάθοσια Αι] οο παι 06 πΟἢ ᾿πηροβιίιι πὶ ΟΠτ15 Δ] ΘΗ ΑΥῚ; 

504 ἀἰνίηο δι χη]! ο οομ ἢ δμΐθι γἸἩΠΐοθι ἀσοῦθ, οἵ ἤν θη ρνᾶν ἀοοίτιπα Παο(ΙΠθι15 ᾿ΠηΠ]Θ ΒΔ 1] 61 
εὐδίοάϊτο. Ἀοραΐ αὖ 51 56 Ιοηρὰ φρυϊπιάϊηα δά δχϊίτιι ρυορουα ἴθι ᾿ηγΊ86 γ6. γοΠΠ, πδο ΤΘΠΠΡῚ 15 

Ὡ60 5Ιρῃπη οχϑρθοίεί, δίοποε τί ἀΠροηΐθι αν θα Π6 86 ῬΓΑΥ 5 ΤΟΥ 115 ἈΌΓΙΡΙ 5181 ; 56 Π15511ΠῚ 
86. 6886 ΠΙΘΙΪ ΠΟΙ, ΠΟῺ τιῦ 1105 564 ίπ:, 564 τι 'ρ56 ρυθθαί 15 αὶ βαϊνδηίαν, 

Π. Πος δῆπο ροϑὲ ἄϊδιη ἢ Ῥαβοῖθ ΒΑβι 1πι8. ἴῃ συν θηι ποῦ θυαι ᾿ποῖ 1, [ΘΡυῖθτι5, νϑηίγῖὶθ Ζῆροι 
γ 650] ἸΟΠ τι5. οἵ Υἱβοθυιιηι σΟΙΩ ΤΟ Ομ 115 ἀρτίαϊιι5. [ἢ πος. βίαίαι οναῖ, οααπ ρον θαγδοτιπ) θεὰ 

“ι156- 

ΒουΊρϑι Επιβθθῖο, οαϊ ππουθιιην δχοιιβαΐ, {το ποη δά δπῃ Ῥτοἢοϊβοαίαν. (φοίθυιαιιι 58 νἱνῈ5. δά ΠΣ τος 

Ιιοο 16. τδοα ρου ἃν τ]ὴ ϑρογδί, 5] ὈΓῸ 586 Επιβοῖτι5 ρυθοθίαν. Τ᾽ απίμηι δαΐμι {{Π1ππ||8 ῬΎΘΟΙθ 18 οοΠ- σὰν 
ΠαΘΡαΐ, ταὶ 56. οἰϊδιιι [αν θη τ ΕΧ 56Π6,) ΠΟΝ τ] 040 γοροίμτη 6Χ ᾿πῇ ΠΟ οἱ ῬΓΟΥΒ18 αἰ(θητιαίο , [611 Τονίπατα 
ῬΟΒ88 ογοάουοι. ΤΡΙΕΩΝ 

Τοβι15 [10 Πππ}π|5. τλουὶ. ΑἸ ΡΠ] ΟΟἶπι5, {πὶ Βαβι αν, οὖ τοσαίτι5. ἤποναΐ,, νυ ϑὶς, ἂς ἀπ ερ. εἴ τὰ 
ΠΟΙ ΠΟ ίτι5 Θϑῦ (ὑξοβαγθθθ ΠΟῊ βοίτηπ ξδοοτοἰαὨίθιη Βαβι τη οἴοϊοβα βοα τ]τταΐο [ΟΝ ἢ5., 564 οἰ ιὴ 

Ῥοριΐο ἀἰνιαὶ νου] ρα θ1}1α μη] Ἰβίγδηϑβ. [π46 Βαβι πι5 ἰὼ ΕΡΙβί. ποὺ ἀπ πὸ ἀηῖα τη θηβθιι ϑορίομ- 
ὈΓΘΏῚ βου] ρία 5ῖ0 διτὴ ΔΙ] αϊίτι - Δίαπι ρογϑιιαδτίσπι οἱέ εἰδὶ, τ ψαϊί, ρορτεἕπετηι τιο δέτε), Οτετη. Πιτεἶτ05 6ρ. 176. 
Θιρογίις οἱ, πείϊτιι5 ργϑϑοπίϊαπι ἱἰα ἐἰθεἰ ἄθγατ6, τεῦ ἐπιαηι: ἰατιίιιτη οἱ απ οὐ 5 αοπΐθιην ὑτονὶ {{10 

ἘΟΗΘΤ 551 ἱπιηιίςςιϊ. Ὑιάοίαν Απρμ]]ο 15 θα 5110 αἰ(α 1588 “ον αὶ ΟΟΥ1015. Ππ|6γὰ5, οἵ δἰάθηὶ Ὁ ορίϑι. 

[θά51111 γθϑροηϑιμιι γί τ }1556. ἐᾺι 
δαμῖτμ δουδηιι [1115 Θου ΠΟ ἀπορθιὴ τοσαγθιαὶ ΒΑβ1}1|5, τα βαρτὰ νἹ ἀἸπλτι8, ταῦ ΠΙΔΥΓΥΓι 0)}» πιῖ:- 

γ ΘΙ 1115. ραΐν]αμ αἀἰΐανοῖ ; φαδη ἀοααϊδιη 1ΠΠ|0 ρου βθ ζατι{10., ᾿Ρ50 ἀβϑουθύα μία ϑογα 0, ΠΙΔΓΥ Ὸ5 ἐπ με ς ΤΣ 
[Ἀοϊοραι. ΝΟΣ 56ρη15 ϑογάμιιβ ἴῃ πιδη[αι15. Βα51Π1 ΟΧ μα τιυ ΘΠ 415 σουριιβ 5. ϑα}), {αὶ ἀπὴο 972, ες αρῖι 
ἄϊ6 19 Αρυ}15, Ῥάβϑιι5 Γπουδί, ἴῃ Οδρραάοοϊαηι ΡῸῚ νἱγῸ5. Πα αἰρηο5 τη 1511, σππηι ΠΟΏΒΘη81ι Ργ6- πὐελτοο ει 
ΒΟΥ (ΟΡ 1ΠΠππ|5 ἘοΟ  ὁ5186, {τι8 Πὰ5 γ ] {145 ροβϑιοαΐ. Ορταςβϑιιμο ἄοηο δαἤιιποίθ ογαηΐ ΠΠ ϑγθ 
[πο ο θϑῖδ οὐ Π|ςδ5, (ἀπ οἰ} 8|186 τι, Ἄϑο ΠΟ} οὐ ϑονᾶηι. ΕΜ αμ δὶ θαι ΑΒΟΠ ΟἿ 5 ἘΡΙ βίο] αι 
ἘποοΙ βίο (σοῖς, ταῦ οχἸδίϊπναί ΤΉ] ΘΠ 1118, ΒΟ ΠΡ 51556 4] οί : σΘγί8 αἰ Ἰιη 5110 ΠΟΙΏ]η6 Δ Π6ο1, Το ερίοι. 

Ναιη Αϑομο 5. ἴῃ 5115 αὐ Βαβιαμα [ἰἰ6γ15. ἰαπιάαθαΐ βαποίαμῃ ΤΠ αίγοί θα οἱ (αρραάοορίδμ, οχ 164: 

ἅπᾶ βϑῃλῖπα Ρἱθίαί5 ἀρὰ (οίίμοβ ρευνθποναπί. Αἴ Ὡ1Π1] 6] αβηιοα! Ἰδριίαν ἴῃ Π{6γ15 ΕΟ 6518 
ΟοιΠἴςο. Οὐϊποιίδι πρὶ ἱπηππθυϊίο ἀπ (οίτπιι", ἀπ {Π ογάσιι ἘποοἸΘβι (ἀο (Πῖοο διιοῖοι 51. 
βαποίπ5. ΑβοΠοἾ1πι58. Νά οαηλ πὸ ΠΠ οτος ἀοοαγαίαιη Πα θθαηΐ ταν Υ 1} δα ποί! θα) ἀ6βουιρίϊο - 
ΠΟΙ ; 81 6ᾶ5 βου ρϑἰϑβοί βϑαποίτι5. Αβομο 5, πο νἱάθο οἷα’ 1} [ἢ 4115 αὐ βαποίτηγι Βαβι πὴ 
ΕΠ ον 5. τουατη Ἰάθηι τηδυίγ τῖσαι (65 υ ]ρ5]ϑδθῖ : σα “ἰδπιθη Β451}1πι8 ἃ 60 ἰδβίαί παν ἀδβουιρίσμι 
[α]556 ἴῃ 1Π|1ὰ ορ βίοϊα, αὰθ βαποίτιτη Γι γ θη δὲ δρρδάοοίϊδῃ ἰδ ἀθαΐ. 
Οὐ βαμοιϊ Αβο 0111 Πτίοτα ΒριυἸέτι5 βαποίὶ σναίϊα βοδίθγοπί, νἼϑι15. δϑί 5101 Βαβι} 15, ἀπ Θὰ5 

ἰορθγθί, ΡΥ 5015 ἰθ θΟΥ 115 γθυϑαυὶ, οὐππὴ ᾿ς ο] 6ϑῖθ Ομ 65, σϑῇας πλυ]α τ ΘΙ ὈΓἃ 11 Ἰ1ΠῸ ΘΟΥ̓ΡΟΓΘ, 

τυ Πἔς 6 σΟμβθ γθηξ ; οἴππ ὨΔ ἢ [6511 οϑβθηΐ, οἱ {τ Ῥουβο πο θαμίαν, οἵ (1 ῬΕυβααα{ἸΟπ 6. Ρὰ- 
(ἰο]γαιίτν. Θά π ἀπίηλι5. Ῥά51}1: αὐ ρυῖδοδμι ΠΠατὰ θα πἀϊον., πΠ}0} Π οτὰ ΟΧ τθηϊοία γΘρΊΘΠΟ 



ΟΙΧΧΧΝΕΗ ΥΙΤᾺ 5. ΒΑΘΙΠῚΙ- 

Ακδὸ 371. γθπθυιηΐ,, αἰ] θοιϊομβ Ρα]ο ν᾿ πάϊης ΘΒ]ονβοθηῖοβ ; ἂὸ Δίανεγν δάνοῃ!τ ἃ αν θαν}5 αἰίνὰ ᾿ϑίντιν 

μιολν αιθναρ, Ῥοι 86 ἰρ86 ριαϊοδῃ8 Πἀοὶ 1Π|ς γἱρθμὶβ Ἰηἰορείαίθι. 

Τγὸ γί, Ἐρίβίοϊα βθαιθηβ., 485 ἰάθη ΑϑΌΠΟ]ο ἰπ Ομ ηῖθιι5 (οάϊοιθ5 Μ55. οἱ δά εἰ5 Ἰπβουι ταν, ἴῃ 

ἴ πᾶρθᾶβ ἀπ ου]ταίο5 ΤἹΠ]Θιη μίαν. οΟὨ Ἰοϊς. Ν Αι οατη 15, οἱ βουρία 6βδῖ, ὑδρραάοχ ἔπουῖς, 

Αϑοβοίμαμι ἴῃ αρραάοοῖα πᾶύιιηι 6588. δα βίπηδῦ ς δὲ οὐ ϑυδῖ85. ἀϑαηίαν, 116 ηι τὶ ἴῃ Ῥθοο- 
ἄθητὶ ΟἹ τηἰβϑίιηι πα ΕὙΥ]5. ΘΟΓΡ 5, ἱμ46 ΘΟἸ ΠἸσὶς συ Θυμα τι5 ἀτι0 τηα ὙΓ.} ΠΟΥ ΡΟ γΑ}}15 ἴθτη- 
Ρουὶθὰβ ἃ 8. Αβοβο ο ἴῃ (ἀρρδάοοϊδηι τἶδϑα 6586, ϑ'ι8ιά ΘθΡ ἸβϑΊ "15 ΓΘ Ὠ 18 ῬΥΌΡαΡῚ Ῥοΐοβὲ 
Πιᾶπς Θρ βίον πὸ ΑΒΟΠΟΪΪΟ βου ρα ἔπῖ556, 864 ὅπιηϊο ϑόγᾶπο, δὰ ψαθιι ἘῤἸδίοίδι 1 
βου ρϑοναί Βδβ}}1π|5. 

Νδηι 1“ Βαβι 5 ἴθ Ερὶβῖ, 1δ ϑοιδηθηι Ὠτποθνοΐ ᾿ηΐου 605, ΤῈ] οὗ 7)ογπϊπὶ τιοπιθτὶ {ἰδ 6 6 
Ἰοχτιιιιτεξιι" δὲ ορὶνἰ[αἴός {τιιοίτις φαμπιτιῖ. ὅῖς δἴϊαμ ἴα πὰς ΕΡίϑβε. 16 : ᾿γμοιίϑιις ἐριτγιταἰϑιις5 τιατῖο-- 

γπιθηι θα τά τϑρίον δε... .. ΕΤ σιππὶ ρΥῸ Π 46 οογι απεῖΐτια 5τιδίϊηιοτ 5, ]}}διετι σἱογὶ Ποαῦαΐ ραϊτία τιοσίγα, 

δοπατπ ραίτιην ἰουθαϊίαῖεπι τι 6 ατιάζοτις οιιδοαϊτιὶ. 25. ΟΘγ δι ιο ὑαρραάοχ οναὶ ππηῖτι8 Βουδητιβ. 

Αὐ τάθν ἄθ 8. Αβομοῖῖο αἰεὶ ποῖ ροίεβί, Ζαθιη παπηιαι νἹάθυδί [θα βη}τπι5, ταὶ Ῥαίοί δχ ᾿μ11Ὸ 
᾿ἐρίβιοῖ 1564. [π βθοα δριβίοϊα δα θῖιμὶ βουὶρία, {ιιδ ἐβί 104, ργαίϊαβ οἱ δρὶζ Βαβι 5 χαρά 
(δρραάοείαιη ἰατι ανουῖς. Παιδὶ αρραάοοὶ ἐοηγθηϊαί ἰαιάατο Οδρραάοοίαμπι, βα] θη οαιιδᾶ 
ΠΟῺ δταΐ ον οἱ σγαῖ ἀσογθηίαν, Ῥυφίονθα 8 ἀο 5. ΑβοΠο] ο Ππαγγαΐ ΑἸ ΠΡΟΒΙ 5, δαατ ἴη 

ἐρ. τ π᾿ ἈςΒαΐὰᾶ δαϊΐ νἱοῖ 5 τθρΊ ο θτι85. παίτιμ 6556 ΡΙΌθαηΐ, 1116 56 πιοτιαϑίογεῖς ρι6Γ θεέ, παῖ 5. Ατὴ - 

ἘΣ Ῥυοβῖιιβ, θὲ ἐπιίγα «ἡ οἸιαίαπι ἀπϑιιδῖο οἴαιιδιι5 {π|ϑιΓῖο σταίϊα ἐαηιθτι τητε αστίτπ, ἐοΤΤ αΥ τη ρΟΓ ΒΤ νὶϊ 

αϊνογιῖα. 85. ΝΟ 'ρ858 Αϑεβο τιβ σογριιβ δα ποῖ 54]08 μλἸδὶς ἴῃ Οαρραδοοίαμ, 564 1ά ϑουδηὶ σα ν]8 
τὐθαϊταν ἴῃ. ἘΡίβίο!α Ἐπ ο] δ (οι ΐοςο. ΝΘ] 5 ουρὸ οἱ σοηρυτῖς Πρ βίοϊα 16δ, αὐροία δα δυιμ 
βουιρία, {αὶ ραϊτίαμ μος ἄοπο ογηαγογαΐ. 4". Ἑαπο ρυϊ πη ΡοῪ Ἰἰ[ογὰ5. Αϑολιοϊιπιτα πογονὰΐ Βα- 
51{ππ|5, σαη βουίρϑις ᾿ρ βίοίαμν ὅ. Ατ 15, δὰ ἀτπδιη βουὶρία ὁδὶ Ἐρίϑίοϊα 105, ἀπά οὐ Βά51}10 
ΔυἸοἶτἰα εἴ. πθοθβϑι πάη σοη] αποίτι5 ογαΐ, τιῦ ραίοῖ ἐχ [ῖ5. γϑυθὶβ : “ ἔτίπι τιοῦὶς απίϊιιτα, ααἰῆπ- 
Ρίουϊε 1) 6ιι5 σαποίιι5, οτι)ι ποῦϊς αἱφπαίι 65: σοτιοθίεγθ, τιὶ Ὁ ΕΤ ρίοίαις {τι {ἱιογας5 ἀοοὶρ ΘΙ ΘΠιτ5. 

Ποῦ δπῖπι τιααϊπιιηι 65: θὲ τπααῖηιθ Θαορίαπιιιπ, υἱέ ον [6 οἱ υἱάογὶ α ἴθ, αο ϑρίγι{ιι5 «ἰοτιῖδ., σι 

ἔπι 16 σιιγιῖ, ἴ67 τιος πιο ἴρ505 ρον πὶ. δε σιῖα ἴα οἵ ἰοοὶ ἀϊδίαπίϊα απξοτί, οἱ πιοσοίτα φεῖδι ρΥγῖναΐπη 

πίθου τι6 τιοδίττιπι ἐδ ἱπι 6 Πιτι); ἦτ 5 Θοτιτιϊς υοἵϊς {πϑγὶϊ,, τι ατιΐπια {τ αιιθτιεῖνιι5 ἐπι ἐπὶ ΟἸιγϊδίο οα- 

χαχνι, χίζαὶϊς {ἰοτὶς αἴαίτιτ. Ἠὶ5 ρυοξοοίο νου 5 βισαϊ Ποαῦαν ἀπ αιια πδοθϑϑιταο οσηὶ ποιλῖπ6 αἰνδυϑιιηι 
α ΒΑ51}10 ὙἸγ 6 Π6}1 σοπτιβ ργοἤίθπίαθ, οἵ Ἰάοῖγοο ἴῃ οχίθυβ ΓΘρΊ ΟΠ θτ15 ΘΟΙΠ ΟΡ ἢΐθ, 

Τὸοο 56π|6] ροβὶίο, ᾿ρ᾿ϑίοϊδμι 16ὅ δα “πηΐτηι ϑογαμτι 5ου  Ρ δ" 6556; ΠΟῚ 781} ἄτπι0 Ἰπᾶνῖγ -- 
γα ΘΟΓΡΟΙὰ ψΑ}}15 ΘΠ ΡΟΣ τι5. ηλῖθϑα ἴῃ (αρρδάοοϊανη ἐἰοὶ ροβϑιιηί. Ναπι οοΥΡ5 5. 5. θὲ 
τη ἰβϑαη ἃ δπιηϊο ϑόυᾶηο (δϑίαίιι" ᾿ριβίοϊα Ἐπ ο δβῖθ οι Πἶοδο : οἸ αϑάθην τπαγίγυιαιν “Θβου θοαὶ 
βαποίι5. ΑϑΟΠΟ ττᾺ, 5  Φα] ἀθι διιτῖ Ρ6ι ἰδῆθηι οἱ πᾶ μι σΟΠϑια δία {π||556 ἀϊοεθαΐ, ταῦ ἴῃ ᾿ρξὰ 
Ἐποοϊοϑῖ αοιμῖςα δριβίοϊα Ἰθριμαϑ. 

δηο δαίθῃι [ρ{ἰὰπὶ βαποΐο ΒΑ 5,}10. ΘΧ β  ΠἸ τι5 Ἔν ΘΏἾδ86 μος ἃηη0 974 ; 4αῖα, σα Βά5}}}π|5 
γα  γται ΓΘ  ϊὰ5 ΠΟ ρειθεῖς ἃ ὅπιηϊο ϑοόνύαμο, μἰδὶ ἀηπὸ 9579 μέ ργονθοίο, αἰϊφιοά ἰπ- 
του ν Π Παπ ρομὶ ἀοΠοὲ τίου ΠΠ|ὰ5 Π τοτὰ5. δὲ το {αϊασαιη δἀνθηίπηιν. Ταβίασαν ΄αϊάδηι Ἐςοϊεβία 
οι ῖςα βαποίιιμη. ϑαϊσαμν θυ 16 Τά π5. ΡΥ} 15 Ῥαβϑίιμη 6586 880 972 : 566 6]115 ἕου 15 βίδί! ἢ ἃ 
ΤΟ ΘΟ] ΤΠ 1551} 6556. ΠῸΝ Εἰς. 

Εχεῖπυ. {ΠΠΠ, δαμι ἃ ἃπη0 ρτείθυϊίο ϑαιηοϑβαία οοριταθαί θαι 5, 564 μας ΘΟΠ51110 ΟΡ ϑας Θχβι ἱατὴ 

ἐ πος βαῃο} ΕΠΙΒΕΡΗ ϑα ΙΒ ΘΗ 5]5, 4αἱ ἰἀπάθιν ἢος ἃ Π0 σομβα απ δῖ, {αι Ἰαμηἀπιάτπιηι 511 προ 

ορίσιοϊα. Πρδνδίουα ἰμγιοίδ 1Π1π|8 οΟ δία 186. οἱ βιαμλ1}15. 46. Ἐρο]οδία πηθυ ἰ5. ἀοθία. νἀ οραίαν, 14 
ὩΣ ἀν διαί θη ΘΟ ρ 588 ἴος ἃῃηο, δ 4! θη οἰτοᾷ δϑίδίθι, οὶ εχ Ερίβίοϊα 102 ροϑὲ Ῥαβομιὰ βουὶρία 
δῖον ΒαρηΠ ιν ΘΟ ΒΡΙοἰταν, ἴῃ 4 ἃ ΒΑ51}1π8 5Ρ6}1 1ΠγΊ56 611 Εἰ πΙ56 0 }} ἐπ νὰ θα αΐ ; {πη} οἴίδιη οχ Ερίβί. 195 

ΔῆΠ0 97 ροβί Ῥάβομὰ 5: 1}Π{6ν βου ρία, ἴῃ αιια Βαβι ῖπι5 ῥἱτι5 Φαδίπον Πἰττονὰ5. δα Επιβθθίπαμ δχβιι- 
Ἰαμίδι 1}}}515868 58 ἰθϑίαξιιι", 4 Δ Π}ν 15 856 [αἰθαίιαν ΠΟ 516 }06 501] ρ51558. 

θυ ἴῃ ΤΠ νδοϊδιη 85. Ἰηᾶγίγν γθοῖα (θα (ΠΠπιὸ δι τεϊοραίαϑ αδὺ ἃ Ὑ αἰθηίθ), ρει ὕαρρα- 
αἰοοίαμι {ΓΔ 5110, 6] 541 σΟμΙΡΪθχιι μοι (ιι5 νἸάθίαν Βα] 15. Νάμι ἴῃ Πριϑίοϊα 168 δα Απεοομιμιι 



ΥἹΙΤΑ 5. ΒΑΘΙΠΠΙ. ΟΙΧΧΧΙΗΝ 

ΘΕ 81105 βϑᾶ ποῖ ΘΟ [65501}18 ΟΠ 165 ΒΟΥ 8, Ζαοα (6 δουῖμ σου ἄιθ1ι5 θυ βιιάβιιινι ἢ θο )αἱὐ ΒΑ 5ΠΠ1π|5, Ἀννὸ 3γῇ. 

λὰ 56 ἔδείο ρϑυ  5ρ 6. δουιιῶλ ρϑυϊοαϊο ΡΘΥΒΡΟΧ 586 ἀθοϊαναΐ. 
Οτεροῦῖο Ναζίαηζθμο ϑαάθηι [6] 1οἸῖᾶ5 ποὴ ΟΠΕρΙς. Τα δαϊηῖ ὡοτοία θα, αὖὸχ δ ἴθτι5 ργοβρὶ- 

Θθ 8 ὩΟἢ Ροβϑβοΐ ; Ππθο [ΔΘ ἢ ΠΊΟΥΌΤΙΒ., δἴβὶ ΟΥΔΥ Ἰ5511}1118, (ἀπ ΠΟ] Θϑίτιϑ 1}}} οναΐ., 4παδι {πο Επι- 

Β6010 σαν θη τηη οϑϑοῖ. Ῥοβίψαδμι ΤΠ π56 1115 ἃ Ἰοστιὴ ΘΧβ}}}} ρου, βου αὐ οση στδρουῖηβ,, ὁ}. 58. 

ἃς γοραν]ῖ, αὖ {π|06 6Χ 6] 118 ΘΟ 6588 δ ΔΏΪ 180 58 6} ΘΟΏ ΒΘ ποὴ ΡοΟίποναΐ, 1 5151 ρυθοῖ]τις 
ἀραᾷ οι οΟμοἸ ἰανοί. ΝΘ αι. θα μὴ Ὑ]}] (οὶ ῬΟΙ ΒΘ ΓΟ ἢ] 115. ρτῸ ΕΠ ΡΘ]1ο ῬυΟ θαι] τΐητις 
Ῥιοά 6586 ἀρὰ Ἰλϑύμ Ῥυθοθ5,. {πὰ πὴ ἃἰἸου} 115 6 Χ σἃ ΠΟ. 15. Πα Ὑυ 115 ῥα ΟοἸ αϊτι). 

Ἠ ἐβουιρϑι ᾿Σβο 5 αὐθρουῦῖο ; θυπ 16 (6 ΤῸ 115 51115 σθυ του θὴι ἔθος. Οταγα οὐατὴ ἘΠΙΡΓΑΧ ΙΒ 

Ῥᾶιτο ροβὲ ρϑν ὑδρρϑάοοϊδι {γϑ 8165 δ ἔπιβθ 1} 5656 σοηΐουγοῖ, {ππὰ παξ 1ΠΠ1π8 νἸἀ θη! ἐ651- 
ἰδυΐαιμα βαζίανοῖ, ἀὐτὰ αὖ ἀθὈ1τα ᾿χπῖς τοπιρουὶ οἴ οἴα Ἔχ μι θονεῖ ; σθρουίτιβ πᾶ πο βου 6 Π4] οἱ ουατ. Βὸ ἐρίοι, 
τἰϑυτι ἈρΘΠἀδγιι ΟςΟαϑ Ομ Θ ἢ ΠΟῺ ῬΥΦΟΙΘ 511. Ηδπς δαΐη Ἐριβίοϊα {πὸ δὲ ἰπίον Βαβι ἰδηας 168: 
106. ἀρ τορουίτη ν6]Ὸ {τρϑβίμια., ν᾽ οίτ Δα] πἀϊοα πα Οτόροῦῖο. ὐθρου ΒΕ πη ὨἸΔΡῚ5 

γϑάοϊθηΐ ἰπδθὸς Οὐ  ΙΟἢ15 ΟΥ̓ ΠΔἸ ΘΗ : «4Φ06 μαΐγίηι χιιϊάθηι δοἴπιι ἰνα θη αἰϊὶ, το 5. Ὁ ΘΤῸ δι ροτπαπὶ 
οἰνιἑαξοηι : αἰϊὶ τιοϑίγιιτη, ἐοΥγ  α556 1{Πτότετίηι, τ105 (εν δέμπι. Ο ργιδοίαρα ποϑοίίαιο 1 φιιαῖϊα οοτιΐοτη-- 

5.115, φιεαϊίω ἱπιογ αἱὶ δτετηιι 5} ας ἀοορα! «τιοά Προς ΕΡ᾿βίοϊα ἴῃ ομλμ ]εῖ5 ποϑίυ 5 Οοά οι θα5 ΔΙ55. 

«ἰοβ!ἀδναίτιν, αχοθρίο (οἰβ! απο. 
Τυϊθυΐίαν δἴϊδιη ἀγθρου]ο 564 τπιθ 5 δά ᾿ππιβοθίπιη ΕΡΙβίοϊα,, απιδ Ῥᾶυ θυ ἴῃ 5010 ἰθρίταν. (οἱ511- δ ορίοι. 

πἶάπο (οάϊοο. ᾿ὐχιβενηδί ἰαιηθη “ΓΘ πο τἰπι5 ΒΆ51}10 ΤΠ. 6}1π5 ΘΟ  ΘὨΪ 16 ΘΧΘΕΒΑΓΙΟΠ ΘΝ, {πᾷ τε {π|ν Ὧν 

δαοίοι ΘΡΙ βίο, οὐ δα Ελπιβ  θ πιι ΠῚ ῬΙῸΠοἸβοαίαι", τι ἃ 60 Ῥας]θ ἢ 186. 1 ΘΟ ἹΠ} 15. ΘΧ ΘΙ] 
οαριαί. Αἰ Θη μη 88 ΠΊΟΪ 5115 οἴ ΠΘΡΌΓΙ5 ἀθί!θυ]. 564 5115 ἀὐθρουῖο το θϑίϊδο οππν ἀδἤπουϊα ΠῸπ 
νἱάθο. (θεία πϑροίια θθβ88 ποὴ ροίθυδης Ἐποοϊ βία ΝΖ ΠΖο πα ροϑί το ἔθ} ῬΑ 15 σα ν- 
πηι. ΤΠ Ἰ 6 ορίϊμηθ σομϑ τ ψοθ 5. ΠΕ 156 011 ἃιηοΥ οἵ Δα] ν[10., οὐπ]τ15 ΠΠ θὲ ΠΟῺ ΒΟ] τΠΠ 

811ἃ ΒΡΟὨτ6 τπι{1|65 6586 ἀἰοτι τι, 561 οἰϊαην ΔΟΟΙΡΙΘΏΠΙ ρα 1105 ποι! 65 ΡΟ  Ποπου ἢοδ : Φα]ρΡ6 

οἴη) ἴῃ ἀἰ πὸ ἀρια ἰδηύαπη ὙἸΓῚ1 1 ΠΠΠ])Θ1Ὸ 6586 ῬΕΥΠΟΠΟΥῚ Ποαηι 511. ἔξθς δρι βίο γτϑρϑυϊιι 
οδἰΐαιη ἀριι ἀτϑρουίαι, δϑίαιθ ᾿ηΐθι 11}1π|5 ἘΡρ ϑίοϊαβ ἀπποθηίθϑίμηα ἡτιᾶγία. 

ΤΥ. αἴτοὰ πος τδμριι5 νι ϑίπι οοἸ] οοαπάα (ἸΎ ΘΟ} Πιἰδίονϊα. 15. ΠΟ Ππβι!οαιὴ ἃ ν]ΐαη ρυοῇίο- ΣΕ τῳ 
Ἰναΐῖτι", οἵ Ὑ 6 η515 1 ο] δ᾽ «Ἰδοοητι5 ἃ 3. ΒΆ51Π10 οὐδ ίτι5, τι ΡΥ ΘΒ Υ ΓΟΙῸ Π}1}15(Γα δῖ, δἰ ΟΡ 15 πὸ φεὶ οἰτην 

Ἰυςο]οϑίϑ σαγαγοῖ (θη ἰθγα ΘΙ ΤΠ 8 10 118 ΟρΡΘι ἃ δίτιν )}, ΠΟΠ Π]060 Ορτι55 {πιο 6] ΘΟΙ 1 5511} Ὁ σΣ βα ρας 

διαί, Ῥϑῃϊίιβ πϑρ]οχιῦ, 564 οἰἴδη οοδοίβ ρυϊναΐα διιοίου  ἰαΓ6 τη ]56 15 ὙἱΡΡἸ ὨΙΠ115., ῬΑ ΪΩῚ βιὰ 5ΒΡΟΩ 6 ται 

δ] οὕιπὶ ΔΟΟ ΓΘ ΠΤ 115, ῬΑΓΓΠ}} ᾿Ὡν 1115 οἵ ΤΟΡ ΕΘ Δ ΠΕ] )τ15., ΘΟΘΡΙΐ ΡΟ Υππ ΟΊ ΘΡ 15 510] ΔΥΤΟΡΆΤΟ, ἃ ἐρ: 170. 
ἃ Ῥαϊ αν. Πποο ΠΟμπΊΘἢ οἵ [μα] παμ 5101 ϑαμηθυθ, ᾿η6 γοϊαί οχ ψαδάδιηη ανΐο νἹοίαι} 5101 ΠΟΙ ῬΑ 88 : 
ΡῬαυαμιι Γαι, ἀπῖῃ ἰοΐδι Ἐοο] βίαι 56 1}}118. 5115 σοι πογογοί. Νά πθο ῬΥΘΒΟΥ ἴογιιι 
Β0Π1ΠῚ.. ΠῸς ΠΟΙ ΟΡ βοορῖμ, πὸ )αβι α γουθυθθαίαν, ρογροίἴβαιαθ πῦρ θθην {πηλα 115. ἂς 
αι ἐγ ΟΡ 8511}. Οἰδυ απ ῬΘΙΤἸβοα)αΐ. Τ᾽ απ θη ἃ Βά51}10 οἱ σπου θρίβοορο ἰδν ον νυ) ]8 ΟΠ] γρϑίτϑ, 
6 σοπῃίθηγίοι ονδάοιοὶ ( μδιὴ 1 6 65 οἰϊαμ δι] θαι θη} σΟμ ππδοϊα  ΘΧΘΙ θα ), [οἰ αἀ-π- ν 

τοάπιμι ἀπ ἂχ οἱ ᾿Πτιηδ τι Θχοοριίαΐ : γἱνοῖηθ5, Ζαοίαιιοί ροίτῖ, Ροι 5δον  Θοῖα ριθάδίτι5, 

ποοίθ ΟΠ βου γαία., ἔπρᾷνη σαρεϑϑιί, 61 το θϑίϊαμν οἱ [ΟῚ ΠΟΥ158 ΠΘ τ {181} (ΘΙ Ρ 115 ἀπροθαί. Τιιης 
ΘΏ μὴ δὲ μαθοθαξι" σοπροτίτι5., αἰ τι6 ἰτιϑθη5 τἰτιἰδοιιπιη 6, τι ραν" δῖ, οοη πιοναι πυεἰιιο. 1|16 ερ. τόρ. 

αμέφι οἱοὶδ5 1. Οἰλοτιίηι δτιτίτν ἐπί τοα παῖ, γπνϑηιθ5 δεφιιθηιίθη, αο ἰγριαἰϊατιίοηι,, αὸ ρμἐμγίηλιηι 

χιίάθηιν (τὶ δι ρὶϊς αἰογοπίθπηι, ρἰρίπιίπι αἰεί θηι τῖϑιι5 ἰασοῖνὶς. οἰ ἰἰπσπα ργοοαοίδιις. Δοχιιο ἢὶς 

ὁογιίοηειι5 {π|ΐ, οἰσὶ ἰαηὶ αἰτοοϊδτις οἱ πογγοτες ; σε οἰΐαπι ραγθηΐος οἱγοίσττηι, οὐὑίαξοπι τιοτι 

7}δγεπίθς, αἰψιι εἰἰδροτ αι {τ ατη τ αμοογ οτρίδτηιεος, θὲ αὐ Πἰϊαγτεηι διιαγιειη ρϑα65 οτεηιὶ σοηι δι, 

τ ΘΟτ ϑοτ ἀτιθῖίηι 65[, αἀὐοοϊἰθηι65, ααἀιπίγ πεῖς. γεν Θπὶς ομπιὶ ργιρεαίοτία στα πιάτα οοπίμηιοἑϊις 

αἴσιιο ἱοποηιῖτία αἰ ζδεῖξ. 

πιη ΟἸγεθυῖτ5. Ναζίαησαμ γϑηϊϑϑοί οαπὰ πος ν᾽ ΟΊ πιὰ ΟΡΘΘΘ ; οΟἸ ΠΘοὶς πάτο οαρεἰνταΐθηι 
Οὐδρουῖιβ, ἃς οομηηλιη6. ἀδβάθοιβ οοπίθρευθ οοηδία5 6ϑῇ. [ἃ 101 σϑβοῖντ Βα5}Π1π|8, βου! 1: ατα- 
ϑΟΡΙΟ, Τ6ι ϑαβίδη) παυναΐ οΥἴπ6, ἃς τοραΐ π6 Πϑοο ἰΟ] ΘΥ Ὀ1Π1ὰ ΘΧ ἰβ. 16, 566} 1] ῬΥ 115 πΠθαΐ ΟἸγ- 

ὀθυ α} οὐ ὙἹΓΡΊ 115 τθάϊνθ - θα ΘΠ ΠῚ 1] 5θυοου ἴδηι ΔΙΌ δη},, 51 οαπὶ Οὐ θϑον Ππ{δυὶβ γΘ- οχαχικ. 

εἰθας 5, ΞΒρονᾶγο ροββο, (λιιο 5ὶ 15. γοάϊγο πο 1, βαϊίοι νἱν δῖ π65 δὶ ΠποοἸθβίαην πιαίγθι γϑη πέτα, 
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ΟΙΧΧΧΝΙΥ ΥΙΤᾺ δ. ΒΆΘΒΙΠ1Ι. 

Ουιοά 5ἱ ᾿πος Πθυὶ παῖ, αἱ οθυῖο ἰμ 6α8, ατι8 νθάϊνο σοϊπης, ἐγναημῃ θην Θχθισθιὶ ἀὐθρουίτιβ ΠῚ 
Ῥαϊαίαν. ἈΠΟ αὶ Ἰηθαπι εἰ Πομλη 65 ἰθϑίδίτιν ΒΒ. 115 [δος τϊηἰμηα τθοία ἤθυὶ, πάπα οχ ᾿θρῖ τι 
Ἐοἰοβιθ. ΟἹ γοθυῖο οατὴ αἰβοιρ πα οὐ ΟΠ αΘη{1 πο δϑίϊα γϑθια τὶ πα ]ρϑπίαν ΡΟ! ΠἸοδίατν : 
56 0115 ΨΘΙῸ , ἃ ΤΠ} 5.6. 10 ΓΘ ΠΟ 65556 ἀδηϊιηίαΐ. 

Βουρϑιέ βδηιν 1ρ81 αἸγοθυῖο θα ϑι{1π5, ΘΠ 116 τιῦ ἀμηαηίθη δ ΓΘ ΠΟ Δ ἿΤ11}}., ἃς Οἴτπ 8118 δίοϊα 
οἵ Θαμ Π|6η15 νἱγρῖμθ5 πο ἃ Πραμ, 564 δα Βαγαι νι ἀδἀπιοοπίθμι οαϑιϊραι, δοά ἰάτηθι ραΐουμο 
Δηΐμ0 γϑηΐϊδιη οἰϊουτ, ρυορίθνθα αιιοά πλτ}1{1 6115 οατιϑᾶ 500. 1ΙοΑ θα, ΤΠ ΡΥ] η}}5. {ΠΠ|π|5. ΡΥ βγίοι. 
51 ἀϊαςιπ5 ρουβίθ τη ρθη τα, ρυαάτι {ΠΠπ|ιὴ ΟΠ Θχοϊ 856 ἀθοίαναί. ' 

Οὐ πθο ΟἸ οοΥῖτ5 πος νΡ ΟΊ Π 65 Τα νοηΐ, ᾿ΐθυιιιν ΒΟΥ 110 Βα5}}1πι8 ατδρουῖο, οὐ [ὰ5 πιογᾶβ δα- 

ΒΟ. γ6 νἹ θίτιν : Ζαατη παι ΠΠππιηῖ [αἰοίαν' ποαυασιιαι ἃ ἴλοον 6, «πο 510] βιιοοθπβϑαΐ, απΐ σνᾶ- 

(ἰὴ ἃ} 8115 1η]γ6 ψο] τ. Ροβία!αΐ οὐρὸ τι γοάθαπί Θπιηὶ πιθίπι ροβίίο, ΘΟΥΓ ΠῚ 116 ΒΡΟΠ50Υ 510 Οτε- 
δουῖι5. Απροθαίαιν δηλ 154 51}1π|5 πηι γα ἀΡΒοΙ 1; {πᾶν }5 τ θυ το ἀβοϊπἀογθπίαν. Προϊαναΐ, 
81 Ῥδυβονουθηΐ, ΔΟΡῚ ΟΠ15 ἔο 6, 58 γ6ΓῸ δχίτα ο Ραμ {ἀἰπγιιη]. 

Ηὰ5 δαίΐθμι δρ βίο αβ δὰ νδρογιιη) Ναζι ΖΘ ητ" 1} ΒΟΥ ρία5 αἰχίτητιβ ἢ αΐα δῖ. τ ρ θυ Πητ15. 1 

«πόθῖι5 ἀοά!εῖθι5 ΔΙ 55, ἘῸ οσπ ν θυ βι μη 1} }Ππλιτι} 511, 81 δα Οὐθρουῖτιηι βου] ρίο 50 πΐ, (πη ΒΟΥ ρία5 
[π1556. οἴη 15 Ναζιαπζθηαι Ἐπ οΟἸ Θβια τ του ίτο ραίν 6 τορουοῖ, ᾿ἀοἶτοο μᾶπο Πἰδίουϊαμ ἃ ΠΠῸ οἰ οἱ- 

ἴον 974 ογθάϊιηιι5 ΘΟ (10 1586. ΝΖ η ΖΘ 85 ΘὨἸμ ΕΟ] βὶδο οασπ ραβδὶ Οὐθρουῖτβ ἃ ἃππὸ 374 
᾿ποιιηΐθ πιβάτι6 δ ἀπιπῖπιη 970 οχοιιπίριη. 564 ἰαιηθη Ποπ γα] 46 οοπίθπἄδῃη, 51 41π|5 προ αὐ ατο- 

δουίταιν ΝΎ ΒΒΘΠ 11} τ ΐουτα τα}. Ναπ ρναίουητιαιι αιιοα πο σΟΥ ΕἸββιπηα οϑί ἴῃς Πΐβ τοθτι5. Οοα!- 
οαππὴὶ ΝΘ. ἀπιοίου 5, π6ο θ᾽ πγὸ5 Πα υιίτητι5, “τιατ ἀπιο8, 4 46 ατορουῖο Ναχζίαηζθπο τπθηῖῖο - 

πθη} [αοϊαπΐ ; οονία 1|ὰ ᾿ῃ τθοϊρίθηο ΟἸ γεθυῖο ᾿θηϊαβ οἵ ᾿μἀ]ρθηίία νἱἀθίαν: Ν Ύβδθμο, Πομϊ οὶ 
πὲ θυ ἀπ 511} Π]Ο]ΟΥ], Πλ8 515 ΘΟ ΘΗ 6, {παι ΝαΖίδ ὩΖΘ 0, 411] 5.111 1} 566. ΡΥ θη απ 1 

ΤΌ θι15 84] Βαβι ΠΠπιπ διιτιι Βροεί μά! τι5 ἀθοϊαντανιῖ. Αἱ Ν γββθητιβ βῶρ6. {παΐτομ ργαγανι ΟΠ οἰ Ο515 
οοπαί] 15. Π}ταπὴ οτιπ ΓΟΟΟΠΟΙ Ια ν 6 γα] οὐιπ ραΐχστιο, σου θη αὶ Ἰοσσηι ἀ6α!ΐ, αιιοά 5100] ΒΟ τὰ 
1᾿παἸοονθῦ. ὙΠ θμιθητον δχϑί ἀηηο 372 651} σοπαθβίϊο, ψιοά Οτορουῖτ5 Ὁ} 5: }]]οἸταΐοι 
οΟὨ Γἃ 586 ΠΟΠΠΜ}}ὰ πο Ἰ Θτιν, 5. πο 05 οορουοὶ Απογτδο, πθο ἈΠ] πὶ 510] ᾿πϑ᾽ ἀἸα μα] τπηοάτηγι ργτ-- 
του τογοῖ. Πϊηο ΠΠπιπ θα Β1}}1π|8 πΘρ (Ιου τι δ ο ὁβ αϑ ἸΟΟΥἹ1} ῬΤΟΥΒΊ15. ᾿ΠΘΧΡΟΥΓΠΠη} 6556 Πα ἰοδί. 

Υ. Ἐρίβοορα συϊάαῃι, ΒΡ ἢ ΟΠ ἶτι5 ποι 6, οι βά5}110 ΠΟ νὰ8 5ευ ρβιδδοῖ, τὰ {αι τι5 σαν 15 
ΒΡ᾿ γα θαΐ, 5ιι Π) 1 6} :ι5 Δ Ἰπλατη ἰαΕἰεὰ ρου τι. Πα πι6 σναίϊαϑ οἱ Βα ἶτι5. ἀρὶς ρου μοπουϊῆςο, ἃς 
τ} Θ᾽ ἀθυῖταμν 5: ἢ] Πσαΐ οὐμῖ [ἀτιῖο Ὑ]1Ὸ σοπρτθάϊοπάϊ,, σαθην γθηθυδηϊ [γαΐτθβ οἵ οομ- 
ῬΥΘΒΥ (6 ὉἸ Ῥαίνγτιμι ἤἀο] ἀο θηβουμ) 6556 Πα αν ουαῃΐ : 564 «πολ ἶπτι5 οῖπὴ Δα Ἰνοί, οὈϑίαθαμί π6- 

ϑοία ἃς ΠΟΥ ΡΟΥῚ8 γοί5 ρυϊ 40. Γηβιαμέ Πτιῖο ΒΑ51111 ερ βίο βίσ πα πομμ}18, 6χ 4αῖθιι5 βου ρίδμα 
6586. ΘΟ] 1015 ἰηΐοτ 65 ΠΟ] οβ(1α5, {π|ὰ5. δἱ δα Πἰ τα, παί βιιργὰ νἰάϊτητιβ, Οαρραάοοϊθ δριβεορουιιηι 
ΟΡ] ροητα, δἵ Δ] Ου τ ΠῚ Ῥ] αν Ἰοσταιη Δ ΠἾμ115 δὶ ΠΟῺ δηλΐοιι5, ΡΙϑοβου έτη ἴῃ Ῥοηίο ; ἰΐα ταῦ Ὡ1Π1} 

ο5591 [81 ΓΑΥΊΠ, Ζιέαπι δ ρ τ πιαἰὶς ἔγαιὶς σοη σι ς55τι5, δὲ υοτύτιι ραοίζίοιε, οἱ εριγ ἐμαῖς δοπιηῖῖ - 

πο. Βουιρίδῃι αι παπις δρ ϑίοϊδηι ριιΐαμητι5 οἶτοα ἀπ πττῃ 974. 

Ολι πο οαμι Πάθιη 5ϊς ἀδίδπθθαι Βαβι! 5, ταῦ πο ᾿π ἢ τη ἀπσιι 56 οἵ ἱπθχουαθ οι ρυθ θεοί, 
Π6Ο ΠΏΡΙΌΒ 8 ΠΡ ΕΙοΙ5. ἰαἴτι5 ἀρουίσπη Ομ θγοῖ. 564 ταπθη οὐ (6 ᾿[ρ50 ἀοριπαίο 11] ποθι τ ογοί, 
ἃς ψΟΡΙΑΓ15 ΡΥ Ἰοα(ιο τη ἴα {Ππ|501] 5646 ἃς ἰαμπία 5αποι (15. οἱ ἀοοίσπο ἴαμα τηαχίηνὶ οββοῖ 
Ῥομπάουῖβ, [σου θι ἴῃ 586 Πρ υθ Ἰοουτιτ δοοθη1{. ΝΊΒΙ ργορὶτϑ ἕαοΐαμη, {αι ταῦ {Π|π|5 ΘΧβι πα ἃ 

γαϊοπίς ᾿Ἰπηροίναγθηΐ ἃμμο 979 ἱπϑαηΐθ. Ῥοβίθα ᾿μϑ: 4Ἰᾶνὶ ποῖ «οδετουια τ, ἂο ᾿Π]Π] οἰ {181} 60 ἸΙΒΩ 16 
Ρονἀαχϑυιηΐ, τὰ οα}1056 ᾿πΖαϊ θυ θη, 1} {115 ἃ 60 ΕΠ (6 νὰ5 δοοϊρογοῖ. Τηΐοι [85 Ἰῃ511185 5116 16 

βίατα!ς Βαβ1}1π|5, αἴαιιο θα σομΞἸΠπιμ [οί Ἰοπρῖτι5 ργοάιιχ ἰδδοῖ, μἶδὶ εἰ Αι ἢ] οΠεπι5 ΤοθμἰΘ ἢ 515 
οὐ 1“ βία  Π1π|8 μη ϊοτι8 ἀπ πο 874 Θχοιηΐο πϑορβϑιίαίοι οἱ ραΐδμ οἵ ἀρευίε ἐοἰθπάοπάα ἀθιηθ- 
ϑίαϑϑθηΐ. ΕΞ 

ϑουιρία νι θίπιν ᾿η Ποὺ ΤΡ  αἴψαθ Πᾶς 50] ΠἸοἰ πάη Τρ ϑίοϊα δὰ Τθοἀογαμ φαπ ΟΠ] Θ.Π1, 
4ιαμ θα51}{1π|5 ΘΧΙΠ115 ῬυΘΟΘΡ15 Δα που Ἰπδ{Π{ππίτιπὰ ρου ΕἸ πΘ ΕΠ 115 ᾿πίουμαί. Ἡδης οατιβαλῃ αἰονε, 
σαν (Ἀγ 1π|5 ΒΟ. 10αΐ, 406 τηδίπιαί π6 {6 5118 ἴῃ Π]ΙΘπὰ5 πᾶ ητι5 ᾿ποϊ ἀδῃΐ, οι ργκ δ ορ ἶπι., ἴὰ-- 
αιπς, θα πιο δὲ{ ΤΘγ τε. ρΘΤ τι ὑ αἰϊο ἔτι οὐδ ὁ ἐογΓαγηι. Τὰ ϑοιθεὶ ορ᾿βίοϊα νι παμὶ Πουίαίπν,, τοῦ 

αἀἰνίπιμε {4 Ἰοῖτιμα. ποοίιι ἀϊπιχιιο οορίίοι, δοα ἀτποι οαγοαΐ, πὸ πὶ απίιπιηι ἀοβροπάοαί, απ ἀς 

᾿- 

ἝὭΣου, νυ 



ΥΙΤᾺ 85. ΒΑΒΙΕΙ. ΟΙΧΧΧΥ 

καϊαία ἀϊΠιάαι. ὅαρα δά θαμὰ βου ῖθογο νοϊιοναῖ [θα 5}}1π|5, 56 5686 ΘΟ Ἰ] ε1, 6 ἀ οἱ οὐθανθῦ ρ6- Αχνὸ 317 
αἴοα]}, ρτορίουθα {θα ἱπἰ 608 51108 5016 θα ΟΠ Ἴ056 ᾿Π αἰ 616, ὨΙμΩῚ (1}15 810 60 {Π {6 ὰ5 δοοῖρονοί. 

Μαρποπίδητιβ οοιη65 βῖνα Ναρῃϊπίαμαϑ, δά απιθιὴ ἄτιδ5 ἀχϑίαπί 651} ΠΡ βίο δ5, οι ἃ 60 Ρρ6- ὍὴῸ ορθι. 
εἰϊδβοῖ, ταῦ 46 Πάδ 4] {π|4 δα 58 βουιθοτοῖ; ἰαπιάδί 6}115 Ῥιθίαίθι. δο {46] βϑύπια απὶ ΒΔ 5115, 564 Τ75ε 
ῃοραΐ 56 Φἀπιοὶ ρο586, τ 615 ῬοΌοΩΙ ἀπητιαί. ἤππο σομ θη Νοοϑᾶνθιθ Υὐχίθ56. ΘΟ ]Π| Ὸ 6χ 
5 {πὰ βΒαααπηίαν. (ϑέογιιηι πὶ, πάις, υἱεοηιῖνιὶ ον ϊτὶ αὖ ᾿ιοπιϊπῖθτι5 εἰ τιϊλυῖΐ ασοπίθιι, 

γι τοῦ τπιθ σαζπιπυτιϊ οτεῖτατ", τιοτιτιεἰ ἴω ρΤΟγογιιΐ ; σιιασὶ ἱπιθ δοῖρθος εἰπὲ σοπιπιοτιεαςπτὶ, δὲ 6. Ἴϊ6 

{πρρὶςδίπια παθηπἐατιξιτ", Π1105 Θπῖπι πυιἰαἱ ρτιδιογί(τετη, ἐθπιρτι5, δἰ ρΡοσΥθαϊετιβ θα ρογ οι ϊα τοί 0165 

{κοῖοι. ΟἿἱ οἱ ᾿πουῦϊδ ργοθυτη πΟῺ ἕαπα ΤΠ} σιάοίαν ᾿ππιβίδι ϊο οἱ Ῥηθιιπιαίοιηδο !β απιδάγαγθ, 
Βιοιηἱ μι 15 5θιηρ 6: ἃ ᾿π51 4] ἀπιτα Θχοι]α Ὦ {1|0115, παι Αἴαυθ1ο ΝΟ βὰν θ81 ΘΡΊβοορο εἴ ΠΟἢ- 
Π11}}15 Θ᾽ αδάθι ἘΞ ΟΪοβὶδο ῬυΟΒΟΥ [6 15, {πὶ ΟἸΠῚ 5ΟΠ1η0 οὐ γῖ0 ἀθα 1] οβϑθηΐ, τι 65 Χριόθναί θὰ-- 47. 310 μ. 

51ΠΠ|5, ΒΟ Π|ὰ οἵ Υἰβίο 65 ΡΟ ουοθαπΐ, τὰῦ 5: Πτιπν σα Ἰτιγ 1185 Πρθυοηΐ. “Ὲ ααιΐθι γΘ νυ 15, 1105 ν 
ὀμπι πιἀαὲ ρτἰονίίιηιν ἐοπιριι8, Ἰάδυε Αἰαυθῖαβ νἹἀθίαν ἀθϑιρμανὶ, οὐ] 5 1 Υ 1185 που θτη Βα51-- 

1ππ|5 ΠΟ 501 1 ΟΧ [ἰ5 {πιῶ οοΠΐτἃ 56 Θροιαΐ, 584] οἰΐαηι 6χ (οΐα σἱΐα Ῥθυβριοῖ ἀθοϊαναΐ ἴῃ Εριϑί. 210. π. 2. 

ααπα δπΐοιι ΝΙασποπίαπο βουρίππι ΔΙφαοά ἀθ ἢ ροβίαϊδητ! 1ὰ πδροὶ ΒΒ} }1π|8.,. αὐ ἤντηστα 
ΠΟ ΒΟ Ὶ ΒΘ μα] σΟμΒΙ ἴπαπῖ ργθ 58 ἔδγαΐ, ἴῃς 480 ἰατθ πῸῃ ἀἴα Ῥουβί 1 ; [αν πὶ νιάθου μᾶπο 
Ἐξ ϑίοϊαμι οὐ ἀπιαθτιβ ρ' δ Θ ἀβητ11}115 ΔΙ σα πίο δῃΐα βου ρίατη ΧΙ δι πᾶ 16, αι ΒΑΒ.}118 ΑἸ 1-- οχι.. 
αἰ αΐθιι ΚΘ Ρ᾽αἸ[π5 βαπςῖ!, Ππονίαϊτα ΑἸ] ΟΟ 1] οἱ Ετιβίαι 11, 5ου ρ.15 ἀοίομάθυ μος ἅμμπὸ 574 ἴῃ- 

Βι{ποτδῦ, τι τποο νἱ 61 μλιι5. 
ΥἹΙ. Διμρ μοί ΑΒ. }ππι5 ἃ ᾿αν αν πος ἀπηο δα ἀἴδιη [δϑίατη βαποῖϊ ἘπιρβυοΠ11, {πὶ ἀϊ6 Εατον ἴπ 

Βϑρίο ϑθρίθη ἢν 15. σοΙθργανὶ βοϊοραΐ. Ἀ οραί αππΐθι τα δδίπιτη {118 ἀπίθγθγίας ἀ16])115., 610 τον μὴ 
Ροβϑίπί Ἰαΐοι 56 οἰΐοβα ςο]] οι], 56 4π| ἸηγΊ θη ἀΟΠΟΥ μὴ 501 1{π|4{1π|πῚ ΘΟ τ] ΟΔ(]Οη6 ΘΟη80- ΤῈΣ πὸ 
ἸανἹ ; (πὶ δἰϊαδηι τι ΝΙ ΘΙ μου Ἰὰμ ᾽να δου οϑίατη Ῥιοο οί γορ ἢ Δωρ] ΟΟ ἶτι5 ρυθοβθητα διὰ 1η581- ον ΤΕ 

δάθῃ γοάάασι. Τπάϊοαΐ οἱ Βαβ.Π1πι5 Ῥυδοϑ πιταπὶ [λας [οϑῖο ἄἴθιι, φιοά δυριπηθπίο δύ πομάτιιη [566 παῖὰ 
Πυπαὶς ο6 8 αυ δ] Ἰῃ του 1586 ΑἸ ρΠ]]οομίπιτη, ἂς Ῥτοῖπο Θρ βίο μ, {πιὰ ᾿πν 1 δῖτ18 ἃ ΒΆ51110 {π|0, δά ἀξεθεῖθ ἐει 

ἴπιης ἀπητιπι ρου ποι. Νάϊη ἃΠη0 Βα πιθηι αἴθ ποῖ ἸηἸοαὶ Βα51}1ιι5, 584 ἰαπίπιηι Ππουίαίπν, τιῦ 46. δρίνιια 
Μριμουῖδ ϑαποιὶ ΤΕ ρΘ ΟΠ} πη θιηἸπουϊέ, πθάπ ὀχβρθοίθί ἀπ ἰΐθυιιμη ΠΟΘ 111". ἐετειϑενν 

Οὐ απΐοηι αὐ πος [δϑίτπιτη ἰοΐα νἱοϊηϊα σοι Πππογοί (σον τ απ ΘμΪ 1 δἰ 1 ΘΡΊΒΟΟΡῚ ΤΥ ΤΠ], ͵ 

δηΐοαδηι ἃ Πα51}10 ἀἰββιἀουθητν, Ῥυφοῖανα οναΐ Πουθίϊο 5 οσοᾶϑῖ0 Ἰῃϑθοία 4] [0.511], 51 {π4 Ἰη51- 
δδ6 ἴδηι [το αθμ] οοηγοηίι δα γον ται 5 ἀοίθπβίομθιη ἔδοογοῖ αὐ «Ἰ5βουθνθῖ. ψατη δι Ομβοῦνα- 
νϑυαῃΐ ἀηπὸ 371, γεϊαὶ ἴῃ ᾿η5141158 σο!Π] οὐδε. της [ονίθ ἀππὸ 370 ροϑί ἰδβδίτιμι βᾶποίῖ ᾿ρβυο 
οΟμ5}11ὰ Ἀπ οο Πα αἀνοίϑιιβ Βαβι ιιμ ᾿μἰΐα, αἰ ραΐει εχ ριϑίοϊα 319. [ἄδην δυθηϊβϑα ἅηπῸ 970 
Ομ] οἱ ροβδοῖ οχ Ερίβί. 156, π. 85, τὰηο αὐ ἀἸτθυῸ τηθηβο ροϑί ἴθι ἔθϑίπιτν βογιρία, ἴὰ {πὰ θα51- 

115 Δ ΠἸ Πλα ΠῚ 5118} Ὁ) Προ δ 1.15 {τι ου] (Θβίαπαν. 5864 ργϑοῖριιο πος ἀΠΠ0 δουτιτὴ [ὈχῸΡ ὀχαυϑιί, θὰ- 

5110 δῃΐπῃ ργθοαπίϊ οὐ ροριτιῖο, ταὶ Ἰορίτητιβ ἴῃ ΠΠνῸ 46 ϑρινία 5. ο. 1, δὲ πίγοψιιθ τποεῖο οἷον - 

ὁαίίοπόθπι αὐ ςεοϊνοπι [260 αο Ῥαϊτὶ, ἱνιίογάμιπηι, οὐ Κ 0 τιπια εἰμὴ δαποίο ϑρίτίξι, ἔτι 6] ἪΝ ΡΩΡ 

ΜΖ ϊζεπι ἐπι φατιοίο ϑρίν τε, φιίάοιν δα ἐς φιιὶ αὐοτατι, οΥἴπηιθτι ἔτι γιαογιιπῖ, εϊοοηέος δἰίηι, τιον τη αἱ ὖ 

Ρογοανιτὶς ἀο πορὶς καὶ σοοίντις., Ὅθγιιτι δἰΐαπι ἐπιῖο 56. ριιρτιαπίνιι5. Ὕαμν Αὐρ ΠΟΘ Πἶτι5., αὶ 

Ῥγοϊμᾶδ Ἰηϊογογαῖ, Πουααι τ }ΠΠτατἰ σΟμΒΉ]6 5, γ6] βαϊίθιυ. δουτμν, 411 ἴπ ΘΠ ιϑηλο αι] Ποῖ 65. 1η-- 

οἰἀαμΐ, βοοινῖται!, ροβία]ανὶς ἃ Βα5111ο ΔΙ Πποϊάαμι 46 Υἱ Πμᾶυτιμ 5Υ}]α]άντμιι μουςγαοιαιο δι. Πα 

ῃδία ΟΟ08510 {0 0] Δ ϑριυῖτι βαπμοΐο 5016 Π6]}. 

Νόοι ροίεϑί δὰ δἰ τ ἐθηηριι5. γϑίουυὶ πος οριιβ. Ναμι ΒΟ πη} ΟΣ αἴ ἀηπο 8375, οαπὶ Δι ρΒΙ1ο- 

ομῖα5 αὐ ἀΐδια [ϑϑίατη γθαϊί βαποιῖ Ἐπ ΒΥ ΟΠ] : ἄτι οἷαγθ ρϑυβρ οἴ πλτι5 6Χ [115 γ 0} 158 ΠΡ βίο ας 251, 

485 ἀμ πο 37 δχϑιιηΐθ βουὶρία οϑί : 726 ϑρίγει {ἰδ 6} ςογίρίι5 φιίάσιι ὦ τιοὐϊ5 651 οἵ αὐόοΑοζιιι5., τι ξ 

956 ποβίὶ, Οποπιῖμπιι5 ατΐθην τι ἐ{ 6161} ἐπ οἰδατία εἶθες χιίρίπιση., ρτο ίϑιογ 6 ιιῖ τι θοτεῖηι δττυΐ ΤΠ αΐγος; 

εἴἰπιὶ 56 4 6 πιατιαία παΐογ αϊσοτοηΐ, τι ἱτι τα θηι τ ατιῖς ἀοεοτίδατιί. ΠΛ χιιῖά φίλη σοπίτα ρτίξοε- 

Ῥίπιηα {πτιπὶ ἔα ο76 ἱάφαηιτιν", ταῖσι ρΥοοΥ ϑἐϊπιανίπετι5; 564] ρατεῖο ρμο5ϊ τῖ{6πη1π|5, δἱ φιιθπι Ταἰοτιθιια 

αὐ ρον ονοηάμιπι παποϊςοαπιι, ΝΟοΩ Ῥοίαϊ Λιηρ ἢ] Ομ] Ἰιος Οριι5 δρβοϊαίσιιηι σΟΡ ΠΟΒΟΘγ6) ἅπΐ 

1 νὰν 115 τηαπάανο, αὖ {Ππ4 ἴῃ ἐπαυία ἀθβου]ουθηῦ, εἶδὶ οὐ ΑΒ. Ππῖν την 510. Νοη «ἴϊοὸ δπίθι 

ἴα γ δι ἰοῖρογο ἀπ 370, ἀπιανὴ ἴα [βίο βαποί Ἐπιρδνο }, Τηλ οὐρῸ ΔΌΒΟΪτιίτι5. οΡαὶ πον ἐς 



ΕΟἸΧΧΧΝΥΙ ΥΙΤΑ 5. ΆΘΙΠΙ.: 

ἀννο 571. βρίνια βδῃοίο ; δὲ οἴ {ΠΠ1π|8 βου θο μα Οροαϑιοπθηη ἀθάθυϊ δχοϊίδέιιβ ἃ|0 Πιρυθεϊοὶβ Ριδβομίς Απι- 
ῬΙ]Οοἴο ὑπ] ττι5, Φαςου θη ἄτι ΠΟΡ185 θβὶ αἰϊπὰ ἰθλριι5, 4πὸ ΑΒ ΠΟ μτι8 Βαβι αι την βουϊί; 

πθο |ππ6 Θοου 1 Ῥυροίου ἄϊθηι [δϑίτμ βηο1} ΠιιρϑΎ οΠ}}1 ἀηηο ὅ74., αὐ 4πδμ ἰΐα ᾿μγιζαίτι5. οί 

ΑἰηρΒ !οο ετι5, τα οἱ 4|06588 Ἰΐδθρυι ποθὴ ἔπουῖῖ. Ῥιεοίουθα Πυθίϊοος πος ἀηπο 914 ἴῃ 1)αβι λυ 
αἴθ δβίο βαῃοίὶ ᾿ιιρϑ  Π 1} ΠΑ] Ο ΘΙ. 1 ΠΟ 11 ΠΟΘ Ή805 {1586 ΘΙ ΒΡΙΟΙλτ5 ὁχ Ερίβί. 190, φυ 
ΠῸῺ Ἡλ]00 Ροϑί πιο ἀἸ6 ἀηπο 574 βουρία θβϑι. Εἰ οσγιίπι ατεΐοτνι, {ει {10 ὦ τιονὶς αὐϑοϊποὶ διε, 

ἴθ 410 Β451:11π5, αἰ φαΐάθην αὐ ατιΐατη 56 οοτιιεἰογιιγεῖ, αἰϊὶ σὍγῸ τϑηιαπογι, τιπιονοηι ἱτιῖο ὁαορο- 

οἰατιίος. Το. Ορ(ὴη6 οοηβθη(πιηΐ οι [115 {τι8 παν τ μ (αι Ἰὼ ΡΙΌΘμΪο ΠΥ] ἀδ ϑρινῖία βᾶποίο, ἃς 
Αἰιηρ] ]οομίθιη δα {|586 ῬυΌθαηὶ ἰχερο γυῖα, ιιὶ {τιτιο α τιοδὶς αὐ δοὶδοὶ διε. 

ἘΘΕΘΕ ὙΠ. Νέηιο ποϑοὶί “αδιῖαβ βίτασ 68 ἴῃ Ονϊθηΐθ ἀπὸ 374 οοποϊίαγονῖν ἀθρυο μθηβιιηι δουτιμ ἔ-- 
τα Ὑπὸ ππτ- ΟἸΠ 115, 481 ἄς Ὑ αἰδηξ 5 ΒΟ βου ῬΕΙ͂ 50 65 1 45] θυ ηΐ. Οπιτχεΐτετη [616 οΥ̓επειιτηι ται {ἰ{πάο. για το πε 1Π 

5γή 5ρε-΄ χροθηδ6 6 65 αὐ πτίηι, ᾿π ας ΑἸ Π118, ἐγε μία θα5 οαἰιιπιπίατιηι σοη οί α, ροΤ οι 5 5οτιηι θα γα ς 
σι οιαι ζαιίρανῖε, ὕπαπν Επιβοίῖτι5 αα!ἄαμι, 4 αθι ΒΑΒ. 1πι5 ἢ] απ ἈΡΡοΙΙαι, Θ᾽ αβι0{1 σα 3} }}115 ἀΡΡΘ τἔτι5 
εἰ 2. [αἸ886ζ, ἃ ΕΠ θιι8 ΠΘΙηΟ {π{π|5. 6556 Ροΐοθναί ; Βαβι πι5 Βορῃγομῖι οἱ ΑΡαγρίτιὴν νοραΐ, τοῦ 1{ΠΠπ|8 

᾿ιποσρηςίαιη ῬαἰγοοΙ ΠΟ 810 δα αγϑηΐ : οἴϑὶ θη μη ἴῃ [πι6 ἢ αν] Πλτ1 1} ρ 5141: ροβιίαμ Πα]γρδΐ, ἰὰ- 
᾿λ6ῃ ῬΘυἸου τὰ 6558 Π6 (θη ρτι5 οατιβαι 1{Π1π|5 ἰρἰαΐ, οἱ πα Ὡλα} 1 1ῃ ἃ ΘΟ Ι5511}15. 806 θυ θιι5 (6- 
ῬυΘΠοη5ι, ἰῃ δαμὶ ἰδ. ΒαϑρΊοῖϊο τοάιιηθι. 

πλιιμεῖης γιάεαίαν δα Ππά ΒΡ ΟΟΒ 55: αλλ} ἃ 0 526} 1551}11}}} [ΘΙ Ρτι5 Ῥουηθν 6 ἀπὸ ΒΘ η(685 1 ρἸβίοϊ, 
ι79.ε1180. [πὰ Ῥυΐπηα οΟΙ θη κἶαί ΑὙἸΠΊΠ 860 σ στ Ιοπρ6 ΠΟ} Ἰβδι χτι τ ἃ ΠΟΥ 115 Ἰη 8615 Βρϑοίδῃ τη “παι 

ϑοηθγο, 4αἱ μα Ἰοιαμ βιβίϊ πο αΐ, [αν πῶ φαϊάοθιη οἱ σοπίθιη θη τι, 51 γϑυϊτα5. βρεοίαγθίι, 
504 ΔΙΙΊΘοπ|ὶ ἀΠΠπο1]6 εἴ πο] θϑίθι μι ΟἿ" οα] λ Ϊδ γε μθ δα}. [ἢ αἰΐονα σοι ηθδιη αίτιν ΒΟρΡ ἢ ΡΟμΪΟ 

γὶν ΠΟ}1115 δὲ να Ἰζτι5, 411 ἴῃ οαἰαμἰαΐο πηι Ἰμοϊἀογαΐ Ἰπ το! Θυ  ] Θὰ ἃ. ὩΘσΟ ἢ5. ρυδοῖον τπθυ τα μι 
1 Ἰοαίτ5 ουδί. 

Νοημμα ΥΠΠ1. ϑαμιοβαΐθηϑβὶ Ἐρο]οβια Πα β.}1π|5 60 πᾶσ ἷ5, Το] οσαίο Ππι56 010, ππθύ πο )αΐ, 4110 ᾿λᾶρ 15. Θδ 

Ἀπ: Ἀἃ 58- ΘὨ 1115 [015 ΒΡ] ΓπᾺ}1|}0115 511} πος ργ βίδα ἰβϑίιηο ραϑίονα Πογθηίθμι νἱάἀογαΐ. ἸΊαιη 1{Π1π|8 ΡῈ -- 

φλν τάδε τὰ οἴοΥ!5 50} ΠἸοἰτπάἀϊηθιη ᾿᾽ τι. 65 ἢ  ονθο ἰοϑίαππιν, Οἴτοῖο ΔΙ ΟΠ Ἰπθ 5], οὶ οχ βία αὶ Ἐπι56}}11 ΠΟῺ ΤΠ 115 
γ»Ὸ5 Ἰδιι5 6] 10 (11181}} 5116 1081 το] Θϑίτιμη. 6856. 8016 0αῖ., ὰ58. ΤΠ {ἸΠᾺΥΊΠΠ ΤΩΣ ΓΛ ὙἼ1065. ῬΙΌΡΟῺΪΕ ; ταῦ ᾿ρ56 

τὰ πῆξε αυ!άθηι θά51}}10 5ου αῦ 480 Θαῃγοϑαι 5 πα δεος ν 6] ἀπίρι [94 51}1π|5, {πιὸ ὁχ ΤΠνδοῖα. Νἄη ῃθο 

ΤῊΝ Βθάβ1}Π10 ῬΟΡῚΪΙ ϑαμηοβαίθηβὶ5. σοηβίδ τ οΟρΠΟβοθνθ. ἤθο Οἰγοῖο ἐἰ86. σοι 15 Ῥαϊν 15. τ θιιΚ 
18ι. «ἡ Θδάορροιϊ, ἰθνα ϑοϊαϊπιν οναΐ. [5 διτθι. 41 αης θαβι}} Εριβίοϊαι. [γε θαΐ,, Οίγοῖο πανγαίαντι5 

Οἰνοίαπα,, ργαΐ {π|0 ἴῃ βίαίιι 1υιιβ6]} τι τ Πα ]556ῖ οἰ {110 Δι 110 ξΟ τ} 185 [Ὁ ΓΘ ὨΎΤΘΙῺ, 
ϑαρνα Ογορουῖι8. Ναχίαυζθητιβ αἸόοθας ΤΠ πιβ 6 ῖο ἴῃ Ἐρ᾿ϑίοϊα ραι]ο ροβί οἰτιδ δἀνθηίαιη ἢ 

ΤΠνδοϊαι βουιρία : Παυθηπὶ αἰ τιοσίνμν. [ογί 556. {Ππποπειπι; τος (γί δίισα. Τανι πιὰ εὐρῸ 

ΒΌΒΡΙΟΙΟ ογαΐ ΑἸ πιο ὴι ἴῃ ἰοοιμ βαποιὶ Τλυι56 011 ἐπ τ ιιϑιιι [αἶ586., “πο ΔΡριπθηίο δϑί σθὴὶ απ 
ΠΟῊ ἔτιϊ556 αἰ] αίδι, Ὠφατι Θῃΐη [15 ἴῃ Δ 115 ἰθτ1 δυαῃΐ ὙΠ Οὐϊο ὁοο5 ἴδοι ιι8 ἀρ  Ό5805 6586 

Πῖδι. Εο- νά ϊοαι ΓΓ ΠΘοάογθίιβ, {αὶ 51. Ἰοχαίζι : Οὐ «Ζτιαμὶ ρμοσί αἰοπιίτηι Το σὶ ὀαϊηιίπιηι ραδίογοηι, 

ΓΝ τως ἡ. ογπις ἰοοο αἴϊίηι οεεδι ἐς ΣΘτιῖ, τιθηιὸ οα ἱποοῖϊς εἰν ται15, τιοτὰ ρα ροι, ποη εἰν 65, τι0 11 5ΘΤΡ (5, ποῖ 
χα, ορίξοι, ποπὶ αρτϊοοία, τοτὲ Πογίἰατεις., τιοπὶ οἷν, τιοιὶ 7δηιῖπα, ποτὶ «αἀἰοίοδοοπε, ποπ δ6π6ι, δοτι- 

φόπίμι5 Θοοίθοἰαδίϊοος δὰ πιο ἐγοημοπίανι!. ϑοίιις ἰρ56 ἀόρεναξ, οἰπι πθπῖο οίμη ἱάον 6, τιθηῖὸ 

αἰϊοφαὶ υεἴοξ. 

Τα εριειοῖς ΔΑ Μιῖπο ογθῸ δηπαπι Το δυθηα ἀπι8 Ερ βίο α;, {85 Β΄β: 15 ντἀθίιι" βου ρ51556, ροβίσαδηι δα 
κα ϑαπιονα. ΒΘ. (18 ΠλΠΠοα ΟἸΘυῚ ἀο ΡΟρΡΕΪ οοπδίαμεϊα αἰ αΐτιιη οϑί. [ἢ Ῥυΐηα ᾿δαίοβ ρυϑά!οδί ργαβὈγ 6 ΓΟ 5, 
ἰοαρόν, (ποα δὰ (ἀ]θη σΘυ ἸΏ] 15 πθπϑαναηι ρογά τοὶ {πουϊηῖ, {αᾶπι 4αϊάθιη ρυθοαίαν αἰ ἴθ 6ἱ ἄομο ρμὰ- 

(ἰδῃίον ἰδοσννᾶηι. [ἢ ἀἸίονὰ βοπαίαὶ ϑαιηοβαΐθηϑι σγαζαϊαίαν, φαοα οὐππὰ μοι τοίπ οὐ θθιὴ ρ6ῖ56- 
4ααεο ἀμπι5ὰ 510, ἀο τηαχηγῶ ϑ γυῖα ἀγθ65 θδθιη ἂς 1081 τηαΐα χρονίᾳ [πουϊηΐ, 1110] ἰἀιηθη 

Δ([00 ϑρθοίδίιιϑ 510 5θηαΐτι5 0 ΠΟ 5. ΟΡΟΙ 115 οἷαντι5, αἰ ϑαπηοβαίοηβῖ5. Οανα ράνιαμι ἀθοταΐ {αϊη 
διαίια5 διϊδη Πα θονοί [Ν15 {πὸ Ποῖι5 Πθυὶ ρϑυτηἰβογαΐ, 4αῖρΡ6 οἴμ {πο( ἀτιγῸ δϑί σατῖητι5, (ἃ Θογιαμὶ 
ψιγίπτ οαἰδηα5 ἔπους. ΗἩοΥνίαϊαν 78} ΘΧαπ [115 Ἰὰ θοΥτι5 ἅ1}105 ἐἰδἰμοθρ5 ἀἸρηο5 Δα Π]Ἰοἰδηΐ, ἴα ταὶ 

οἱ νοάἀθαῃίθη ΔΙ Ζιλ 0 ῥαϑίονθιν οἰνουμηϑίθης 4111 ἀπ ρὲο Ἐροϊοβία σοδίππην παγυδηΐθβ, οἵ ἴῃ 

πᾶ ηα Ἰοιηὶ 416 Ῥᾶγθι τθοία [αοι5 ππουοθθι ΟΠ ΒΘ δι. πων αααρλοἐο Ῥυνό σι ὧς... 



ΥΙΤΑ 5. ΒΑΒΙΠ11. ΟΙΧΧΧΥΙ 

γιάδίαν Επίαι μιιι5, ΗἨΙμηθυῖ ᾿ᾳ. Οβγποοηα ορίβοοριιβ, Πάεἰ τηᾶριτιθ ἀθἔδιιβου [αἶβ56, οἱ Επι- ννοὸ 377. 
5610 ΘΧΘᾺΪῚ νἱοαυ αι ΟΡΟ ᾶμ αγα586 [ἢ 5πβίθηία π 15. ἘΟΟ]05115, ϑιϑριοαίτι οηΐμ 9 51}1π|5. ΘΠ} ἐξ τἂν 
ἐδεῖνοο δα 88 γιὸ βου θοῦ, φαθα οὐ ΕΠ Ο 6818 ΡΥ ΡΟΒ 115 8115 οαυθδῃ 7) Ῥ] αν Ή τι} ΠΘΡΌΓΙΙ [μα ]γθαΐ ςιαιιίιιεν 

ἰὼ οἰτουπιοανβαη 5 ΟΠ Υῖβε ον 5. ἂς Παρ15 ππάϊιιθ ἀνοθηἴ5. οσαῦ ταμιθη ΒΑΚ. Π1π|5 τις δα 56 Π Ρυπιεεῖω, 
50. 1)αΐ, 4 αοῖϊο5. ὁοοαγνθῖ οοςᾶβιο. 015. Ῥδυβθ οἰ αν ἴον ΘρΊβοοροβ, 4αουῖμ Θχϑι τ πδροίϊα 

Ἔχ θεραΐ Τιβίαί ϊο, που μάτι 1) ῬΥ "15 6586 βϑαποίπιι ᾿Ππϑο ἰπ Θαηγοβαΐθηῃβθιη, {π| ο0- 
Ἰαμθη ταί Ἐπσοϊοβίαναι. Οὐαγα ἰδος δρ βίο] πθα Ὠλ]Π10 ροϑί 6115 Θαϑι πν γι θαι οοἸ]οοαπάδ. 

Νὴ ἸΙοηρδ 810 δεοάθιιν (βιῆρου γθιπόνθηᾷαὰ ΤΠ ρ᾽βίο]α δά Τ᾽ πβοοάοίυμη Βεγοθα Ἔριβοοριμη. ΝΎ μὴ Τὲ ερίσιο!α 
Θηΐμ 1] οῖπι) Πα θοί Ρουβο {10 }}15, 4τπια τ ἀπο 6 05 ἴῃ [οοἸθβία θουοθθηϑὶ ὀχ οἰαΐδμι ν 6] 1115. ΕΣ ΣΡΗΝΝ 

1 σαπϊ θαβ1}}1ι5 τὰ ΕΡΙ βίο 15, 4145 ΒΟ. ρ510 ἀπ η0 975 πη οἷθνο, (πν ρΡΌρῖ]ο οἰ πβάάοιν Ἐοο 6 βἰ85, Βοία, 
παι ]ατ ῬΓΟΥ 5115 πιδη !οη θη ἔαοϊαΐ ΟΡ βοορὶ, ἰἀ ἀνα [0 δϑξ ΘΕ1}}} ἢ ΤΠΔΡΊ]Ο ΠΙΠ]ΘΙῸ ΘΟ [6ΒΒΟΓΊΙ. 
ΘΧϑαϊαμ {π|556. πᾶν δῃίθ 1Ππά ἰδιηριι5 εοἰ οοα ἃ Πφς ορ]βίοϊα. 

ὅσμι ἀμππὸ 978 Ληιραίσαιη σα θογηαοια Οαρραάοοϊα: σα ρεββθηΐθι ν θυ πηι ; Πρ βίοϊα 56-- Τὸ δρίϑιοϊα 

ἅτπθη5, {888 δά δὴ βουϊρία δϑί, ἅπηῸ 9709 ἀὰϊ 9574 οο]]οοανὶ ἀο!νεῖ, ΝΟ βἰμθ Ἰθροῦα ϑιαζαϊαίαν ἀπ 
ΒαΒη 5 σαοα οὐδ η1}0)6 ἀσθῖο ΘΟ αἰ βαπαίτιβ οββϑί, 80 ΟἹ θουτα Δρροίθα δι τθραιάββοί. Εριβίοϊα ἵγαπι. 

ΕΞ Ξ Ξ - - - - ΒοορΡΟπβαπι 
187 ἤθη οϑί 451}, 56 θσθνο οἵ [δϑίϊν πὰ 6) αϑάθιλ ΑΕ ρα Δα ΒΕ ΡΘΥΊΟΓ ΘΙ δρ βίο 1) ΓΘΘΡΟΉΒ1 11 ΡΘΗ τ 
τοηί!ηθί. 

ΟΛΔΡΌΤ ΧΧΧΙ. 
« 

1. Βονὶι βαποξιιβ Βα 51] 15. ρυίπιατα ἘΡ᾿ βίοι σαποπίοαπιν. ΠῚ, Οἴγοα 1ἄθπι Γεπὴραβ βουρία Ἐρίβίοια (89. αὦ 

Ἐπιβία ]υΐαπι; τα πὶ ΒΆ511 6556 οβίο πα τιν. ΠῚ, ἨἈοβροπάθε ΑἸ ρ]οομῖο ἐδ τόδε ποηο ὀρ βοοραία ἴῃ οΟἶντ: 

ἴατ6 Ιβαιροσαμα. Α σε ἴπ θα θη ορίβίοϊα 46 οὐ] 5Φαπη (ὐδουσὴ ποροῖῖο, δ «πο τοΐονίαν. οϊαπι ΕἸ ριβίο]α 

192. ΕΝ 1) ἅ11ἃ ερίβέο!α {1188 ἔᾺ]50. ἸῃΒΟΡΊ ΙΓ ΑπρΠ]οομο. ν΄. Βαβι πιπι ρογβθαιυΐζιν Ῥοπίι Ὑ ἸοασΊτιθ, 

1, ῬΙδθμα5 ἀροϑίο! οὶ ἔουνουβ Αι ρ]]ΟΟ αἰ πι5, οαμ Εοο βίαι βααμν ΟΣ 115 ΟΥ̓ΠΆΓΟ οἷ 880 115. ϑ86μῖι 8. 

Ἰθρῖθ 5 δμιθπάαγε ἰπμοορ ββοῖ, Βαβι παι σοὨ δα αἰς ρ᾽ τ θιι5 46 μα θιι5 δὰ ἀἰβοὶρ! πατὴρ Ἰμ μ ΕΠ ιι5. ἡ οὗ 
1 θδηΐοι" οἱ πθβρομα τ " ΒΆ51 15, 564 116 [αίθίιν Ῥἢ αν! μτιὴι {Πα 115 ρογοίρονθ, 4 οῦ 165 Αι μ] ΠΟ. 211 δρίσιοϊαην 

Ἰτιιοτὰ8. ἀοοὶρὶξ, 5:46. Ὠγασ᾽βίνα μι Φαοάαιημηοάο ἢδιὶ γεβροη θη] σπγάτη : δὲ οοῦίθ οὶ ἦὁ ἐν 88. 

ῬῈΡ5 ἃΡ Απηρ!]ΟΟΠ]ο ῬΓΟΡΟβ115 πα ιιᾶλ δηΐθᾶ 501 ΠΠ1ο1π5 ἀαἴα ορειὰ [πἰ586ῖ, ςοδοίτι 6586 1{Π085 ». 268. 
δοοιιναΐθ ΘΟμβι ἀθγαγθ, δ 81 {1 ἃ ΒΘῃ ΙΓ θιι5. «Ἰἰοϊθβθί, γθοονγάανὶ, δία οχ 115 460 αἰ Ἰοοναΐ, 

μλα τα νατοοϊπα πο ΠΟ] ]ΠἸοθγ6. Τ γὸ5. δ] αβπιοάϊ Εριϑίο αθ απο ΐοας Πα 6 Πλτ15., γαν 115. ΓΘ ρου θτι5. ἡ 
Ἰηἴγα Δ πὶ ΠΟΙ Ῥ]ΘὨΪ 5ρδίιαμ} ΟΠ ροβὶίαβ. Ῥυμηα Δπη0 374 δχϑιηίθ βου ρία. Νά βθοπηάα, {8 

5815 ΙοπρῸ ροβί Ῥγι αι Ἰητου γα }]0 1558 θϑί, ρᾶι|0 ροϑὲ Ῥάβοα δαὶ 970 χ]558 {π|ΐ, τι 00 
ψ 6 ι}}118. 

1. Αππο 374 δχϑιιηίο βουρία νιἀδίιν ρἰβίοϊα 189) αιἰἱ ᾿ αϑιαιπιν Αὐτοἰαίχιιιμι. 15. ἀὐτ 15 ϑὰ Οἰμοὰ 
Ἰυοιλο οι ΘΟ ΡΟυια ΠΟ} }}15. ποη ἀοἤηῖοθαί : απο ααϊ θη ΒΒ} 1π|8. ΠΟῊ 50 πὲ σοπβϑητίθηίο ἰθθιν, ἐπ ο 
Ρίατιπιουῖμι [αιη8, 584 οἴϊδπι 518 ᾿ρ51115 Ἔχ ρϑυ θη 18 ΟἸ1η} 5:0 }06 ἃ}185. 4 ἀἸοοεαί, τὰπὶ πηᾶχίμηγο ἴῃ ἐπρβοία" ᾿ 
Βα Ιη0. ἀἄοίονθ, 4ιιθιὴ οἱ ὩΟῺ Θμᾶυ ΓΑ 115. ᾿πἸ πη] οου τ που τα ἰππσοθαΐ. Οτανὶ θηΐπι ςον 15 189. να 

.- - - Ξ χμας νἔν ἃ ὲ Ἐπισίαι τι εν 

σα!ηθνα Ἰη Πα πγπηαία ΠΕ πι5 (ἢ 1π|5 1 [1515 ΠΟ 50] Δ 10 158. γε 5. ἀδια]ϑιῖ, οἱ ἰάσονο γο θη, ἃς «πα Βὰ- 

τη] 5:16 110 Ῥδυίθυ θ, ταλ]ῖο ϑαΐιτι5. 6586 ἀθιποηβίγαγιξ νουϊταΐθιη ΠΟ το δι, 5664 βυοορΠδη α 8 να Ἐβον δὴ 
τοάδυριιοιθ, μ6 Ρ᾽αγο5 ᾿ἰϑἀδηίαν ρΓΌΟΒΡΟ 5 τη θη Δο 1} σομΐγα γϑυ  αΐθηι βιιοοαββίθιιβ. ὕ{ Ππιρτιβ οἴππχ 

ἀθπ0, 114 οαπ θ451}10 Ἰῃτηλῖοὶ ἀδοθυτα θαπε, πὰιο πος, πιιὴς {Ππ|᾿| Ἰπουιβαηίο5. ΤΊΘ5. 6085 αἰιηρο- 

Ῥαῃῖ. Πρδοίο οἱ οοηνιοίο ποὺ πηϑηείδοϊο, ἴῃ Ῥυοιηρία δυαί 58 6 }}1π|5. [π416 ρανῖίοι ἀθίθοι πον Ἰαΐθι 
ΟἸ]ΙοΙ απ, οο πιο τπιηδι ἴῃ {γ}}0115. ῬΟΥ ΒΟ μἾβ αἰ γ]Ἰἰαί θη) ΒΑ5}}{πι5 ἀοοογοί. Ῥοβίγθιμαμ πᾶς 



σΌΧΧΧΥΠΙΙ ὙΙΕΑ 8. -ΒΑδΙΒΗ͂, 

Δκδὸ 3γή. οὐ παι σηθηι πο ἰμΠιϊαιίοηο Βα5.ΠἘπι5 γ Ὁ 110, 564 ἀθηνομβίναεο Θρὶ εἰτατη βϑαποίιιι ἐπι ΟἸΜΔ]} 115 
Ῥαίὶ οὐ ΕΠΠῸ αἀπαπρομάπη. ἢ 

Παπο δορί βέοίαμι “ΓΙ θμομ 15. οΟ]]οοας δὰ ἀππαμι 8376), οἱ οοπίγα παιδία πιιη ϑοθαβίοπιιι 

βουιρίαιη ᾿οχιβίμιας, 564 απο ἀἰβραν ομμμΐμο ἃ0 ἀἰβοοϊον νἱάθιαν 115 {πᾶ δάνονϑιιβ ᾿σβία- 

(άπ βου ρίοο διιΐ : π6 γϑυθτπη αι θην α!Ππαμν 46 Επβίαι πο ; Ὡ18}} ἐς ΗΠ1π|5 ἴῃ ΠάΘ ἱποοῃβίδακϊα, 

μἾ 11} 46 ν᾽ οἱ αἴαυ ἀπνϊοι εἶδ οοίουθ : παῖ 8}} πο ἙΟΠβθπία ποῖιμ 5:16 π{10, {πο ΒΒ 5.}{π|5 Ῥ 6} {Γ65 ἅπ- 

505 πιαχ 5 Ὁ Επβίαιἴο Ῥγογοοδίτιβ ᾿π] 0115 βουγανὶς. Οὐασα ποῖ Δ}} μος Ιοοο ἀαφγθμαὶ δ - 

γΘΥβα 1], {ἀπάτῃ σϑηαθυαί ῬηΘα πα τΟΙ Δ ΟΠ : {105 Βα 5} 1π|8 Ἐπιβίαι αἱ ταομϊτα πραρηαΓα βίαδίαϊ, 

«παμινὶβ ἰπίουῖμι 6. ρυϊν αι !5 ̓αβίατ ϊ Θοθαβίοπὶ οα πα η}15 ἰαοονοῖ. ΝΘαα6 Θηΐμ ἃ 5010 δ πβία- 
1Πο τὸ5 πο] βία θαβη ο αςοϊἀουιηξ. πα πίτι5 ̓ ὰ δῖαν δχϑεουῖί πα μγαςομ δ. ποῦτιπ ἔα ου, {1181} 
Ἰποχρίθ.]6 σα π εἰ. θδ τινὶ Πα] πθυϊτ, Ῥαυβρῖοὶ ροΐοϑι ἐχ Ερίβε. 319, δῦ οχ ΠΌγὸ 46 ϑρίνιιπ βαμοίο 

ὅτις ἐξ τ 16, 26, ἢ. δ. 00, 09 εἱ 15. Νεςο ΠΡ ἜΜ] 51 σαλι ἴὰρο ἴῃ [ιὰς δριϑίοϊα σοιηραγαπίαν, αὶ ΠῚ] 

ΤΉ ἤατο νἱποθγθίαι., ἀθπε]ριι5. νἱηοεθαῖ. ΠῚ ἴῃ Βαβι τι ἢ Ἰπβαγυθχοῦαπὶ πος ἅππὸ 8574, ἄϊς [οϑίο 

οχτα. απο! ΕΠ ρΒ ΟΠ, εο φιοα ἴῃ ρυθοῖθιι5 Θριν σα βαποίπιι οἴη Ῥαΐγ οἵ ΕἾΠΟ δ] ον! βοαγεῖ : ἃς 11 

ἐρ. 190. σρβ6 ἂὮ δὸ ἀββοϊουτηΐ, ταῦ δουτμνι 411] [ἢ ἀπ] 1} ΓΟ οἰδοθυθηίαν, Δ} τθιμαῃουθηΐ, γπουθι ἰη([0 

ὀχϑρθοίαηίος. Οαἰποέϊαπι ρον τοΐδην Βϊθηλθι ἢθϑοιία οἱ [σοσβοιθ ΠΟ ἀἰοβιθυιιηῖ. Νοη δμϊι 4] 105 

ἀοδῖσπαι Βαβι Πἴπι5 ἰῃ Ἐρίϑι. 197, οὕπὴ Οσο ρας ΊΟΠ65 510] Ρν Τοίαιμι αἰ θιμθη, τἀπὶ ΘΧ ΠΟσΟ 8 θςο]6- 

δ᾽ αϑίϊοῖβ, ὑπμν ἃ 115. {αὶ ΕΟ 65115 που θηξ, ΘΧΠΙ 115. [ι͵588. ἰοβίαίιγ. ΝΟ ΕΓ δῸ Γπιβίδι μΐπαμιι ρϑίῖι 

Ἰνοῦς ορίδίοϊα, εἰδὶ φασίΐθητιβ. οὐσπι ῬΠΘιιμ μα τομ Δ 015, οἰϑὶ οὐσα6, σομ αποῖι5 οναΐῖ. ἤπιος δοοθά 

1058 ἀοριηδί!ϑ Ῥευ υδοίδ με! ταίϊο. Τὴ ριόβθαμάα δηῖμὶ ΕἾΠΙ αἰνιπιαίΐθ, τροίθ Ὁ αὐἰνγουβαν δ σ011-- 

οο55α, ὯῸΠ Ππηππογαίιν Βά51}πι5. ϑοῖα ΒΡ νττι5. ἀἰγ τα5 ᾿ς σομ γογθυβίαθν. 0 Πρ 115. ΠΟΘ ΙΟΙ5 

ΦΈΘΝνοΝ Ὑ ΨΡΥ τὰ 

ΓΟ δ ,} 

γοςσαθβαίατ. 

ΤΆμι γϑιὸ εἱ αἄνοιϑα Ῥποϑιιμιαίοιδοῖοβ βου ρία 80 δρ᾿ βίοϊα ; ππς σογία βουιρία οϑῖ, οαπὴη θὰ-- 

5111π5 σοπβι πὴ ΟΡ  5ουῚθΘηα] 46 5. ϑρίνιία, φαοα φαϊάθηιν σορτς ἃμη0 974. ροϑί [δβίπισ ἀἰθηιὶ 

5. ἘΠΡΘ Ομ, πὶ τποάο νἹ Ἰμλιι5. Οποιπαδιποάπιη δαΐην ἰὼ πὰς ορίβίοϊα ἀδθοίαναι [θαβι]ιιι5. 58 

ἴάοοῖο οἵ πιαϊα βι!θητῖο ρου ΐογγο βαίϊτι5 δχἰβιϊμα556, 586 ΔΡ Ἐπιβίλι!Πῖο δα ἀοἰδπβίθηθηι νου δι}5 το- 

». 78. εὲ1 γορσαίπηι ; σἷς δίϊατι πὰ ΠΠΠγῸ ἄς ϑριυϊζα βαποῖο ἰοϑίδί τι" 58 ἰδ ο1Ὲ 58 {1π|5 ἀπιχ 1556, 566 εαγιαίο, {τι 

79 ποῦ 4πϑιι 48 51 51, ΓΕΙΓΔΟΙΓΙΗῚ ἔα1556. (απ οὐθο αἰναη π|6 50. Ρα 1), ΠΘΙΏΡ6 Ἐριϑβίοϊαιι 

δα Παρίαιμίπιι, οἱ πθγαμι ἄς ϑριυῖία βαποῖο, νοϊαπίαβ ἰἀοοπα] ΡυΘς 3561, ΠΘ.6588 6ϑΐ πὶ θοάρθμι 

(μι ρονα οἱ οριβίοϊαμη θχαγαΐδιῃ οἱ ςομβι αν 46 ϑρισιία βαποίο βου! 6 μα ϊ βιβοθρίμη (ἰἸοα 1185. 

Νοίαο δηΐμι Βαβι ἴσα ἃ 51] πι10 τοι γα χιββοί ἘΠπιβίαι ἶπι5, 51 Ἰατὰ ΑἸ ΡΠ] ΒΔ γοραία 5(ϊαι δα τὸ- 

ΠΟ]]ομἄος Ῥποιππαϊοπιαςμος. δοιίδϑοῖ. 564 αἰουζιθ ὼς Βαβιϊο Ποθοίθπο οροῦαμ ΘΟὨ] ΠΧ, ΠΘῸ 

ν᾽ ἀοίαν Ἐπρίαιμῖπι5, ἄπηιν Βαβι τι αὐ βου θα πάτιμι Ππονίαταν, πὰ αἰϊαα ορ᾿ϑίοϊα σοῃθμίτ185 [π1|556, ἱ 

56 τπασηπηι αἰ αιιο Ορι5 ἃ 60 Ροϑίι 4558. 81:5. δηΐαι δῖαηὶ ΔΙ οι (τιν ἰῬα5}} 5 : 7ε γΟΓῸ ΤΟοία : 

{δοϊεϊ, φιοιὶ πογιαίαι5 65. τεὶ τι νον αἴοπι ργοίίζογοπι, 56 τοατριθνθηι 5), σορἢι απ. τι μζιι65 ἰω- 

εἰαμείιι", ΡΥ ΌΞΡΘΓΟς τποτιαοῖο σοπίγα νοτ ζαίεπι δι οθ551ι5 παϑεπίο. 

Νο οι ἀἰδεϊαιααμάαπι οϑῦ απο δορί βίοϊαιη δχϑίαγα πίον ορενὰ βαποῖὶ συθθουι ΝΎΒβΟΠΙ, οἰ 16 

αἰτιῖθαϊ, ταὶ {115 50110 πὰρ Ὶ5. σΟμϑα πίῃ θά 1; ἴὼ φαοάδιη 5. Πμο]ϊο, φαοά ο ΔΙ. οάϊοα ουπιίπιιη 'π ἢ 

ΠΟΙΙ5 ἈΡΡΟϑαμλι5. ΒΟ. ρα ΠῚ σοπ]ϊοῖς Οομθεἤβιαβ ἃ τδρουῦῖο ροϑί πιουίθηι θΆ51Πι. 864 51 τος 1 

δοΥῚ δϑῖ, 50. 10] ποη Ροίαι Ροϑβῦ τηουίθιη ΒΆ51}11. Βισῃαία σπῖμι δὲ Ρ᾿αυ  θ115 ῬΟΥ ΒΘ ΠΟ 15 ΠΟΙ8, ᾿ 

πδς τα πδηι 8}145 ν᾿ δῖαν τπᾶ]ον Προγθιοουθιη Ροίθη τα δχϑβίϊ 586. Αἰ τηοῦίπο βαϑϊο, νοὶ ροίῖτι5 ΐ 

οἰατίιι αἴχαο ἴρ56 Ὗ αἴθη αἰνὶμϑ [πιβι 1 Ῥοσμα5 [π||ῖ, ῬΘΒΙΕι5 οοποῖά! φοίοβίαβ που θιογα μη, Π6 0 

ἴδια ροϊογαμς ἴῃ Ολι ο]ϊοο5, γοῖας Παρ ἴῃ ἀϑπο5, ἀθβῶν να. Οὕαγα οἴδηηβὶ {θη ἦα 658οὲ ἀχο- 

δουῖο Ἰὰς ορίδίοϊα ; δὰ Πος ἔρϑίθι τθιραι5. ΓΘΡΟΥΥΙ ἀοθενοῖ, αὐ φαοά τοίεγεπδμι ἀτιχίηλι5. ΝΟ 

ομΐηι τοίθυυὶ ροίοϑί δ ᾿μἸ1ὰ Θρβοοραίτιβ Οὐ αρουῖ! ; βία! ἄθιν. ἀποίογθιη ριβίοϊ ’αμὶ ἀππι νϑχα- 

Ραπὶ πωτοοὶ, Νϑάιο οἴϊαην πα] 5ουῖπι5 πος ἅπη0 976 θᾶπὶ βου ρϑιϑϑεῖ αστορουῦιαβ, 4π| ἀπη0 970 

ἴαρα 5101 σομϑα]αϊ, 56 6116 Πμογοοουαπι {πγοσὶ ρυπἀθηΐου δα θάπχις, Αὐχαθ διαὶ ἀπ 10 δὴ 

Ο] αϑιη οἱ ρου βθ απ ΟΠ θη} ΘΧΡΘΓΕΙΙ8 511 ΒΔ ΠΟΙῸΝ Οτερουῖα5 Ν γ556Π1|8, {8 οαπλ Πᾶς δρίβίοϊα «παᾶ- 

ἄγοι. Ἐ{οὶ οαπη νου αἴθ ἴῃ οο βοΐαι οἀογαμὶ Πεουθίϊοὶ, ποἢ θα ἰαμ 6ῃ, τῷ ΔΒ. Πππη}, 5010 νο- 

εν. 35 γί(αιίς πομηῖπο ἱπϑϑοίαιὶ δαηΐ; 50 γαχίαϑ σατιϑᾶ5 Πηχουαΐ, οὐ πα ΟΠ πὶ ΠῸΠ σα ΠΟπίοδ ἢ, Ρ6Εῖι- 

Κλ ων... 



ΥΙΤΑ 5. ΒΑΒΡΙΠῚ]- ΕΟΙΧΧΧΙΧ 

Ὠϊαλν ἀπ οο οϑὶδ Ἰβειραίαι. ΑἸ μΠΠ1}} Ῥρόυϑιι5 τθρουῖαβ, αοε μῸἢ οἴη Βαβὶ 1 γοθιι5 τ γἸΠσ 6 σοη-- Ακκὸ 37ή. 
δυσί. Β6|π|5 1058 Βδβη παν ρΙαπα γθάοϊθί ; πθο μλα]ο5 ἴουα δυ} ὙΌΣ}, {πὶ 56 Π| 0110, 4ποα τποάο 
ΟἸΓΑ ἸΠη115, ἀ556 18 Π|π|0. 51 4π|05 ἁπίθιη τπονϑαΐ δι 1)6 1 πομλθη Θρ γα] βαποίο ἀδίτι, δτιΐ ορὶ- 

μδία {υςράδηι σμη ἃ}10 (ΘΙ Ὡς ΑΙ ἴῃ βαϊαθν ἰΙοοῸ (ἀἰβϑι μη ΠΠππάο, 15 18} ΟΟΟΙ ΡΥ 115 ἴῃ ΠΟΙΪ5. 
Π|. Λὰ τάθιῃ θῃῖριιβ γθίογεη ἠδ νι ἀθηΐαν ἀτιοθ 1186 ΕΡ βίοϊα, πθηῖρα 190 οἱ 191. [ηΐοϑὺ αἰϊὰ5 Βοθρου- 

ΡΓου ηοἶα5, γ6] ροίΠπι5 Βασ θηΐα ῬΓΟΥἸΠΟΙΆΤΊΠη., {πιὸ ΙσςΟμΙο δα ]τιποίθο πονᾶιη ῬΓΟΥΙΠΟΙΔ ΠῚ ΠΟΠ]-- Ἢ ας παν 
Ροβιιθυιηΐ, οἰνἸ(85 ᾿ϑδτιτου τι οἴατη Ῥ τιν 1] 115. 1115 Θ᾽ αβάθηι Ῥγουποῖδο Ἰοοῖ5 αἰυθυιία ἔπι. 5.64 εἰνῖο ἀς το. 

σα Πῶς ἰοςα, 1{1|6π} αἰ 1ρ88 οἰγιία5, 5178 80 Πιοϑίϊθτι8, δῖνα Δ ΑΔ 15 γαβίαϊα, ΘρΊβοορ 5 ἀ65811- τὰς 
{πία αϑϑθηΐ, Ῥ] ασϊ τι ΠΟΡΟΓΙ οἱ 50} Ποιά] 15 ΔἸ ἰογα πὶ ΑΔ ρ ΠΟ ΘΟ. (οηβαἝτι5 ἃ θο Βᾶ- ἴθ οἰνίναιο 
51Πππ|8 {πᾶ Ροιἰβϑίμητιτη ταϊΐοπα πᾶς Ἐςοϊεϑία ἴῃ ρυἰβεϊπτιπι Ὠἰζουθηι τοϑιτπιϑᾶα θϑϑδῖ ἢ ἀοαγαῖῖβ- τατον 
5Β1η6., τ 1 ΓΘ ἸΠΔΧΙΪ ΤΠΟΙΘΗΪΙ, τεϑροπμάεί. ἂς π{Π1π8 Ταϊάομι αν 6558... ταῦ ἴῃ Ρ]π165 
ΘΡΊβοοροβ Εςο θϑιθθ δ] Ἰβί δίϊο ἀϊντ ἀδίαν : 56 «πὰ πος ἴδ ο1]6 δϑὲ τ θρουῖνα,, 4πὶ θρἰβοορδίιι 
ΟἸΡῺΙ βιηΐ, πμθς πιθάϊοογα ἀδιηητη ᾿π]Π] η δὲ 40 ΘΡΊΒοΟΡῚ5. ἴδηῖο πη ἰβίθυϊο Πρ ; βϑίιτ15 6556 
Ῥαίζαῦ τπλτιν Αἰ αθὴι ργοθαίατη οἵ βρθοίαίιμνν ρυϑἤσογα οἰ γ αι], Θἰ {116 ΘΟ" [6 Γ6 ϑηρτία 5110 
᾿ρϑιτι5 ρϑυῖσι!ο ἀἸβρεηβαπάα : Βαπο Θαϊμ Ῥτόοι! ἀὉ 10, ἩΠ0Ὶ ᾿πηράγθηι 56 συ ἀθυῖς οπθυὶ, δαά]πη- 

αἴσχη 5101 Ορογανῖοϑ δ] πγθϑβθμι. το 51 Π6 ἰ5 {αϊάθμι ἔαο!]8 ΓΘρΟΥΙΓῚ ροβϑὶΐ, διιοίου Ἵϑί Βαβι 5, 
αὖ να] ἃ Ρᾶγυ 5 οἰ ν δύ τι5 οἵ ορριά 115, 485. ΟἸἸ ἢ} Θρίβοοροβ. μᾶίπιθσθ, ἰμϊέπι πὶ Παΐ τϑϑιϊπϑ πα] 
ΕΡ᾿βοοραίιι5, 86 ἀδιη6 οἰν (1 ἀἰδίτι" ΘΡΙΒΟΟρτι5, 6 155, 51 Ῥυτ5 οὐ ἀἸϊπϑίαι, δἰϊοσιμν οὈβίεί ογα!- 
ΠΔΙΊΟΙΙ : γ6] 58 ]ἴθιη ᾿βαλ"ΟΥΠ} ΘΡΙΒΟΟΡΟ., {πὶ ΠΟΠΏΠ]Ὸ5 νἱοϊηοβ ογάϊμαθαΐ , ϑιπι8 οἰγο βου ὶ- 

θυαΐαν οἰροια τπι5, 5ΙΟΖ 116 Γ ΒΕ ΓΠΘΠΑΙ ΟΡΙβοορᾶῖτβ ἴῃ ἃ [115 ἰοοΙ5 1π|5 Ἰηίθοστιι ΔΒ} ἢ] ΘΟ 10 βαυυθίαν. 

Ιῃ δαάβθι δριβίοίϊα Βαβι 5 ΡΠ] ΟἢΙβ ἀ6 τλῆ ηα βθηςθηῃίίδμη, δὲ βουιρίατο 46 οαυτῖθι5 ῬΠὰ- 

ΤΔΟΠΪ5. ἰδϑ( ΠΏ 1111} ΘΧΡΟΠΙΪζ. ΑΙΐ δα 856 δά Ὑ δἰθυϊτιηι {τὰ ἘΠ, τι τοραγοναὶ Αἰ }] ΟΠ ἶπι8, 
ΒΟΥ 5.586. οἵ ἃ ΒΥΠΡΙΟ [ἰ{ἰ6᾽ὰ8. ΠΟΙ Π]ΟῺ5. ΔΟΟΘΡΙ556. 564 6. Πὶ5. οἵ ΠΟ 11}}15. 8115 τηοο 
ἈΡΘΙ,1Ι85. 

Τδιηριιβ δρ βίο! ρθυβϑρίοὶ ροίαϑι οχ [}15 γε ὶβ : Εόγιιηι απέοπι, σι ἕπιπο αὶ πιονὶς αὐ ϑοϊδδὶ διιτιΐ, ἐρ. τ9ο. ". 

αἰϊὲ χιιίάθην «(ὦ αἰαπι 56 σοτιτδγιτιῖ,, αἰϊὶ ὍΘΓΟ Γοπιατιθπί, ἱπεθ ἐχορεοίαπίος τιπιοτϑηι. Ροΐοοὶ “" 

αἰίθτυ Ζ)οηπῖτιι 5. ἔτιπιὶ ἰοτιπν 5ρόῖπ {Ὑπιδίταγὶ,, ἑπτὰ ἐἰϊογιηι τϑαζίτετι ἱγτίίτιτι, τϑάθγθ. 1 οααϊ(αι 

ῬθΑ5}115, αὖ σα ρ τα ΟΡ βου υ αυ  μ}1ι5, 46 115 488 σομεσενδπί 416 ἔδϑίο βϑαποῖ! ἘΠ ρΘ ΟΠ, αὐτὴ αθϑβοῖ 

ΑταρΡΒ]]ΟΟἶπ5. Θαάγα πάης Θρ βίο δηλ ᾿η ΠἸΘ. 110 τ }1οἱῖ “ΓῚΠ]Θμοπῖπι5 ροϑὲ Ῥάβοθα ἀπὴὶ 87. ΝΟ ταν. τ. ». 
θη ῬγΟ ΑΒΗ εβϑῦ πὶ 605, {αὶ (ϑαυθῶ δτιΐ γἹΟῚ 15 1 ἰΟο15 γα μβουδῃΐ 5 πη πι Θχβρθοίαϑϑθ, 
ἃς 40 115 41 Αποομίδιη ἰνουαηΐ, Ὠ]]]η} ΡῈ που (ΘΠΊρτι5 τι {{π|Π} γΘηΪ856. ἴ7Π0 ἜΥΡῸ δι οχτπι. 
ΔἰΓΘῸ ΠΊ6Π86 ροβὲ αἴθ [δϑίπιη 5. ἘΠ ρϑυ μι οοἰ]οοαπάα ερ᾿ϑίοϊα. θη φαϊάθην ΑπρΗΙ]οοἶιῖτι5 
αὐ ππο ἴδηι ἔοδύαμη ἃππο 975. 5εά δά πος ἰθιηριιβ γϑίθυεὶ πορ ἀθθθηΐ 11 Περι ϊσουσιη μ10}1- 
(ἰ0η68, 46 φαϊθι5. ἴῃ Πᾶς δορί βίοία Βαβιΐιι5. Οὐ δμΐηλ [ἰὸ ἀδ τϑϑ θη 15 ἴῃ ᾿ϑαυτϊα ΘΡΊβο ΟΡ 5 
αἰββθυῖί,, δὰ ᾿δηι τηᾶσπᾶ δΧ ρϑιῖθ δά δχϊίαμῃ ρεγάποία Ππογαηΐ,, αῃΐθ πηθηβ6η) ϑθρίθ μι θ θη 
8 ΠΗ] 970 ογαἀϊπαίο ΝΜίδοθαομϊο Θρίϑοορο,, αἰζιιθ, τὰ γϑυ]βι μ}}}6 δϑί, ῬΓ ανΊθιτι5 4|115, Ν Ομ Ῥοίας 

ΘΥΡῸ Πιξδο 5010] δριβίοϊα ἢἶβὶ ἀπηο 374. Ὰ 
Ἦδῃο βρίἰβίοϊαμη ποθὴ Ῥϑυτ ποι δὰ ἀθηστῃ 870 ςομβγπιδίπιν οχ [18 γϑυ 18: δὸς Δ 5ϑθπῶ 60 ἐπ 

δίατιι 5τιτιΐ, τι ψτι0 ΘΓ αγι ἃ ἐθ τϑίϊοία, δὲ ορὸ ἐμαγιιπι ργδοιίπι σα πετεῖ τι πιοἶϊιι5. Ἰ)αϑισηαΐί ΒΔ 51:1π|8 

ΘΧΠΙ θ᾽ ἀταϑουιο ἔγαίγὶ ποροίία οἵ 1ΠΠαἴαϑ5 410 Πρ θιϊοὶβ 1165. Πθος ἀπίθπι ροβύ ἐοϑίαπι βαποῦ Επ- 
ῬΒΎΟΒΙΙ ἃπΠῸ 970 ΠΟῚ ᾿Π040 ΠΟῊ ΟΘββθυαπΐ ἴῃ 1Π6}1π|5; 5684 οἰίδιη Προ Ἰσουτ [ΠΤῸΥ ἔπης τηαχὶ- 

Ὠ16 ἴῃ (Υθρου τι} ΘΧαυβ1ζ, δαϊηιιθ Ὗ Ἰοαυίτι5 [πι5510 σοι ρ ΒΘ μα]. 
ἴῃ δαΐάδι δρἰβίοϊα ἰοψαϊςιν Βαβι πι5. 6 Οεοιρῖο 4ποάδιη ΑἸ ΒΙ]ΟΟ ΠῚ, αὖ γ δου! βίπ}16 οδί, ἀϑὶ ἴπ 

ῬΓΟΡΙΠαιιΟ, οὐ} 15 ἀΟΠλι15 οἴαπὴ [πὶ τηᾶρ Πὰ5 αἸΠΠου] ταΐ65 πο ἀἸσδαῖ, δπποῖου αγαΐ ἈΠ ρΡΒΠ]Π ΟΠ Ἶπι5 τὶ 15 ΣΈ ΡΡΝ τῇ 
ἙΠΟΟΙΟΙ Πα νῖθο Δ] 1ο [5 αἸρηϊίαι!5 Βαπϑἤσιο ὃχ 5 ΓΘ ΊΤΗῚ ΔΠΡ 5.115 Θυ!ρουδίπι". ΒΑ. Π1πι8 ἀτιθ} οἸΠΓΆ1η 715 4απὶ 

ἀοτηιιβ ἴπ Τθομηϊητιη ῬγΟ] οἰ θπ δ πη ραίαϊ, δα 4π|6 ἀαίασιιῃ ᾿π6} Πρ Θη άπ, τι Πα το  θϑίϊϑο ἠδ ά υδετω βοίϊο, «οα 

110 πιοίο νἹζθηῖιν. οι 5ἱ ΑἸωρμ!]ος ἶο βθεῖιβ νἱἀθαίαν, τοραΐ δαμι Βαβ πι5., τΐ σουππδηία- εἰπὸν τείεν- 
. . - ᾿ ἣ, Ξ 5 ᾿ ὌΓ οἰιϊα πὶ 

γπατη δ 56 ταί ν 46 «πιὰ ἀἸρημαία Ορογίθαϊ σΠΓΔ ΠῚ ᾿πρ ον, τι 68} ἃ Ῥοίθπτιου τι5 {αιθι5- ερίβίο!α 

4116 Δῃ}1ο15 ἀρϑυθάϊαίιν Ἔχ Ροβοθῖθ, βῖγ 8 συαί5, βῖνθ οἰΐαιη τποᾶϊοο ρυθίῖο, ργοαΐ Πομηΐητιϑ αν ευϊα. τς 
Ω : - ὦ Ἄ τ δ᾿ ἃ ἣ Θ ριβίο ΕῚ 

Νοῦ νἱάθίαν Πα ἀδ τὰ Ἰοαὶ Βαβι 5 ἴῃ Ἐρίβίοϊα 192 αα ϑορῃνγομίπνη δΙαρ ἰδίγτμη) Οἰ ΠΟΙΟΥΊΙΗῚ . το:. 



σχα ΥΙΧ 5. ΒΆΘΒΙΕΤΕ. 

ἀννὸ 377. 4π| σαὶ ἀπρίοχ θοηθἤοίτυθι 510] νἸ ἀουθίσ" δοοθρίββο, οἵ {πος 1θα5}}}} Πππτουὰ5. ἀσοορίϑϑοι, οἱ φαοά 
οὐοαβίοπθηι Πα ειἸ55δῇ ϑι1ὰ 11}1 Οροῦα: παναπαδ ; βὶς οἱ σγαίϊαβ σις Βαβι 5: Ομαπέαην ἢῖ6 δαϊϑιῖ- 
πταπάϊει, ὁ5δὲ παύογο σγαίίατη, 4 Θὲ {ϊείογαι5 διιαν κέ {0 σοοῖς ἰορσὶ, δὲ ἰά φιιοι ὁαροίοϊαηι 

(αηι οοἰογίἐοτ' ἐοπ[δοίπεπι υἱαϊ} Παςπ ἰὰ φιοίί πιΐδϑιιην 65: σα ὁροπία ρογϑταίτιηι {π|{ : ἐοα ἰοπθο 
{ἰδοηἶπι5. μος ἱρδιιηι 60. ΠΟΙΐ76 5ιι506ρὶ, ιιοί {πι τοὶ ἐἰ{Ππι5 σοι οἱ οπείιΒ θα ϑεἰζο 5 εἰπια οἰ «πιοίοτ. 

Τῖας τλἰν πο 6 σοΟΠερουθΐ οὐαὶ αἸρηἸταῖα σΟα ΟΠ ΠΠν]α, {δ ἃ ῬΟϊΘὨ ΟΣ Πτ15 Δι} 1015 Ροΐθι βίδιπιοναΐ 
Β5}1π|5., 51 ἴα νι ἀθυθίπν ΑἸ ΡΠ] ΘΟΠὶο. πα παης Ἐρἰβίοϊαι 192 βου ρίαν ραίδηγιι5 ἀμ πο 974 

ΟΧχϑαηΐία. 

564 ἀπίθαααμ «Π}}{ἀ Πγ115 Θρ βίον δα ΑὐρΠ]] Ομ τι πι, αἰπι ἃ οϑὲ αιιοα ἴῃ θὰ ΟΡ ϑουν αΐμν 
γ Ιπντι5. ΑἸΐ Θμ τιν [θα 51:}}π|8 510] δ. πὴ ρῖταπ δρ᾿βίοϊαιη ΟΠ ΟἿ οἴ ΠΟ γ τη] Ἶ5 οαιιϑᾶ 50 ὙΠ 5158 ; Β6π|6 
οἱ γϑβουῖθοῦα οἵ Πουὰ5. δι1ιὰ8. Αὐπ ΠΟ ΠΟ τ τίου, αὖ αἰ ροπίθι ργοθαΐαβ αὐ ϑνιρίπηι {τἀ π5-- 

τ σὐὐτοῖ, ἀ 115 ϑίϊδιλ 51115 ᾿ρ81π|5 ΠΕ 618. 
Το αἷὰ ΤΥ, Ἐρίβίοϊα 191, «πὸ ρουρϑυαμ ᾿Π5ΟΡ δ τπι ΑἸ ]οΟϊο., υἱάθίαν δα ἡ]τιὴὶ βου ρέα ορίδοο- 

Αἰ αρτλτ τον Ραια, {ποι ΒΆΒ1}1πι5 δ πηρίτιιη νοοαΐ. (γαίὰ5 Οἱ αρὶς Βαβι 5 Φπο ῥυίον δά 56 βου ρβουϊῖ, πθὸ 
"ἶταν Απασ- αι ἰοἱ Ὁ61 ᾿ϊ{τονὰ58. ΘΟ] ]ΟΎ {11 ᾿ΠπΠσαρίου 6586 ου αἰ ιουῖῖ. Ἀοραΐ τιῦ τὴ 165 51105. ἴῃ ΘΠ 61 56Π-- 

ῬΜΗοοΙνίον,, εθα ἰᾶται «ἀάεοαῖ, οἴ οὶ οουο οομ βίου, σαϊ βασι Γαΐ τὰ 51 ΘΙ" ΠΙΟ ; {{|πὶ γΘΙῸ ἰοοιι8 

αἰ γ 15 π16 ΠΟΙ ΠΟ 15 δὲ [ΘΠ Ρτ15 ᾿{1Π 6} [Δ οΙ θη 0 Ἰἀοπ θη εἰ δι θη ξιαν ; ἃς Πνηδία ᾿Πἴ61 ΘΡΊΒΟΟΡΟΚ5 
σΟΠοΟΓΪα δὲ ράσο ΠΟ ἰδ ΔΠ11 4118. 5. ΙΒΌΘΟΓΙ 51 511 }18. τιν Ὁ] 115. Οἰγου δου θα πΐασ ; 564 ἔταΐτο5 
ΟΧ τιηα]παχιθ Ἐοο]οϑια Ὀγον 118. [6556}15 απ τᾶ νἸαίϊοο Ἰπϑίνιαο! τὰ πττα" δ γθοι ρα παν. 

ὅτι πδοο Ερ᾿δίοϊα ποπ σοησυπαί ΑὐΡ ἢ] Ος ΠΟ, οὔ τ15. ΘΟΙ λ]Ο6. ΠῚ πὰ ΠῚ Θαγτς θα} {π|8 ; 

ἀαρ] οὶ σομ]θοῖαγα ᾿π 41 ΠΤ ΘΟ ΓΠπ|5... σα ᾿ς ἸΠΒου θ η ἃ 51Ὁ ορ᾿βίοϊα. Παυτνη αἰ θυ α πα 
γ ὉΠ πη τι5 ̓ς ΠΟΤΙ5 : Αἰ [ορατ γ61Ὸ. , 4πὸ0 ϑ'υηροβίτι ϑ6]θιιοῖδο ΘρΙϑοορτη ῬΓῸ ϑγιριο ἰεσοπάϊην 
ἄοοος, νϑοιπθηΐοι ρει θανη"5. Ναρσῃα δϑι δηϊτ 5. ππάο ποι τ 5 ὨΡῚ οἵ ΘΥΠΏΡΟΒΙΙ : υἱτ- 

εἴπτι5. οραΐ ΑἸ] ΟΠ] ΘΟ] θα! 515 δρίβοοριιβ. Ῥυεοίοσθα 5} }1πι8 ἰδαστοβ παισποραΐ 1ΠΈ6Ι 51105 
ἙΟμΠἸ Πρ αΐογο5. ἢ Πρ ϑίοϊα 204, πιιῖ. 7. Νοι ταιθη νιδιιν Βα 5. {1π|5. οἴτη} ΘΡΊΒΟΟΡΙΒ {{Πππ|8 
ῬΓΟνΊΠοἾδθ ΠΟΙ ΘΠ Ϊ586 : ΒΔ. []61}5 ΔΡΡΙΟΡΙ τα θαῦ., οὐ ἰνδθς βου ογοί : ππη6. ΡΘΕ (Θαρι8 
1πη 601 οϊθπο Ἰἀοποϑιιηι εἰ οϑισ αν : Ροϑβὲ πἰθιθμ ἴῃ ρυάν θη ΤΟΥ θι ποι. 564 σαπὶ 46 Πα 

ἢ 1} ᾿πἴρι 605 αἰβοθρίαηατ Θϑϑθί ; [δου μοί! Ἰηΐου ἀρϑθηῖθβ σομοοΓ ἴα ΠυΊΠΔΙῚ, Ἰη θυ γοῖο 

Ῥιβου μη οἱ ΒεΠιθϑίνο Ῥαοὶ Ποαλίοηβ Ατηρ] ο ΠΟ. 

Βασιπιον, Υς Ὑιήοταν δα πἰθιηθην ἀπηὶ 374 δχθιιπε5 απὶ 375 ᾿πθιιητἰ8. τοίουθ μα Ρουβθαπο,, 4αδιη ἃ 
ΓΑ δ μΣ Ὑιρατίο Ῥοπεὶ δχοϊϊαΐαι Οσὐοϑουῖιθ Ναζίαπζθμιβ ἰΐα ΑἸ ρθη ον δὲ δοουγαίθ παγγαΐ, τι τοίη 
οατῖσθ. Ππης Ἰοοῖ ΠΣ ἀΡΡΟΠοτῈ ορϑύ ρυδίϊαι 6556 ἀποᾶμη. 15 φεὶ ποζαγίπεηι ἡ{{πην “ἀκα, ἰπααϊέ 
πενος Ῥν Ετορουνῖαβ, σάνοιϑις ἰσγαθίθην οἶϊπι εαοίίαντ, ἰάθπι σογιίτα ἰπεπο φιοσιιθ Ῥοπέϊοιθ ργονίποὶς ργα- 

2δείιη ὀαοίίανὶξ : ἀος φιϊάοηι ργιδίθαίμ, φιιαδὶ τημἰϊοτστεῖςε στ δά απ σαϊίσα σἰοπιαολαγοίτ", 5 ο 

τὸ ὍΘΓα ἱπιρθίαι5 εἰθ επδίοτιθηε διιδοίρίθπης, κὸ μιοίαξεηυ ορριισπατης. πο αἰϊα5 οπιτος σοπῖτε- 

πνοέϊα5, {ιίθιι5. Β αι ἐίιτι ϑϑαανῖξ, ψμοί ρμογίσιεθ θεοί, αὸ εἱ 1λοιι ἀϊοογόπι, αεἶνογιεδ “τέθηι Θὲ τ 1ι5 

ὁαιισα οἰ ζιν δοτ ον αίπι, μοι ϑΘΓῸ δὲ διέηι, χει οοπἐπιπιοίΐαπι ἱπίογοῦαί, πιαχίηπα ἱσπιοιιϊπῖα α[- 

76οἱξ, θὲ ριιβίἐθηι ποδί νη διε θ} ΠΟ ρΡ ΤῸ θα ίμε ( οἱ παοάο πιασπιίην φιϊάάαηι οἰ Θσοοίσιτη δα ἰϑεϊπιαιι- 

εἰμι 658 ρμδιϊϊοσορμῖα., εἰ διγιι5. ἰαιιεδ οἱιΐστις απίθῖγθ}), ἰά ογαίϊοτιθ ρϑνβόψιιαν. ΜΙμΙοΡὶ ομαπι 

απιρ [ἰδ δίηιο ἰοσο παίωρ, οὐ 5 τιαγίίς ματα ργϊάοιη οαίσθηιο οἱ εἶθ {πιποῖτι5 ουαξ, γα οἱ5 α5565-- 

501) οἵπι αὐογεναξ, ἱπινϊἐαπεφιεο αὐ πιρίϊας μογιγαϊοναι. Π{1παμίοπι, οτίπι τιτεῖα ταϊτοτιο απο τι 

Θ[Πιβοτ6 ρμο55θὲ, σοτιοὶ ἔτη, σαρὶΐ, τιοτὶ γπα)ονὶς απιἀαεῖαρ, φιίαπι ρει γα ρίθπιιηι. «41εἰ ςαοταπι οἵ-- 

ὀπῖπι ταθηϑαῖι σοπ [πδὶΐ, ἰλδιιπιφιιθ αεἰνοτ δια ἰιατιο ἐπ ιτίαπι Ρ᾽ορτιστιαξοτθηι οἰδὲὶ «αἀορίαί. Ομίά ἰσὶ- 

{π᾿ ρθτ' Τνὶπιίαΐοπι ἴρεαπι (τι βογοπεὶ φιοφτιθ εἰϊοοτιϊ σθπθτδ ποπιτιὶλὶϊ ἱπέοτ" ἰατιίο5 τεέατ') ζαοΐθη- 
ἄπει {πεἰϊ, τιοτὶ εἶἶοο πιάβτιο Βαβιζίο, αο εἶθ [ιὲὶβ τϑϑιις αἰϊὶ5 ἰ6665 σἐαιιθηίὶ, σ6α αἰϊὲ σπὶρίαπι ἰοπθο 

ἐἰ1ο ἱπξεγιοτὶ., ἄκιτπ ἑάπιθτι ὁαοργ οί Ομ αἰ, τιϊδὶ πὶ δάπι ἀ5ϑθγογοῖ, γϑίϊπογθὶ., οπιτι ΘΓ ἃ 

{πιϑρθίτιτ: 1) δὲ οἰ δηιθιιζῖιθ δὲ ἰθσὶ, ψ αἰξαγῖθτις ποπογεπι ᾿αϑογὶ ὐθι, τπατεῖπι ρογγὶ σον δὲ, οηυμῖα 

εἰοτιίψιι 6 ργίμ5 βασεγεὶ οἱ ραίον θέ, ψιίεαπε τεξ ἐπ ειἐπτατεῖμι5 τιἰἰπηι αἰἰνοῦδιις ϑάηι σοπαϊζίεν ἱπίγθξ, 

δἰοσιιθ θὲ πιθηιβαπι 84 ᾽ Οσαποίαπι, δὲ θη δίΐαπι ἰἰ]αηι, οπιηὶ χα σιρρίος ὁγαῖ, σοπειπιοὶία α[7}- 

οοροι ἢ Νοεοφπαηιαπι, ἱιτῖε πορι5 ἡμίθα : 56 οπι πος ἐπι ρογο 60 σϑεοι δ, αἊ (Πιτι δία πο ἰθεος 

ΕΎΨ 



ΥΓΓΑ 5. ΒΛΒΙΠΠ.- ΟΧΟΕΙ 

δας ΡΓΟάΘΓ6 ΟρΟΡὶοί. 1116 ἰφίίπν δπιρρίζοοιι ἀδροςοοναὶ : ἰἶο οπιπὶ οἱ Τοιπιοῦαι, 1116 τιν διιπι {π|-- κπκὸ 8:7. 

ΤΌΓ6 σοποϊϊαζι; αὐ τπαϑίβιαίτις ψιιοβείαιν ταἰε{{{, τὶ ςατπιοιὶ οἱτὶ οι οι ἴμτὴ ρ ΓΞ Γιατ ΘῊ {{ι', ἔστιο- ΠΥ. 

πιϊνῖς σατιϑα ρος 1 Γαοίθτι5, στέατι σιιοεί ὁ[πιδπιοάὶ φιάφιιατη πθ 6556 655οῖ. Οἰεϊ αἷς ὃ ]) οτητεηιτι 6 

ἐἰλιι5 αὖ οπιτιὶ ἰἰὑϊτιὶς ἡποίι ἰἰϑοτὶ, “πίθηι ἀπιϑοἰὶ οσηιρἰφοίτπ τ'ι, φτεθηι τδἷ 5οἰπέηι ἐτιιτοτὶ βδηιπιΡ 

τοοτγηιϊίαηι " ος 60 δοτπίθηζιι5, ἴρδίιηι ἐτιδιροτ' αθ556., δἱ σαιϊίδατη εἴσθγ χε, ποι ἰὰ μίαοϊεο 

οἱ ᾿ιιπιάτιο, 56εἰ φιιαϑὲ τιπτιηι θα: ἐΐ5, “τιὶ σαρί ἐς ἀμηιπαιὶ διισιὶ. “ΦΓ{{τ|6 ἱρ56 φιϊάοπι αἥεγαις. 1{{6 αἰι-- 

ἐθηι ἰγλα οἱ αὐτοϑατιϊα ρίοτιις ρΡῸ ἰγὶ θιιτιαἰὶ φοάοναΐ. διίαθαὶ δαί, χιιεπιαπιοάπεηι «6515 τοι 5 

᾿Ρίϊαιο ἡμάϊοατθ. (ποία δειτείτ" ρΟΥΤῸ {εἰπταῖπια, 1) οί ειθ οἰ κει. ἀεἰϊειιο οα αοτοιαῖι", οὲ αἀἰίεγε- 

ῥίπτειν, αΡ οι ητ6 τα σοτι θη ἰού αίτιγ,, τι ἰατπιθτι τ [τι 6 γ᾽ δ{1ι1᾽, ρου οτ{π υἱέϊ οἰϊοοῖ ἐοτῖριις αὐ ἰοστεινι 

αρογίθησ. Ποῦ θπίηι ἀριιεἰ 7} ιετη, ἔτι ΤΟΥ͂Θ αἰστ τιδῖι μοί πίη 68.. “ΤΙ ἢῖο πὶ] ὲ σι 5 οὸ αἰξογιηι 

ΡοΙεηικιίονὶς οἱ αἰιῖοί οογίαπιοπ σρθοία. Ῥαϊἑπη. ἀθίγαλιῖ οἰ ἰαοεγατὶ γιδούαι : αὐ {{{6, Εατιάπαι 

ΡΤ ίογθα, οἱ ἰζα ἰπιῦ οί, οἰΐατν {ππιϊοατα. Ἐτιτη, σι σαΥ πῖ5 θα ρεῖ5 ὁΓ αἰ, ὉΘΡΟΓε τεντειη, 56 τηϊτιει ἢ ἀξ τε: 

ΘΟΥΡιι5 διεὐτηαϊ οὕ αι. ζὔη τὶς ἰαοοταιεττίπι: αἱ τἰ{6. Πιιιδπιοαϊ, ἵτιχτῖὶ, ἰατιαιίοπο πιεάϊοίτεατ ἰν6-- 

Ραϊὶ αὔογο5, τη αϑπορεγδ, εἰ υἱάθ5, τι ρτθηιθτιί. “ΖΓ σαι μἰ φιιίάοηι ἐπὶ ᾿ς ογαπί. Οἰντίας ἀτεΐεπι, 91- 

ει} αἰφιιθ “μι ἰδ ητοαϊ πιαΐτπιην αοὸ σοπαηιιίπο ρον ουἔμτη, τϑοοῖν τί (ροτιοιίπεπε οτεΐπι ϑιτίπι ἡτεῖ 5 τι ἰρδῖι5 

οοπεπποἰϊατι 6556 θα ϊδεπηαὐαι) ἰοΐα {ΓΟΓ σοΥΓ ρει, αἰφιίθ ἱπιοθτηιάϊειιτ', ἀὉ., σϑῖμι {τη ἀρτίην 

Θαχαπιοῖι τη ονθηΐθ, σοί αἰτη, ΟἹΗτιθ5 οἰ τπιδέϊ θὲ σοηογὶς αἰφιι (δἰ αἰ 5 ὁπ οἰ ἐατίτι" οἱ 6 δτιτϑιιτεῖ, αο ρΤ- 

δ6γ {πηι ΑΤῚΠ ΟΥ̓μΤη, Ορί 665, ἱπιρογαἰοτίιι6 ἐθαίοτος. δίαπι Πὶ ἐπὶ οὐ ιδπιοεῖϊ τοῦτις ΚΓ ν Θπίἰοτ 5. δτιπί, 

αἰφι οὗ {ἰνογίαίοηι κο ἰσοηξίαπι,, σία {γεμετείτι". αὐ τι οτιείμιιπ, ραταίίογος. {ἰιϊοτείψιιδ ΡΟΥΤῸ ἰοἰὲ 

ἰοοο οναἱ, υδἱ ψιιοε αὐ οἤενοθας, νοΐ ψιιοεῖ ἱπι τὸ ργερϑθτιϊ {ἰπει{{πιατὶθ σοπξεσογαξ. δάσος ἐπ πῖα- 

γἶδιι5, δα, {πιδῖ65 ἵτι ργοηπιξτι, τ{781|5. ΟΠιγε πη ΕἸ 5 115, 7118. Οἰκ ΠΟΥ", ΘΟΠΙΤΠτίτιὶς ατιπηιοτιιτη αἶα-- 

ογίταδ: ἔαΓοΥ. πιῖϊθς5 ϑδἰμθηιογιδ, ἵπιὸ Ροἰὶ ἀπ. ΓΝῸ πυιείοτθς ψιιάθηι ἔτι ἰσπι ρΟΥ 5 ΤΠ] 61 165 ΘΥ̓ΑΤΙΐ 

ἤαο τοϊηιίτιιη, οὐσαδίοτιθ ἀπίπιος δατιίιη, οτασιθδηῖο (ταςιϊ ατιίοηι ἱροῖὶς ἰαδίατιεηι ἰο600 ἐΓαπί), ἵπιὸ 

η60 πιυιογϑ5 απ πιατιοϑαπί., ἡιῖρρθ ψιιας Ξϑῖιις τοῤοτα5ϑθῖ,, αἰσιιθ αε υἱτίϊοπι Κου ἐπι ίτιθττι ἀπι-- 

τὶ γτι6 πιαρ τ ἐτἰϊπεθηι, ἐταεἰπτἰσ5εὶ. Ομ πεεῖία ἢ Ῥϊοεαΐθηι οἸ 765 ἰτῶ εἰθιν τίη, ἐπι 6 56 ραγιἐπιτῸ 5 

σοπϑονατι. οἱ ἴρδιιι αἰνιἰθγοηε ἀὸ εἰ σοΤροοπὶ : αἴφιιθ ἴ5 πα] οτόπι αριεἶ δὺς ριοίαξς [απο μα ί-- 

{πιγτι5 υἱά φῦ αίτι", ψτιὶ ργἤγατι5 ἐπι διιηι., αι ἐαταίπεηι αοίπτις ἀρ 1 65515 6556,. πιαταίην ἐπ] θοἰ556:. (Λε εἶ 

ἐσίμιτ ἀπιαι {16 οἱ ἱπϑοίθτις Ἴδα ἢ διιρρίθα ἐγαΐ, πιϊϑοτ αὐ τ, οαἰαηιίίοδιι5, ἡτιον 5 ἰοπεῖτιθ εἰὁ- 

Ἴθοιῖον: χιοαί ἔπι σοπιορθοίμτη, ῥΥΟεοτι5 {116 ππατὶ γ1', οἱ οἰτιθ ρίαρὶα υἱοίογ,, αὐ ρορεέμην ριον 60)"- 

γδρίτιι ἴεν" υἷπι τ ϊτιθτι5. διερρίίσοπι διιεπι ἐ υϑταίοτοπι ὦ ρογιοτίο υἱπαάϊοανιε. 

Ταπρὶ δἰίαιι απο ἰδίου ατα Οὐ δρουῖτ8 ΝΎββθητβ. πὶ Παβη αν Ὠαυγαῦ, οατη οἱ ̓ πἀ6χ ΖΕ] πὶ ἐν Βασι. . 
τϊηανθίαιν 56 {ΠΠ|π|8 δον ΕΧ νἰβοθυ 115 Θν αϑαΓιιη1, ἸΏ 511 |585 Ὡιϊπὰ5 Βα θυ] ΔΘ η 0 δχοιριθηίθηι 41-- 485: 

χίββδο: σταίίαπι {ὑϊ μπανεῦο οὐ απο “οἰμτηαίοηι: ποτὶ Θηῖπην πιθαϊοοΥἹ6Υ ἢιδ ατιοὶξ πὶ οἱδοογὶθιι 5 

7θοιιν, Οἰιαν οἱ {{{|ιω| ὁγοῖα 5, φιιθιη ααπιοάζει τη αίτι5 65, πιοίδϑίία οονριι5 Πἰροτγαῦ 5. 

Τυάϊοοιι 1Ππιηῖ., 4π| δὴν ᾿μ Ἰρηῖ5 τπο15 Βαβι πτ νοχανιῖ, αἴθυ]θ ἀὐδρουῖιβ ὕπαρχον, Ῥγώ- 

“δοίμπι, ἀρ ΘΠ ]αι. 564 115 ἴῃ Ἰοοῖβ Ἰοσεπάπιι νἱἀθίαν ἔπαρχον. Ὑ Ἰοανῖτι5. δα ΐπὶ ἔα Ῥυροίθοι ἴῃ 

ἀϊαςεϑὶ Ῥομίϊοα., {πάη ἃ 6ο σον πδίδιη (δϑίαίι" Νααζίδηζθητιϑ: οἵ οαπὰ ἡπά6χ ἃ}0 δοή θη γοοο-" 
αν, Οομηο5 Ῥομιίῖοδο 6556 ποὺ Ῥοΐαϊ., ἂς ῥγοϊῃεἰα νἱοθ8 Ῥυθίθοι! ἀσροραί, Αριά διπμάθμι Ναζίδη- 

ΖΘ ΡῬτῸ 8 νοοῖθιι5, πέμπει τινὰς τῶν ἐπ᾽ ἐξουσίας, φμοδάσμηι τηαρὶς τ αἰτι5. ηὐ{{{{, ἸΘσουα μλᾺ]11}} 

ὕπ᾽ ἐξουσίας, πιΐτξ αἰϊφτίος δα πίη δ 115 5115. 

Μαίχομπαμη, οἴι]ι5 Ὠτιρίϊα5. απ γ᾽] θηΐοθι ἀρροίθθαί Ὑ]οανιβ. Ῥυθίθοι, Υ 68᾽ ἸΊσπᾶμὶ Πα 

[αἰβ56 ορίπαίτν: Βαγοηῖα5., 46 χπὰ ἴῃ Ὑ τὰ 5. ΝΜ αονῖπ αγδρουῖαϑ ΝΎ ββθητι5 ἸοΖαϊίαν. 5684 1ῃ Πὰς αὐ αν. 370. 
Θχρεπηάθηάα οοῃ]δοίιτα,, 4120 1}1ὰ Ὡ ΙΕ ππι τας οη 6, ποθὴ πππογαθοι. ΠΠπ4 δα βιαϊπιοπάπαμη 4ΠΠΠ- 
ΟΠ 5, 4αϊηδηι 1116 ἔπους Ὑ]οαν 5, οἴ {πὸ πᾶς δοία ΘΠ ΡΟ. 

Ναυγαίᾳ Ὑαϊθητ15 (βϑαγοδθ ΘΟ ἸΟΤΠ115 ῬΟΙ ΒΘ απ ΠΟ η6., δὶς Δα βίαι ἰγα 511 (ἀὐ ΘρΟΥ 15, τ 
δα τ ΠΟῚ Οἰ θαι 6 ἀδιοηϑίγοί αἶϊο ον ἢ Ἶβ56 ἰξιηρο 6. “41 δπῖπι, ᾿μ τῖ, μη )ιισπιοαῖ ψιιίίθτη [ὈΓία556 ον. 90. ν. 

6, αιιῶ οἰιηι {{Π|5 οὶ! {μϑτιισιῖ, Θιίηιψιιθ {τισὶ [μα διιογιετιί ; οεδἐθγιίτη οτηι αἰϊὶς αἰΐο τη κῖο 56 βδ55ϊξ, ἘΠ 

ατι μαννὶς 46 νϑϑιιδ., ατεξ ρμαγιίηι ΘΟΥΘσῖθ αϊπιίσαρὶξ, αἀπιξ ποτὶ ἴα 5αρίθτεῖοτ' εἰ δϑθγεῖξ, τι60 πὶ Ποπιῖ- 

γυῖιηι. ΠΟΤ ΘΠ Οὐ ΟΠ 611.) ατιΐ ΠΟΥ 16 ἱπισίσ 6ηι ἴατεείο)η ἡ ΟΦ Θ ἔτι). 

Μαΐία 5ὰπὸ οχ 115, 4185 πανγαπίπι" ἃ αὐδρουῖο, ορίϊη6 σοΠ  ΘΆ 10 [ἢ πη Ρατη {πιὰ Ῥοπιρὰ! 
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ΟαΧΟῚ ΤΑ 5. ΒΑΡΙΠΗ. 

γιοαυίαμι, Πθηλοϑί μη θη. {π| 1 (ἀρραάοοῖα οἱ {Ππ 101 }}18. ῬΥΟΥ 0115. δ ἀϑϑδίτιϑ. δὲ δηπ0 97 οἱ 
376. 15. εὐπὶ πὶ ἴῃς θαβη] πὰ ΟΥ̓ Ρ] τ] η85 ᾿βισαϊ Ποδίομοϑ ἀθάθυις, 5646 ον Ἰλ1η} ἢ 6515 
ἀείδηβογθηιν ρυθαθυϊῦ, ποὴ ᾿πμ] ΓΙῸ 146 γἹ θυ] ροϑββϑί, ἃο 1116 ὙἸοαυῖτιβ., ΖΘ} ἡανγαὶ ατο- 
ΒΟΥ 5 Βα β1110 Πλ]} 185 4115 οοπ πιπ 6 1185 ἔθο556 , δὲ 1ῃ ΒΡΘΟΙΘΩῚ 4αϊάθηι πλ θυ οια δ σα ιϑα Θχοδῃ- 

ἄαϊθθθ, 504 τὸ νοιὰ Πϑυοϑὶβ «ἰδ ΘΟ μθ,, ἃὸ Ρθία 5. ΟΡΡυρ μα Ομ θι 5101 ῬΙΟΡοϑιιῖ556. ἤπιὶς 
ἴχνει ορϊπίουὶ 4ποα αἷς μῖο θ Π λυ πνπιπἀδητινι ἀ6511558, δὲ [6] σαι 1260 [αγθηίθ θχϊίαμαι μα θιι1556, 
14 δδί, πος οθυίαιηθη οἴπεπ Ὑ ἸΙΘΔΡΊΟ ΟἸΏ ΠἾΠ1 ῬΟΒΙΓΘΠΠ) {11586. 
ρα στη Νἰοθίαβ,, οα]5. πᾶς ἴῃ ΤῈ ΠΟῺ βρευποηάα διιοίουιίαβ., ὙἹσαάγιιμι 1ΠΠππὴ, (6. 4110 

Οτορουΐτβ Ἰοααϊίαν, Επβοθίπιαι Ποιμἰ ποςθ Πρ γα υἸο5 ἀντι ποτα τα} [τι1556 (οί θίθιν ; ΠΟ}15. ἰηί6- 

δύαπι ποὴ οϑί πάης [ἰδίου ίαπι ἴῃ Πομιβίμ 15 ποιηθη οομίουγα. ΝΟ δαϊιη ῬγΟΡΆ 116 δὲ ἢ ΝΊοο- 
ἴδιη 46 519 ἤμπιχ 586 ; 564 Ῥοίϊπι8 ν δι]: Ππλλπτὴ οϑί, τι οθβουναί ΤῊ] οι ηοηττι5, παπο διηὶ ποίδ- 
(ἰοπθη ΟΧχ ΑἸ 4πιὸ Ἔχ ραν] γοίτιβίο Θυτιῖ588.,. ᾿ἢ 4110 ΠΟΘ {ὐπι56}}}1 δα τπανϑῖηθηι Δ ἀβουιρίμμ 

οΥδΐ. 

ὅτμι δπίθμι μδς Ῥουβθαιίο πθάπ6 δα ἀηππιι 372, πόα δά 9578 τοίδυυὶ ροϑϑιῖ,, νἱάθίαιν 
τηίγα {Ππ4 ἐδηυριιβ οο!]οσαπάα, «πο Ἰπίθι πιναμηζιιθ Ῥουβοχατποπθιη οἰ παχῖῖ. Νά μοϑὲ 
Του ηοβί Πθἷβ. Ῥουβο απ ο μὴ ὩΪ}}1] πο θ15. βαρροάϊίας Πἰβίον!α θάβῖΠι, φαοά σαι ποὺ νθηία 
ἀαδάνανε. ροβϑιῖ. Αἱ Πίθινιβ Παιτι5. ἀμὴὶ 374. Θχθαπτῖ8. πλϊ 1 ο6. οομϑνμῖτ. Φαμλ δαΐμι νἱά!- 
Π}115 Ποία 'α5. ΠαυϑιἸσου τι τποΠ 10Π 65, “που Α}1}1 ροϑί [δϑίπη 5. ἔπι ρϑ οι ἴῃ δαϊαιη 
σασιτογαης., Α}}} ΤΟΙ βου αηΐ ΓΙΟΥ͂ Θχϑροοίδηΐο5. Ῥγϑίθιθα Αβια! πι5. τὸ Ἰριβίο! 
200 ἰεδβίδίτιν 5101] ποροίϊα αὖ ἰὶξ ηιιΐ Ἐροϊοεὶϊς ποοοπί δα]ιδίία ΡῸΓ ἰοίατα Πίοπιθηι ἤπιῖ556. 

ΒΠμ]Πς6ν ᾿πιτῖο Εριβίοϊ 209. σομηθμηοναί 51 οππι ἰϊ5. ἡτιὶ ἀοοίνίπαπι ϑεγιαιὶ5 ἰηιριισπαπηί, 

οοραπιῖτια. ΝΟΙ. ᾿ποομηπηο 6 οὐροὸ ἴῃ πᾶς Πίθμηθ Βαβι μαι οἴ ΤΠ π56 010 ὙἸοανῦο παγγαΐδη ἃ 

Οτορουῦῖο ΡαρΏδη οἵ πλτ} {5 Δ [185 5115{1Π111556 ΘΧ 5 {ΠΑ ΙΏ1Ι5. 
Νοὴ πιᾶρσηὶ τοίονί, φαοα αταρουνῖτιβ πος ΒΘ Πατὰς ΟΠ 1} ῬΟΒΕΓΘΙ 1} ἔτι 1586. ἀἰοϊς, Πιοααϊίαν 

δηΐ ατϑρουῖαβ (6 6] αϑιη0 1 ρα Π15., ἴῃ ἀαῖθτι5 51} 1πι5 ἴῃ Πππ Ἰοῖπιι νοοδίτι5, γ υ ταΐθη ΡΓῸ {γἰ- 
ΒιιμΔ}1 δογιίθι ἀθίθη αἰ : φιιοά φαϊάθμ οἱ τὰ Π)οιβί 6 15 ρου βοαπίῖοπα ποὺ νἀ θίιη σομ 1586. 
Ηιϊις δορά! φαοά Οτορουνῖαβ., ἀππι αἰΐ, “716 ᾿οίζιηι πειιπαϊατιίπι εἶδε ἴζ., πνοὴν διιν τ υ τι Οὐ ἀἸπΘ μὴ 

βθααϊαν, {τι} (ΘΠ ΡΟΥΊΠ 56.165 ροβίαϊαθαΐ,, 564 4π161ΠῈ 5101 ᾿ρ86. ἴῃ δάἀουπαηα ογαίοηθ ργὸ- 

βου ρβογαῖ. πο ΘΠ ]Πτ ιν ΘΡ᾿βοοραὶθ ᾿θ 6 ἃ αἰ Ἰ55Θ 510Πη6 οαπ ΑΠΕΠ η1Ο ᾿ΠοΘΡ 558 (Ἰοϊ ; {παι 15 
ἐοηβίοί Βαβι! πα ἴῃ ἰρ50 ΘΡρ βοοραίτβ ρυου ἦϊο ρΡἰπτοβ ὑαρραάοοϊο ΘΡΊβΟΟΡΟβΒ 50} ἰβῃγαίο ἃ 868 
αἰ) αποίοβ μα} 11586. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΗ͂. 

1. (ταν βοίπιτς ΒΆ5111| ππουθιι5 απίο Ῥάβομα δηπὶ 815. Οπαΐποῦ ΠςΓοντ δα πὰπο πουθαμι ρου ηοπηξ. Π. Ασοιι- 

ταῖα Πιἰβίονϊα ἱγαπϑ]αἰϊοπῖβ βαποῖ ΠΙΟπ 51} οχ ΕΡρίϑίοϊα βᾶποι ΒΆ51Π1 δ βαποΐιπη ΑἸ νόβιιπι. ΠΙᾺ 1)6 

ἘΡίϑίοϊα 198 αα 5. Επβορίππι. ΓΝ. Ἐρίβίοια 301 δά ουππάομ ξουῖρία, Ν΄. (σποιαμπη ΑἸ ΡΒ] ΟΠ1] ἦς τὸ- 

βΕΠποπ15 Ἔρἰβοοραιῖθι5, αα φαοά νοοδίιν ΒΆ51]1πι5. 

1.  Ἰιοπρίον 50 10 ἔα ΠἸθιὴ5. ἀπ] 970 ἴῃ Οαρραάοεϊα,, ἃς νἱδθ 1165 π5π|6 δα ῬάβοΠὰ ἴῃ - 
τον ο τι885 Παϑυτιηΐ. θΑβ.Πππτὴ Ῥδι: τοΐτιι πος ΤΟΙ Ρτι8 ΘΟ ΡΑΙΙΟΠ 65 ΠΘΡΟ(ΙΟΥτμι Ἔχ ΘΓ μη, εἴ, πα 
Ἰαμι ἀἰχίνητιβ, ἢ Ῥυθ Πα οαπὶ γευϊαι5 Ποβίιθιι5 «οἰ ππιουιηῖ. “ ΟΟμιϊητιδ8 δἰϊαμη ἃς ὙΘΠθι θη 65 
[6 γῈ5 1ΠΠ1π|8 σουριι5 ἃ460 ςΟΠϑιιηβουαηΐ, ταῦ γἸβίιη 510 ΔΙ Ζα11 ΠΡ050 (Θηταῖτι5, ᾿Ρ058 ΠΘΙηΡ6 Βδ51}1π|8. 
Ριαίονδα χιιανία πανία ἀροθβ5ι15 αἰνὰ υἹριμτὶ γἱοο5 Ῥουβεςογιιηΐ. ἘΘΌΥΙ 5 ΠΡΘγαίιιβ,, 1(ὰ {6}}}}15 
δγαΐῖ, πὶ ἰΠ}} ἃ} ἀτάπθα αἰ ἴουνα νἹἀογείασ. Πα ιι8 ἐστ δατῃ ΔΙ δ] δίϊτι5 τη θά Ἰοτι5 τη βιὰ} 50Π{π|-- 

ἀϊπουν ων ταββοῖ.. πο ροίαϊ ἰὸς ἰΐον 5 αβοῖρονθ, Φαθι οι ἀιτα ᾿πηρα 5ῖιη του μα η5., 56 
ΗΝ 



ΥΙΤΑ. 5. ΒΑΡΙΠ1:. ΟΧΟΙΗ 

ἔτασιιη 856. ΨΟΥΠΟ (ΘΙρουΘ ῬιΟ ἰδ , τηοο οὶ [)θῖι5. πᾶρηᾶ 81ιὰἃ Τηλπὶ ϑδηδγδί. Ακνο 35. 

Τποϊ άπ ἴῃ ππππς του θιι ἀπίθ ῬΆβοα; Βι {αἰ θην ΠΠ|06ν ἃ (6 Ὀγ 118 γ θυ Πιμιη ἔθ 5 ΘΧΒρθοίαθαΐ. 
Οιιοά 51 ἴθ Ἐρίϑε. 198. [θυΐπιηι δοου ἰταίθηιν οουπτηθηιογδί , γ6} 48 γί 18 [8 νυ 1115 1ἃ Ἰη16}}1-- 
θη άπ δϑί, γ6] 46 τηουῦο τϑουαἀθβοθηίθ. δου πὶ δπΐτι που 8 : ἀηἀ6 αἰΐ ἴῃ ΕΡρβίοϊα 200 : 

ον δὲ ηνθ δχ τιοῦ ὶς Θαοὶριειτῖ. 

ΜΓοΥ θα. ϑύππιμι δοάθηι πιοο ἱπαάϊοαΐ ἴῃ ἘΡἰβίοϊα δά Ζοϊϊιηι, {π|58 ργοϊπδ δά 1ἀθιὴ [θιηριι5 
τοίοσοπάα. Ἐγπάῖτπι5 116 νἱν ἃς ἀἸβογία5, σι} 51. δα Βαβι πληὶ βου ρϑιββοί, αἰ σϑὶαΐ ἴῃς απιἀδοίογο 
«ποάδμι δοίο γϑηΐατη ρείογεῦ ; Ππουίαίπιν θα Βαβι. 1τι5, αὖ δα ΟΠ ΟΟΟΔΒΙ ΟΠ 6 βου] θαΐ : 11-- 

Ἰυδηΐον θηΐμν ᾿δούιστιιη 88 νἹΣἹ ΘΙ 6 π118 Π ίθγαϑ., οἵ οαπη ἃ ϑουρίαγα 41 ἀἸσουῖ σαδηίτιηι 510 οδυ]-- 
ἀαι15 ΟΏ ΤΙ ς 511 Ὺ 55: 111 510] ἴογ 6 Πομλ 15 δια η {15 ΘΟ] Οαΐπη. ΕἸ] πβάθι ΒΊΟΥ ΌΙ τοίθθ Ο5581-- 

γαπίιι" ται ἴῃ Ἐρίϑίοϊα δα ἘπιρΠνομίτμη (Ο] Ομ Ἶδ5 Θρ᾿βοοριμῃ, ἴῃ ἀπ ἀἸοῖς νἱἀου! 56. δάμες 1 
ἴουτὰ ψϑυβανὶ, ἔπη ἴῃ ἃ]1ὰ δα ΑΒυιτσίπμι, Ζπθ ορίαϊ αὖ ΔΙΙΦΖαΔη0 ἴῃ ραίνϊα ν᾽ θυ ροϑϑιί, εἶπ 
ἴῃ (ουυὶβ γϑυβαίαν, αἴχιθ δογοιὰ ἀποϊξ ; ἴῃ πος δαΐμι ἰαμέθτη ῬΑ ΓΟΙρΘὴι 58 6886 Υἱθ, φαοά 

γΘΒΡΙνοί. 
Οὐπι (οἸομΐα, οαἱ ῥοιαί ἘΠΡΒγΟμἶι5., ἃ γὴ5. ραθΠ1οἷ58. ἀϊδίανεϊ ; Βαβι ῖτι8. τᾶγῸ δά διλμ 

ΒΟ. θαῦ., Ζαδιην!5 5 ρ6 δα δἰ1ο5 Αὐτηθηἶδ ΘΡίβοορΟ8 βου] ογοί, {πὰ ΠΘμλ] μὰ Πατανιιμι Βρονὰ- 
Ῥαΐ, «αὶ Ππτουὰθ. 8185 Οο]οπίαηι ροιίεστθι. 864 οὐππὴ απο Πα θθυθίπι σΟΩΟΙ αι αἰ αιοά ἴῃ Αν- 
τηθηΐα,, 4ποα «αϊάδιῃ ραῖ]ο ροϑὲ Ῥάβομα γιά θίμι οομ 1588 ; 45 }}1π5 δαΐ ᾿ρβιπὴ ΕαρΠν ΟΠ τι 

Βρουδη5 δἀβαίασιιηι, α΄ 58] 06 ηὶ ΘΡΊβοοροβ8, 4αΙ 15 ΒΟ ραΐ,, Ορουδπι ἀαίαγῸ5 τιῦ 588 ῬΘΥευθίπιν 
δρ βίοϊα, μας {ΠΠ|π|5 βα  παταη] οοςαβιοπμθν ΠΟ Ῥυϑ θυ ]ϑιτ, Ἐρίϑβίοϊα 111ὰ δα δρίβοοροβ ΑΥΊΘΏ1δ 

ΒΟΥΙρία., 1) ΤΠ ΔΟ1Ο ΠΙΠΠΊΘΓῸ δϑΐ ΘΑΙΊΙΠῚ 5 {1185 81} 1511 118- 
11. θὲς ἐὐδῃβ]αίίομθ σου ῬΟΥ 5 58 ποι] ΠΙΟΏΥ 511 ΔΙ ΘΙ Ο] απ θη 5815 γαν δ [ουαπεπιν ΠἸβίουϊοθ, ἴπὶ αα]γ118. Ασοιταία 

αἰ Ἰοα μι Ἰ5 τθοθμτῖονο5 βου! ρίονοϑ ϑΒαάανογαηῦ. Εἰχ 4αϊ θαβάδμι Αοἰῖ5 ἀρπα ΜΟΙ Ὀν τπιτὴ ϑΔ Ποίτ8 ἜΠΘΗΣ ἘΠῸΕ 
Τιοηγϑῖιι5 ΟΌ 586 ἀἸοῖαν ᾿ῃ Ασπιθηΐα, ἴῃ σαδάδι αὐθ6., 4αδιη 8111} Αὐοιοῖαμι,, 8111 ΑὙΙαγδ ]Άτη., 5. ιοπγοί! 

11 ἃ11158 ἀρρϑ!]αμύ πομλῖθιι5. ΠῚ 15 τιν} }5 δρίβοοριιβ Ασγο ηπι5, τοι ΠΙΟΙ 5.115 ΠΟΥ ΊΘῺ5 ΤΟδᾶ- ἜΤ τον 

νογαΐ, 1ΠΠπ|5 σογριιβ ΝΜ βἸοΙαπιτηι δ μὴ θγοϑίιπιηι δριβοορόιη σία! ; ΙΠ] τι μοϑὺ {185 ΔΠΏΟ8 1080 5: Λαινγο- 
βϑᾶ ποῖ! ΠΙΟΏΥΒΙΪ ἀπηϊ θυβαυῖο 416 πιουίπιιβ, ΡΙΌΡ6. Θαμηἄθηι ἃ βαποίο ΑΠΙ τΟβῖο ΒΘραΪτα5 ἀϊοίταν. ἥν 
ΠΡ ΠΟἷτι8 τη τ]ῖο 8ο ψαυῖτι5 [σαν άτι5 εὐ Αἀο 5. Πιοηγϑίθια ἴῃ αρραάοοϊα τοῦτα} 6586 ἴγὰ- 

ἀπηΐ, εἸτιβάπιο εοῦριι5. ΑἸαθγοβῖο Βαβι παμα το] 1556. {Π{015. τηοη θη 15 465 Δα Ι θ6ηἀὰ 51, 
ΔΩ ρου γϑίαί Ἐριβίοϊα Βα5111}1} δὰ Ανηθυόβίπιν, ἥαδηι ἴῃ 4118 οοαϊοῖιι5 ΔΙ55. οἱ δ 1{18. Ἰ515}1 

Ῥατίθ {υππποαίδιη, ἴῃ γϑιπϑιϊβϑίμιο (οάϊοθ Ηδυ]οαμο ἰπίθρυαμπι Ῥουοοιη ΠΟ 48 ΤΘρου μη118. 

ΑἸΉ ΒΡ Οβῖτιβ ἰμΐοι ῬυΪ "85. δριϑοοραίιιβ δὶ 50 ]]Π]οἰπιάϊη 85. 1ᾷ4 οανεθ Πα, αἰ οοΥΡτι5. ῬΘδΓ Ῥ6ερ. τ97. 
ῬΙοηΎ511., 4εὶ ἴῃ δρραάοοϊα ορίοναι, ΜΙ ραϊοίαπιιμι γϑάποογοί. ΝΠ510 οὐρο 6 οἷθγο 5110 ββθοίοϑ 

ΡΟΝ οἴιτὴ {Π {6018 δα [θα β: Ππιπι, ἀπιθὴ τοραθαΐ τι 5101 ἴῃ πος Ομ 51110 δα]αίοι εβ5εῖ. ΝΘ! θη 565 
ὉΪΘΥΊοΙ Ἰατιθηι (οί οἴονο ΝΙΘἀἸοΙαμθηϑὶ οοποὶ ἰάσιμα πιουτμ βου Ῥυανταΐθ : οἵ σα} δάϊητιο 
ΒΟΥ Πο ΠΘΙ5 ἴῃ αρραάοεῖα,, ΠΡοπίου πος ἱποοηνμηοάπι ρου] θυτιπξ , πὶ τηδη ἀδίᾶ ΘΡΊΒΟΟΡῚ 581 
Δα Ρ]ουθηῦ. 56 ἀπο] ΠἸπτααν ἔαϊς ΠΕ 6] 1] λτι5. 11Πππ|5 Ἰοοὶ, 1 ΒΘΡΆΪτι5 ογαΐ 5. ΠΙΟη γ51π|5, Ῥαυβιια- 
ἄθγο, αἱ ραΐτθηι δὲ ραίγομιιην ϑαατῃ σΘογθηΐ, οἷα] την γε ῖβ Ποπουδ5 ἀθίουεθαμΐ, 4 πϑιητι6 Ῥυδ6- 

51 πὶ τι} 15 81185 6556 ἀποοβθαμί. 564 (ἀπ θὴ 605 ἥοχῖς οθυϊοοντιν δ δ Ἰο  πΘ  βιπι) Δ ΠΙΤῊ] ἢ ΜΙ] (85. 
ἴῃ «πὸ φιαϊάθιι ρϑυτ θη οἷἰβ ρούμι παγανὶς ΤΠοταβίτιβ ΡυΟΒὈγία βαγῚΘ515. {ποθὴ ΒαΒ1}1π|ι85 

οἷ5 βοοίπιην Δα] πηχοναί. [5 Ια θουα {{1πῸ}15 Βροπίθ. βιιϑοθρίο ψγεποιηθηίίονθηι Πα δ τι ἰοοἱ 1}Π1π|5 
᾿πυρθίθιι ΘΟΠΙ ΡΥ βδ : οὐ οπηὶ το ποία πίθϑ οὐαίΐοπα 518 Πα βϑεί, σουᾶμ ῬΓΕΒΌΥ ΓΟ 15..) (ἸΔΟΟὨ 8. 
Ἀλ ΠΠΙδαα 6 1115. Ποῖιτ {ἰπιθητθιι5. Θ᾽] αἴαθ. οαπὶ ἀθθἰέα τον ουθηῖία το  !{1ὰ8 ΝΙ ΘΟ] θη βιθτιβ 

ΒΘΡγαΥ Τί, ατι88 {π ἀπίθα οί Ἰοθαπί, πο 5116 ἸΔΟΥΎ Π}}5 ῬΙΌΒΘΖαΙ βιπηΐ, 564 (Δ Ὠ]6Π. ΔΠΠΟΥ ΤΠ 
δϑαπάϊαηιν 5185 Θομβο]αιοπὶ ρυφο  α]ουιιηΐ. 

Β16 τ Έθιι8 ὁχ βθηΐθητία οοπίδοι!5 ἈΠ θ οβὶο ὑθβου ρϑὶς Βαβι τι5, 58 ἰμΐοι πιᾶσπα Ποῖ ἄομα Ὠτιη16- 
γᾶν 6, 4ιιοα Ομ ΟΡ πον οΥϊε, δὲ Ἰπίθυπὶ Ποιηϊηἷβ Ῥα] ΟΠ υ πα ἀϊ ποι οχ ἢ θυ ῖ8. Ῥουβροχθιῖ : Πριιη οχτνι, 
δουιβοαί 4{| οασπὰ 6 Πα] τι5 του τὸ αα οαἰ ποάγατϊη Ἀροϑίοϊουιιμι ταν. τ ν' {τδηβία πε : Πποιία-- 

{πι' τι Ποπτιτ σοΥ [ ΠΊΘ ἢ οοτίεί, οἱ ραίγαμῃ τοπονοί νοβίιρια, οἵ ΒΡ 6 «αἰ 56 βουιραΐ : παυγδΐ «αοιηοίο 

σΟΥΡτι5. υ6αῖ! ΠΊοὴ ν 511 ̓προίχαίιιι {που ὶς ἃ ΠΟ ἢ] 115 {Πππ|8 Ἰοοῖ, ἴῃ απὸ τοααϊοβοοθαί : ἐἰθο]αταὶ 
ΤΟΛΙ͂, 111. Ν 



ΟΧΟΙΝν ΝΙΤᾺ 5. ΒΆΒΙΠΙ. 

Λκνο 87. γα] τη 6556 Δι θΙσο 41 Ἰοσῖμν ; ἔσππῖο ἡ] παν, 6886. ἐπ νοίπανι δι ἰθίαμι : θθο. οϑϑὰ {πιῶ οὐπν Ποαία 

ἁπΐμῖα ἀἰτϊ σαν ουαηῦ ; τπᾶπι ἀροδιν [556 ααδὲ ψοηθυα μι {ΠΠπ|4 σουρτιθ. ὀχοθρὶι; πϑιίμθιι 

ῬΙΌΡΘ ᾿ἰρϑίσι δου ἶδ556, ̓ Π5 5 6 ΒΘΡῸ ΟΠ υταηι {τ|1558.; ΟΠ ΥἸδίϊα μο5. απ {ΠΠπιπὶ Ποβριτο Θχοθροναμΐ, οἱ 
ἀπης τδη θιι5 515 ἀθροϑι 556 οἵ ἤαηο Θχία 1586 ; ΠΟ ΠΟΥ ΘΩ Πα γ}}5 δἱ ἀδ]αίυτ {τ||586. 

Νοῖ τιηδ οϑῦ οδιιβδα, οι ἤδης δρἰβίοϊαι. ᾿ς ἅπη0 οἰτοὰ Ῥάβο τὰ βουρίαιη οχἰβιίϊμηθαν. 15, 8. 

Ατθγοβίαηι Βα 1}1π|5, αὖ γθοθη8 οἰδοίιμν, πογίαίαν δα Ῥαΐγιιν βοψιιθηἊα νϑϑερῖα, δαμιάτ ἰατπιᾶαιί, 
τιῖ 506 οἱ Ἔχβρθοίαϊιοηθ πιᾶρὶβ, {πιᾶ}} ΓΈ Ρτι5 ῬγῸ ᾿ποοἰοβῖα ἔονγ ἴον σι θϑίῖβ Ἰηϑίρηθηι, 35. ΠῚ 5 δἰίδινι 
εἰδυῖοοβ ἰασάαΐ, φαοε ΠΙθηηθπι ᾿πυρ υ ΥἸδη ΠΟὴ τοβουτη! ἀδνθνιηΐ, ἀπο ο Θρ βοορὶ 511 πιὰ πάαία 
[χοοϑϑονοηῦ. [ἃ ἀπιΐθηη πὰ1}}} ἃπΠῸ τ ἢπ|5 ΘΟ ρ παῖ, ἀπιατι ας 57, «πιο οἵη πο5 Οαρραάοθεϊο νἱὰ 
δύο αὐ Ῥάβοπα τηςουο 86 Γπϑυιιηΐ, ταῦ ἸΘσέηγιι5. ἴῃ δορί βίοϊα βοατιθητὶ. 839, ϑαμοἴι5 ΑΡ ΒυΟβίιαβ 5ῖ. 
46 ιοηγυϑιο ἰοαφαίϊζαν ἴῃ ἘΡ᾿βίο]α δῇ Υ δυο ο ]θηβο5: Βθαξι5 Π)1οη, γ5ῖπι5, Ἰα αὶ, δαιερὶί τοῖς πὶ ἐπ 
Θαδίἑο υἱίαπι ρογιογθί, τι6 ΤΟ Υ 6551ι5 Θοη [δα ἐπιδίμεἰς Θὲ τέδιι ἐπι {{ἀεἰζτιην οἰμιάϊα ρος ἀμ οἷοτὶ ἐπι- 

νοπῖγθὲ ; πιογιΐψιι6 ἰδάτιο σγαίίαηι, πὶ ράσθηι [) οπεϊπὶ ἐτατιγηὶ 9 ἀὐξεοία κϑστιηι τογεῖτοι. δ᾽. ουϑο 

ΟΠ] ποπι58 ΠΊΟΠΥ5}1 τά ϊτπι5 οὐσπὴλ ΑΔ ΠΡΟΒ11 ογ Πμαίῖοπο, 45 Ῥάροιν γθϑίϊεαϊε, αὶ ᾿ρ88 ΠΊΘῺ γϑῖτι5 
Ῥάσθιη τοί 1556 νἸἀογοίαν. Εχ ἢ15 ΘΟ Πρ πλπ5. ΛΊη θγοβίτιη Θρβοοραίαϑ δαὶ “Ρυΐπιον ἄϊα βαμποιὶ θιο- 
ΠΥ7511 το τίτι 1ΠΠπιβίναββθ. 

εὐ ος ἜΝ 1Π.. Ῥαῦ]ο απίο ᾿άβοθνα βου "ρϑὶ: βαποία5. Ειϑο 5 αὐ Βαβι τη, οἵ σαὶ 60 ᾿πυρανῖ, φαοά δὰ 

“8. Ἐπ56- 88 ΠΟ 50} ΠΡ, ἃς 5] δϑὶ ῃΐ Θσολϑίο 65, ΠΟῺ ΔἸ ΙΙΘ ἢ. 6 51115 οἰθυ οἶβ τηϊτου οὶ, δαην δηθὰ αἰΐατ 

Βυστη, οἸ αϑάθιη ἔιι56}}} δριϑίοϊαμι οἰ οἰ [68 ἀθία!θναης. ἴλο γουα πὴ μι {85 ᾿πι96 Ὀ1ο βου! ρϑθυαΐ Θρ βίο ]α5 
᾿θαβι τπ5, 4αΐϊα πδοίτι5. Ποὴ ον, 4π| δα ϑιηὶθγῸ Ποϊδοθυθαίαν, 564 ἰἀπηθη Ὁ Ἶτ15 ἀπιδίπιου βου ρβοναΐ, 
Βα  α τι6 Εἰ {ον ὰ5 δ 56 ροϑὶ ρυϊογθιὴ ἔπι 6 1} ΤΠ ρϑίοϊαιη ϑαμιοβαι 5 Δ} αἴα8, θοπιῖο Ῥενεαπαίουνϊ 
ΝΊιοδθδ τἰϑογαΐ, ταῦ {Πππ||8 ορονα ἀαλθηία ϑορἢγομ ἀοηλτ5 ργοσαγαίοῦὶ, θαϑάαθ {16 δα Ἰυιβοθίτιμι 
Ῥουουομἀὰ5. οὔνανοὶ. ἴὐπά 6. βυιβριοαίαν ΒΑΘ. Π1πι5. Δ] Ἰοτα τι5. δου, {αϊθιι5 [τ Πππουθ ἰτα ιιπίαι, 

ἃπ0 ΠΘΡΟΓ(8. δπΐ βθρηϊῖθ Ποὺὶ πὶ πο το]άαπίαν. (αν απιΐθηι Αἰ τιον οχ οἰθυϊοῖβ πολ ΠλἰβοΥ, 
Θχοιιβαΐ ΔΟον ἰββι γα ἢ] ΘΠΊΘΙῚ, {{π|85 ΟΥ̓ 65 ν᾽ὰ5 ἀ54π6 δ Ῥάβολα ἱπίθυο  αβογαΐ; ἔπππη δἰϊαπι ο]6- 

ΤΊ ΘΟΥΙΥ. 5ΙΠΟΥ Ια αἰ Ἰθ πα ἃ ΡΟΥΘ. πα ΤΟ θτι5 ἀπ μλιιη, 60 40 6χ βο ϑηίαν 8. ἀνε] ι15. ν]οίτιχα 
οοιρανθηΐ. [πε οἰΐαμην στα σοδοίτι5 ἔπουαΐ δοοουβοιθ, {αὶ μαης δορί βίοϊαμι ρονίονγει. Ἐπ αβθ ίτααι 
Ἰδοίογθηι ἄτπὰ ἀραὶ 56 γϑιϊπαογαΐ [θ5}}1πι8, ἀθύθιι ἐμ ρδυαζιι Ἔχϑρθοίδῃβ : ἰατη θη αἰ πηἰδι(, ΠΣ 

516 Πιδίτι, πι6 ἰΐον ἴῃ Π τ: γα]θυπ τὶ ποοοῦοί. ΝΟΙμα]]α ἴῃ Οιθηΐο πογαία [πϑυαηῦ, 5641 οἵμην 

Θὰ [ναΐν 85 Επιβο 10 παν ταί ΓΟ5 βοϊ "δέ, βου 6 15 βαρ υβοάϊς. Πα τηονθο αἰ 6 } Π αΐτιτη 56 6588 ἀἰο, 

τ 56. ΘΥΙΠ ΠΟ 528 Πτι]115. νἰϊαῦ ἐΘΠρι5. Θχθρίββα ἐγθάογοι. Οὐ δπίθιη ἴῃ Οτιθηί πονὶ ἐνθπουῖΐ, 

ὨΟΠ λο!!6. οϑὲ ἀββθάαὶ. Εν Ἰοχυίίαν Βαβι 5. 46 Ἐσοϊοϑῖα Απεοο θᾶ ρου θαίίομθ, 4 
Ῥᾶα]ο δμίθ Πτι}π15 Θρ βίο ο ἐθμηριι5 ἰδμΐα Θχβα, τὶ ῬΡ βγεῖ ποθ μ1}}1 [ἀτᾶτα οοδοίὶ βιμΐ ππατη- 
4δτη 58 ΡΈΌΒΠ]ΠοΘ Ἀπ ]οο εἶδ βαοογάοίϊο ἐπ ποίπνοβ : υἱά. Ἐρίϑί. 199 οδη. 17. Ἐν δἰϊαι ΒΆ5}}}: 

γοῦθα 46 ὑυϑθιιβ ϑϑῃιοβαί θη 51} 115 ΔΟΡῚ ἀθθθπί. Ναπῃ ΕἸ μῖτ5, {πὶ τη Ἰοσαπ βαποῖὶ Επι560}} 1η-- 
{ὐτιϑ115 Γαϑναΐ, ποθὴ ἀἰπ ντάἀθέαν Πὰς ᾿π αὐ θα πα η51556. στη Θηΐῃ ΠΥ Ἰϑιι 56. ΟΠ ὨΪ 115 6556 ἃ ηϊ- 
τ νοι ἰβ8δΐ, {θη ἴοι ἀδϑεσεδῖεε αὖ 6] 115 Ιοοο Γπιοϊατη Ασίαηὶ Ππομηΐπθηι ἰοησα ἀοἰουϊογθηι οὐ 1- 
ὨδΔνΘΡΙΗΐ. 

Ἐνίδιοϊα. ΤΥ. Μ]Π5885. δἰϊλιη ΑἸ ΡΒ] Οοἶο ραῖ]ο ροϑὲ Ῥάβοπα Ἐρίβίοϊα οαποπῖοα βθοιάα δἰ ΒΘ τι 65 
ἘΠ ΤΠ ΔΩ Ἐρίιβίοϊα 300. Ναιὴ ἴῃ Ἐρίβίοϊα εαποῃΐοα δχοιιβαῦ που θαι μὴ οἵ ταὶ ἢ βΟΓ ῬΘΠΩΤ 1, ΟἿΠ1 ΠΟΙᾺ 

τ Ἰκιο βου ρίσηι 1Ππ4| οἴ εἶτι5. υνἸβδγὶ, οἴτην Ἰατη ἀπάτη ΡΙΟΡΟϑ (15 αἰ ΑἸ ρΒ  οο 10 {ππροϑ Ὁ 10 115 ΓΈΒΡΟΩ -- 

αἰββθῖ. [ὰ ᾿ϑρίβίοϊα δπαίθην 300 τηοῦθο5 εἴ οὁσοιιραϊίομεβ ποροίογιι οχιθυϊουαιη οἱ ἐθυ δυηΐπᾶ Ομ Ἰοοϊία α. 

Ῥαμΐο ροβὶ Πιϑορ (1018 οατιβαίι", ΦαΊ 115 56 Ῥ6Υ (οἴδινν ΠΙΘΙ ΘΙ. πιβπ6 δα Πτι[π5 δρί βίο ἰϑιηριιβ ἀἰοῖς ἀδιθησιιμ 
δρ ϑίοϊα ἢ Ὲ ΝΜ; ἢ τ ] ὦ : Ε ᾿ ω ] ΕΥ̓ ΡΑ ὉΠ1556. ἢ 1588 ΟΡ Ὸ 51} τίνασιια Ἐριβίο]α ; 5:6] 61 ἘΓΡΙΔ 16 ΤΟ) Θερθη) οδτιβδ αἰἰθγαηί. 

τανδε ει Ἐναβίτα ΤῊ] δ ηγοπίμιι5 Θχ᾿ϑίϊμηαΐ δ οἸοΔ ἢ. ῬΥΪΠΔ ΠῚ 5ιπλπα] στὴ ΒδοιπἊὰ τ 15βαπῃ {π|556. Νάιη 1ἢ 
5ΟΡῚΡ ἃ. 

ἃ ἐαπ. 30. ϑθοαηε1 ΠΟῺῊ 50{11π} Ὑλπ}{85 αι οβέϊοη 65 βοϊ γιατί, 46 ααϊθιι5 ρσίπηα αἰ 81} μαραθγαῖ, σας 48 δ γὰ- 
: Ἔν πα Ῥίουιθιιβ, 48 “ΡυθδΟγίΘΡῸ ΠΡ. 5. {ΠΠ| 1015 ᾿τηρ]]οαίο, ἀθ ἀθβιν 15 νοι β οἱ 1115 οἠ αϑιιοαὶ ; 58 θαι 
ἃ φμαν 18. Πια] τα, αιχδ5 ἴῃ ῬΥ μη βίαίυνία {πουαηΐ, οἰανίπι5. οἱ ἀθουῖτιβ Ἐχρ απαπίαν ἴῃ βεοιηάα, τὸ ὦ ἀθ ἰαρ 5185 
“ εὔμπν 97. ψΙγρΊἾ θ}5, ὃ“ ἦα Μαρείδιηιο Πιϑου δου ιη}, οἱ ΡΠ τιν 1115. 8}115 : οχ {αῖθτι5 ραΐεί Δι ρ Π]Οο πηι, Ἰεοία 

Ῥυῖονο ΒΡ᾿βίοϊα δ ποηΐοα, πογὰβ “πιδοϑίίομο5. Βαβ}}10 ργοροβείθβο, οἵ (6 ρυϑίου 5, φαϊα αἴτει 

ἥ 



ΥΙΤΑᾺ 5. ΒΑΒΘΠΠῚΙ. σΧΟΥ 

δας ΟὈβοινιιι 5101 νἱἀογθίαν ϑιρ  ἤοαβ56. [ἃ ρυωεῖριια οἴβουναῦὶ ροίοϑί ᾿ῃ ὕσπομς 47, (ο μαριίδιο ἀκκο 375. 
᾿νδουθεϊοοστανι, τὶ Βαβι πι5 ἰάθη (ο Τὐποναί 115, Θδοοορμουΐβ, οἱ Αροίϊδοι 5 ογθπ άτιηι 6586 πα! οἰπιτη 
πδραΐ, ἃς 46 Νογαίίαιὶϑ : ΠΟῚ Δ }181}} 88116 Ο οι 1581), Πἶδὶ {αϊα ΑΙ ΡΠ ΘΟ ἶτι5 βιρ ἰΠοαγθναί (15-- 
Οὐ Πηθη ἰηίοι μᾶ5 βθοίαϑ 5101 τηἱππ5 ΡΙΌΡ αν. [Ππὲ6 ΒΑ5.}ππι8: (πο οἱ ἀριι σο5. ται, ρῥγολίθίία 

65ὲ τεναριϊταξίο, οἴομε ἀρ Ποπιαπος, ποσίγα ἑαηιθη, γαΐὶο οἱπι οὐ ἐϊπιθαξ. Ἰθθεορι ᾿ΓΓΠ]Θυομτίται 
μος Ἐρίβίοϊα: ββοισμ ες Θὰ ποῖος ΡΥ : ὅπηι ργϊάθηι αἰ ργοροκίξας πιοῦϊ α ἐμ ρἱθίαΐ φιω-- 
σἰϊοη! 65 γΘοροτι ἰ556ηὺ ; ποτὰ τιυΐδὶ δογ ρίτιτη. , ρατίϊπι αιιίάοην ἰοτισὸ δὲ ρογοιιίοβο τοῦ ϑὸ εἰθἐοτιίτι5.. 

Ραγιΐπι ΦΟΙῸ ργΌρίοτ ροπιγίαπι ταϊτισέγοτηι. Ἠδοο γὶν ἀοοίιι5. 46 Ῥεϊμλ158 ΘΔ ΠΟΗΙΡτ5 αἸοία δχιβίϊ- 
πᾶν, Ζπδιην 5 46 βεοιιπάα Εριβίοϊα οαποηΐοα ἀϊοία 5β᾽ηΐ, οα] 181} ΔΌΒοἰτιῖεβ ΒΑΒ.Π1π|5, ταὶ βουρίο- 
ΕἸ Βὰ9 πΟη Ἰῃ5Ο]Ἰ(πιτὴ δϑί, ρυϑίδ Ομ θ μη ἀρροπαραΐῖ. ἤδοο δηϊμπὶ βοοιπήάα Ἐρίϑβίοϊα οαποηϊοα βιμλπ} 
σαπ ἀπποθηίοϑίμηα ΕρΙβίο]8 τη]588 οϑί ραν Ν οἰ ϑἔϊπιμη, {πὶ ρυοΠοΙβοθιι5 τηοππιθυαΐ Βαβι τι σΟρ Δ ηὶ 
6588 58 πιίλ πΠ641 ΑἸ ΡΒ] ΟΟΠ11. Τπ δχονάϊο του πιβαπι8 Θρι βίο βαβάθμι ἴδοι γαί!οπαβ, εἴν (ἀπ πὶ 
Βι πουῖῖ. Αὐ ἄτι 1115. ορ βίο θθ βμηπ} τηἱ{{1 πο ροϊαπουπηΐ, {αἰπ οα ΠΟ ϊοα πιο δηΐθ ἃ βο]τιΐα 
Γαθϑυῖῖ, Οὐ Θῃϊηι 1Π11{116 [πδϑθί ἀπι85 βίηνα! δὰ δαμγάθμι δριβίοἑαβ ΒΟΥ 6.6 5 ὑπ ΨΕΙῸ ἸΠΠΡΙῸα-- 
Β118 εβϑὲ Βαβι τιηι τη 1115 δι αἰ θυῖτι8 ἀ16] βραῖϊο ἰγὶριηΐα δὲ Δπυρ  τ18 σα ΠΟ. 65 ΘΟΠ ἢ 1556, Εἴα1 ρὈτδο- 
βϑυίη ἀθοϊαγοί ἴῃ ρυοθ]ο Οδποηΐοξθ Ὀυ]μη88, εοδοίτμ 56 [1586 ἀρ απῖον αἰΐθη εν, οἱ 81 αϊα ἃ στιν 
ΒΘ ὨΙΟΥ͂ θιι5 Δα 4Π15βεΐ, γεςογ δι , εἴ οορπαίᾳ 115 {τι ἀἸἀἸοογαΐ, Ρδὺ 856 086 γδί!οοϊμδυ!. Νου ψουὶϑὶ- 
1116 οϑῦ Βαβι ἴῃ βθοσπάα οαποπῖοα Ερ᾽βίοϊα δἀουπμδηάᾶ βορηιουθ μι [π1556. δαμηππάτι οὐρῸ 
σΟμ 111 σφ ΠΟΠ 65 δηίθ ο]αΐδην [οι] αίδιη Δ] δι}, δο ρυδίαίϊο ροϑῦ δ βοϊπίιι ορὰβ δή ϊα. 85:- 

τον ἀπαθτι5 1118 ἘΠ ΡΙϑ(0}15. δ πο ΪοΙ5. ργ δ ο, ροβίψαδιη ΒΟ ἴδ Ππϑυτιπΐ, Δρροβίία [αἰς. 
Ν ἃ οἴχπι αἷξ ΒΑ51}1π|5 ἴῃ ρυ 86 ρυοοθιηἶο, ρει ἀθητουθιι ἔδοίπιπι 586 6556, δἰ Πλα] ἃ “π8 Ἰσποναθαῦ 
ἀἸἀ1οῖ586, δα οοδοίππι [{|5586 ἀρ ϑπίοι αἰζθπάδνγθ, οἴ 5ἱ {αϊα αἀπιάϊθναῦ ἃ βθμ] ον τ15, γθοογάδυὶ, εἷ 

οορσπαίδ 115 4188 διιἀἸογαΐ, Ρ6} 8568 'ρ86 γα. οΙ ΗΔ 1] ; οα 1, ᾿Π 6181}, δος ΑἸοΙ, τα η βία ἀθοϊαναΐ 86 
Π} 115 ΟΡ 5 ἰάθοτα ἀοἰπαποίτιμη 6586. Του εἶθ ἘΡ βίο δ ρυ δ ΟΠ ΘῺῚ βου 0510 Β΄. 51}}1π|5, οὰπ Τά θιμπεὶ 
εχ Ῥομίϊοο ᾿π6}8 ΔΙ]αἴδ σιιηΐ ΠΠ  6υ δ ΑἸ ρ ΒΠ]ΟΟΠ, Φα 5. μπ}1ἃὰ Ἰπ θυ οϑιϊα πλογὰ Γαϑρομα τί ; ἃς 
ῬΙΟΙΠ46 βραίμαμη ποη Πα] ϊοβδθῖ σοπἀθημοχγιιμ οδ ΠΟΠΊα., ΠἰΒ1 δῃΐθα ἀΌ5ΟΪ] τ [π556ηΐ. 

Νανγαΐ Βαβ}}1π|5 'η ἘΡρίβίοϊα σα μοηΐοα βθοιιη 4, ΠΟ Β.]} 0111} 56 1558 ἃ ΡΥ ΘΒ γίθ 5. ΑΠ ἸΟΟΠΘΪ5, σαπ. 17. 
41] οογϑη} ᾿ηΠ46]1 γῖγο οοδοίὶ [πϑυαῃΐ ἤπγᾶγ8 πη Ππδϊ 856. ΑΓ ΘΟ 5 ΒΘ ΟΡ ΟὝ10 ΡΘυ ποία 08 ; 
ΒΘ4116 ΔΙΟ(ΟΥ 1 615 [1556, τι ἃ ΡΠ ]}1οῖ5 φυϊάθηι ΘΟ θπ ρτι5 5 πουθηΐ, ΡΥ  νίϊπη αὐπθηι ττι πὰ 

ΟΒινθμέ ρυοϑγίθγουγιαην. ὕσσπι δαιίθμι τι5 6χ 1|1|5, ΒίδηοΥ ΠπΟμλπ6, [ο0η1], Απτοοἶα γο]οΐα, 

“ον ]ΟἸ Π᾿π ϑαθι σοηϑΕϊπ|556ΐ ; οθηβεῖ Βαβὶ ἰπι5 διιπηὶ Πᾶς ἰθρα ΠΟμ ἰθπουὶ, οἴ ΡῈ ] 166 ΞΟ υ οίϊο 

Ρουαμοὶ ΡΟ586; τη04ὁ0 ἰδιηδη ρΡοηϊζοη(ίαπι ἀραὶ ΟὉ [δοιίθλ εὐ ῥτοιηρίαμι δ πιβιαταμάιϊιηι 
ΔΗΪΠ111. 

ΜΙ ο]βίῖπι5, αὶ] [πὰ58 ᾿Ἰ6νἃ5. ἀθία], Π}}]}1{65 γθοθηβ οοἸ]βοίοβ ἀδατιοεθαῖ. (στα 5δι πιὰ ἴα] ΒΑ51}10 
ΒΟΡΊΡΘ Πα] δά ΑπυρΒ]]οο τ) Οοοαβὶο : πππς τορδΐ, πὖ ᾿ηγιϑαΐῖ ΠΟ] οϑίδηι (βαυ  Θη56 1, ροϑβίηιιδ 
165 Πυγοδ ηἸδ8 ΘΟΙΠΡΟΒΙΙΟΥῦ, ΘΔ 116, 5108 58 Υἶγο, 5106 τηουίπο, αὖ ργορυίδηι οτγαῖ. ΟΟΙ θη αἴ - 
εἱ ΝεἸθίϊμν, πιοποίαψαθ τὖ ἀἸ6ὶ ἔδϑίο βαποῖϊ Ἐπ ρ5 . οΠ1} ποπ ἀεβὶζ, π 86 Ἔχϑρθοΐθί, ἄτι} ᾿{6ΥἸ1ΠῈ 
τηοηθδίιπα", ἴτη0 ᾿ρϑυμ) ἄἸθιη δηϊθνογίαξ, τι 58 Ἔχ ιν οἷ. 

Οὐμι ᾿ῶο βου! θοαὶ Βαβ1]1π5, Αι ρ]Π]Ποεμΐπατη ριιαθαῦ ορεπηα τὶ γαϊοϊπάϊηθ. 564 ῥῬαι]ο ροϑβί θ66ρ. 301, 

ΒΟΥ 510 ΑἸΩΡ]]ΟΟ]Ἶπ15 86 ᾿ῃ τηου θυ ᾿ποϊ 1556. Ῥαυπιο] οί 14 ἔπι ΒΑ51110. 41 ΑἸ] Π] οὶ 

νι άθμα! τηᾶσαο (ΘΠ Θ Πδίτιν ἀβϑιάθυὶο, δ] πι5 416 ΘΟ Π51110 δα τητ]ξα πὶ νο]θθαΐ. 564 οἱ νβηΐδιη ἀἄδΐ εἱ 
Ῥαῦϊζ ν]ο 5511}, ΟἸΔ} ἩΓΙΙΠΠΊΠΠ16 Θεράθιι οϑιιδο δι πππϑυϊηΐ, πλοῦ 5 ΑἸ ΡΒ] ΟΠ πη, ΒΑΚ] πη ν6-- 
115 συμ 0 4τ|8ὲ Πομήτη Δβοοββοχδί. 

Υ. Ῥοβίχψιδῃι α τλουθο οοηγαίαϊί ΑἸρΠ]]Ποοἰἶτι5, οαγᾶπη οἴ 50 ]Π]Ἰοἰπά πθιὶ ᾿ῃ Τ6 πηᾶρτΐ Π]ΟΠΊ ΘΠ σοποῖ!- 
ἙςοΟηβεπιθηὰ ᾿Ἰηβιιπη510. [ηΐϑν [1α ργονιποίανιμηι βεριπθπία, {αεθ αἰ Παία Ιοοπΐο {πογαπΐ, ἴη- ἐρρτσχα τὴ 

5515 Θραϊ οἰγ 185 ᾿βαιτιι5, {128 ργονι ποθ ἰδαιγῖθο πόποι ἀδάογαῖ, δὲ ᾿πά6 οἴμηι τι} {15 4}}15. ΟΡ-- φαοὰ νοοα- 
Ρἀ15 ἀν εϊβᾶ, Πυγοδοηῖε ἃἀ)πποία εβι. Ποβύϊεαςα ααΐθηι δρίβοορὶβ δγαπέ ἰὰπὶ τηᾶρπᾶ {18 οἰ τα5, τοῦ ἰὐ μὴ 
πηι δ[1ὰ Ορρ!άδἃ, 5ῖνα 8} που διἰςϊβ, βῖνβ ἃν μοϑίιθιι8 ναϑίαίϊα : Βαβι! ατη ΘΟ μϑα] θυ ἃ ΠΠῸ ῬΙΟΧΙΠΊΒ 
εἴαρβο Ατωρῃ]]οο]ἶτι5, 4ἃ Ῥοι(ἰδδίπηαμι νἷᾶ γθιηθάϊαμι μαὶς πλ8]0 [ἐγ πμάπιπὶ οβϑϑεῖ; 864 ἤος ἅππῸ 

ΤΘΠῚ ΠΉΪΠ]Π16 Ῥγοί τα πθ πη ἰδηη γϑΐτιδ, οἴλπ δρίβοορὶβ ἀθ! Πθθταᾶνα βίαϊαϊ!, ἂς Βαβι μηὶ δα σοΠοἸ  παπὶ 
Ἦν 



ὌΧΟΥΙ ΝΙΤΆ .5.. ΒΑΒΊΠ1|. 

Ἄνκὸ 975. αααιιτα δ ἰνοσανιι. θυϑίον ἀδϑιἀοείαι νοι ἐν Δι ἢ] ΟΠ}, (ἀλη Θχ μἷα σοπν οηϊοϊ οατιδὰ [θασὶ- 

ἴδε ἐρ. 202 Πγατῃ δχδςιοθ )αΐ. 56 οατν τον ον ΠῚ 51 Π θα ηΐ πον Ὀὶ το 4 αϊεο. Νιμρον δηΐη σαν ντι δε] Νατ  γγ69 

ὈΒ6πι6 γοοίτι5, ῬΡ6Π6 ἴῃ δυσθηὶ βίαίιι τ ϊαρϑιβ [ποναΐ. οραὶ Ἰζα τι τιῦ Γ65., 51 ΠΘΥῚ ροβϑὶί, ᾿μ 
Ῥάϊιοοβ 4165 ἀἰἴδυδίιιν, σθαι δαἀ[α(ανθνη ρυομλ 11. δέῃ. διιΐθηι πσροηΐ ποροίϊα ; Ππονίαίαν πὶ 
Ῥοιαραηΐ {πιῶ ἴῃ πιΔΠἾθι115 5.1}, ΒΘ 116 (ΔΥ ΖΙ1α1}} Ῥ Θοβθηΐ θη} ΘΟΥΊΠΗ1, {180 Ρυοοἶαγο σθυθηίαιν,, μὰ ν- 
ἘΟΙΡΘΗῚ ΠΕΠΠΘΓ ἢ ξ. . 

ἐν. Ξι6. Νόοι ἀυθίιπι οϑέ {πὶ πη οχβρθοίδίιϑ [που] 451} δἀνοηίι5. Νάι 58 1ἢ Ῥ᾿βι ἀἰὰ} ν ΘΗ 556 ἰοϑία- 

(ἀν, τὰΐ οἴππ ΟΡ βοορὶβ {Π|π|8 τϑριομὶβ θὰ, 4π| δ ναί γο5 ἰβαθγιο βροοίαμί; Ομ ροποιοῖ. (1) 

ἁπίθηι πεῖς ἦ6 γοβϑε θη 415 οριβοοραίῖθθι5 46} ογδιϊο γυτ] 8 ̓πμοϑβοπί αἰ ου 8.65; νἸἀθίμν θὰ 
γὶς 556 βδαπίθηζία, {πᾶ πὶ ἀμ Π 0. ΒῈ ΡΟ ΟΡ ῬΙΟῥοβιιοναί θαβ.]1πι5, τὰ πηαρηδὺ οἰν Ἰΐατὶ ρυϊηλαιι Θρὶ- 
Β0ΟΡτι5 ἀἀγοίπν ; ϑαοααο {ΠῚ οἴγοι!ο οἰγοιβουρίο, 4αϊα νἹοῖηο5 ΠΟη Πα] 05 οὐ παΡαΐ, ἀθιπμο 08 
Ρθπο5 Αμηρ] ΘΟ  πιιη 1115. 6ϑϑοί δὲ ἃυ ὈἸ τὐ πη ΘΡΙΒΟΟΡόσιμ ἴπ 8}115. οἰ ν τα 1115 ΘΟ Πα ππϑουιμηι. 

ΤᾺ «ΟΠ Πρίμνιβ ὁχ ᾿μϊἰο ριβίοϊ 317, πὸ δϑὲ οαποηῖοα θυ ιϊα, π}01 ΠΡ 51}1πι5 πιοίον δϑί, ταὶ αἰ τς 
ΘΧ ΠΕΟΡἢγ15 ογ ποίαν ρίβοοριβ, βῖνο Μαοοάοηϊο ᾿ΐα νἸάθαίαν, βῖνθ πο. Ἐναϊ ονρὸ ΔΙ ἀοοἀΟἢ τ 
γααρηδο. οἰγ (α{15 Θρίβοοριιβ, ἀο πιθίπιοίσαι ΑΒ. Π1π|8 6 15. γπι0 151 ΓἸ  6 } 5111} ΘΡΙΒΟΟΡΟΡΊΠῚ. ἰπ 
115 εἰν ας ΠΠτι5 ον Ἰπαίίσμια σοουοθεὶ τπο]θϑίο ἴθυνοι. 58 Πππ}τι5. Τοὶ ΘΟ] ]ἀπεἰα: Δ] ]αίαιται Οἱ [π5 
{ἀοναΐ σομ5}}10 [θ651}}}1, 41] δύασαση 1ΠΠ οἰτοι την ν οἰ πιοναΐ οἰ λοι 80. }}}. ΜαΟΘ Ομ π5 πο εἶτπι ἴβδιι- 

γῖιἢ ΓΟΧὶΐ : πδὴὶ [ππ|}τ|5 οἰγ τα 5. Θρίβοοριιβ ΠΙ]αυῖτιβ ἴῃς οοπο ἢ] ο ΟΡ]. οὐ ἴῃ  οβίαμιομίο βαποιὶ 

Οατορουῦῖ Νασζιαῃζθηὶ γοοδίπιν. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΗΠ. 

Τ, Τλαζί πηοποπι ΡΟΥΕαγ] αἱ Τυιιβί{}}11|5 οὐ πηι} [05 ἃ 5] γα 1} ἃ ΘοΠΊη τ ποης ΒΑ51}1, 41 ἃ 605 5ου 01. ΠΙ. Βουιρς 

οὔἴαπη ἃ Ν,οοωβαγίθηβοβ, {ΠΠ. Πτοσιιπι τηἹ{{1 πὶ Ῥοπίππι εἰ ἀσὶξ 6 σοη σι θϑδιι οἴπὶ Θρίβοορῖ5 ΓΥ̓ Νοοσαβα- 

τἰΘΠ5Ί 115. π1}}}} γοϑ ρθη θτι5 Ἰξοσιιτα. βου, Παῖς Πα θα ἄθπ δ τὸ δα ἀπηῖσοβ Πὲίεγ. ν΄, Ῥοβὲ [δέ π 

βᾶπιοι ΕΒ υ οι τὰ Ῥοπίαπι ργοποϊβοιεαν. Εο νοπϊοηῖο αα ἔα 115 δος, {ἀὐθαΐαν ἸΝοοοώβανοα, ϑουθῖ δ 

605 οἱ αὐ ΟἸγπιρίιπι. ΥΊ, ΒΑ51110. γοάθιπε πιιπεϊαξιν 4] σοπίγα ἔρβαπι Πφογοίϊοὶ, 4αϊ οομίνα ΜΕ] οεπὶ 

Ῥαμλμὶ βθοϊαζογοθ τη ]απίαν. Ῥ] τ 5 ἷ5 ἀθ τορι. ἢ ίοτο. ὙΠ. Το Ἐρίβίοϊα οαποπῖοα ἰογεϊα,, οἱ Ἐ ρἰβίο!α 

218, 4188 51 πιι} πῖδϑα οδὲ. ὙΠ]. Τλιίογ δα ϑαπιοβαίθηβοβ, δὰ Βογοθθπδοβ οἱ ΟΠ] οἱ ἄθηβοβ ΡῸῚ Αοδοῖιιπι 

γηΐϊβϑο. 

Τρασῖμθο-. Ι Ῥρροίοι [ἀμ γο505 {1Π6}105, «αϊΐιι8. Β651}}}} ἰαιαλὴ Ἐλιβίδί τι5 Ἰαθοναγογαΐ, οσοῖ {15 δίϊαμι ἈΠ ]Ππιπ 

αήμι μα. ΤΠΔΟΙ πα Ομ θιι5 ̓ ροάονα σομαθαίτιν. αι ὅ γα  Ἰοπθι., “πι85 ΓΘρῖο οϑὲ Ῥομμὶ βθοιι5 Πἰ ἤθη 5ιία, 
ὑπ Α ΘΗ τ Ρουαν θανογαῦ., ἀὸ πλα]105 ἴῃ Ῥομπίο Θρίβοοροβ ἃ σοῃημπηΐοπα βΆ51}1 ἀρϑίγαχοναί, Πδς δπιίθιι 
ἀαϊθτ α {ΠπΠηῚ ἀϑέτιι τη] Π[π1π 6588... ΠΟ Ῥαϊαιῃ οἱ ἀρογίθ τι ἴῃ [τη βὶβ {100 }}18, ᾿π46 ρουβρίοῖξαν, {πο 

ἐρερμοΣθε. ΟῚ 6ἱ Β΄ β}}1π5 πλούσια ΟΠ σΟμ ΟΡ 5 σου 15 οατιβαὴι ἴῃ ΕΡΙβῖ. 9106 δήβουιθαῖ; ἴῃ Εριβίοϊα 209 

“αἱ αἱ οὖς ῬΟΒίαΪοί, τι απποίου σα] απ ΗἸδυιαηη 6 ἰα(Θ θυ 5 ἴῃ ἀρουίδμι [προ ργοάοαί. Βαβι τι5 ὅ ἀπάπιη ἀνοθαί 
ΣΝ οὕ ΘΡΙβοΟ 5. Ῥομτὶ σοηστθαὶ : αἱ θαι ἀθ ! ππιθυιιηΐ, οατιϑθθ Θρθ ΠῚ. 4π|ὰ8 5 γα ΤΘΟΘΗΘΙΜΙΉΤΙ8 

ὄχέναι. ΠΟΙ], 501 ΠΟΙ 1π1165 Τὰ ο Θβϊαυιιηι., οἱ Ῥαρπδ οαπὶ Προ ϊο]5. 564 Ῥαῦ]ο ροβί τϑαϊαμη οχ Ῥιβι ἴα 

ΣΑΤ 308. ρΡ]ΒΓΟ] ΠῚ βου ρος δ ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ. Πα Υ 1105... 6Ὸ5 Ῥυρβουίίηι {αὶ Παζι πόποι ᾿ποο!οθαηΐ. Ῥουτηο- 

ἐν. 503. ἰοϑίππη οὐαί Βα5}}10, σοὶ δουιτὴ οαγιία5 Ἰαπιἀπιάττ 5101 ἀθοββεῖ, πθς π}1ἃ ἃ} εἶδ δριϑίοϊα., πα} 
ἐΡ. 316... ο]δυῖοὶ γθηϊυδηΐ , “δτηγ]5. σϑυῖμ Οαρρδάοοῖξ κίαίτιβ δα Πᾶς οἤϊοῖα [τοαθηίον. Ἔχ θθ μα 605 

Πιουίανὶ ἀθθ ϊδβοῖ. Νάιη δχοϊίαϊοβ 80 Πιωυοϊοὶβ Πποίτι5 αρραάοςεβ θχοϊριε θαπΐ, 115. 41] ΓΘί ΤῸ 

δγαηΐ ἴῃ {γαη 11}}0 ἀοσ θη θι5. Εοτγίθ Πῶς 'ρϑὰ οασβα δου βία ἴα τοίαγάαθαί. Νθειαραΐ ομΐμ 
Ῥαβ.} 15. Ὧ6, {18 605 {πο]γαία" ἸΟΓΟΥΙΙηῚ 5ϊ{π|5, Δ] ον ταὶ ἀπ Χ ΠΟ οὖ σομμπιΐ0η8 γὙἹἀογθηέαν 51}0ὶ 
π 0 πα ροτο, οἱ ᾿ἀοῖνοο γαϊπονα, (1185 ΘΟΥτααι ΔΗ Ϊ η}15. σα πα πγηἴ (οοοναπΐ,, αἸΠΠΟῚΠΠπι8 ϑα ΠΛ ΘΠ Π}". 
Ἰ)οϊουο ϑαπηι οονάθ Ἰαιηά πα ἀπι ρ θη θαῖ; ρυιο]αΐ θη ἸηῚ «Ὁ Θγ6Ϊὰ5 5118 ἀριιὰ τουγοῖοβ σομη1τι- 



ΥΙΤΑ 5. ΒΑΒΙΓΙΙ, ΟΧΟΥΠ 

πἰοαίονοα ἀοίοινο, 564 ἰδιηθη οὰ ἀ6 τὸ οὐ Ομ 115 Οδρραίάοοῖδο ΟΡ βοοθ15. σΟμ τ ἰζαν, 4πἰ ἀννὸ 3γῦ. 
οἱ διιοίογοβ ἔθυον, αὐ δα τᾶν 05. ΘΡΊΒΟΟΡῸ5 βου! ονοῦ, ἃς ορ ϑίοϊαιη. Ῥείνο ρυθβγίθνο, ἰρϑῖι8, ἡ τους, 
τὖ γε ιβι 1} 6 οϑί, ἔναιυῖ, γρο δά θὰ, {πῶ ἀθουαιΐ δρι βίο α:, αχρίοπάα ἄοηθο οοτημτονοί. 

Θογιρβιῦ ᾿ίααο δα 605 Ἐριβίοϊαια ἀπποθη θβίμιδιι (ον ἴδ, {τι ΟΠ 115. οαΥ {15 οἵ Πματη ] α{5 
ΠΟ 15 Ἰηϑίσ 5. Θδί. Ῥυόρομὶί νίαπι ΡΘυ δ Ί]θι οἱ ὀχροαϊίαῃι δ οορποβοθηάαμι γουϊαίθμι : Ῥγοῦ- 

(θέαν ραταίμπι 58. 6588 σου δ ΠῚ οἷ 1Παΐᾶ 510] οὐἸπαϊπα ἀΠ]Ππθγο, τηοᾶάο αἄνονβα ἱγομί Ῥγοάθαμξ αι] 
1} αὐίαπ (ἀοϊιηΐ, ᾿ζα ταὶ 15 {αὶ οοην ἰδίου, ΠΟ [λπν 510 ἀἸΑΠΟἾ 115. 5611 οα] απ παΐοι", 50 Δοοιιϑαίου : 

810 ΠΘ4{6 δοοιβαίοι", 566 [γαΐθυ' Δ] Ομ Θἢ51ἢ οαν αΐα οἱ δα δι θπἀ δίῃ 6 ἈΡΘΊΙΘῊΒ : ᾿ρ51 Υ61Ὸ ΠῸἢ 
ὁρην ον ιιην Δα τογ68 βιηΐ, 564 ἀυσιμθηίοχτιπ [πἰς 685: πθζτι6 πο5, ᾿μα11|, ἐποιγαιὶ τ ἰἑπα τεαπῖι, 

ποϑίγῸ πος ποτὶ ἱπαϊοαίο εἰοϊϊοιο. ϑῖνα ἰδῖσαν τὶ αρραάοοϊαιν ν θῖνα νϑ] τα, οἱ ᾿ρϑῖπ5. ρθούαία 
βου αἰγὶ, αὐναιηι ἰα ἴα δἰ ης 4ιια}ῖα δυνά Ἰθυιιί ; ῬΟΙ ΠἸοθίπαι" 88. 605 5110 115 Δ ἢ} )118 Θχοθρίανιμι. 5ΙγῸ 

Ἰοοῖμν ἁΠιιθην ἰπ Ῥοηίο ἐἰοϑίρθαν μα] πθυῖῦ., ΠΠθίον 886. 60. γϑῃί(ανιι., τ ΡΟ θα πα ππ 86 οἱ 

ὀχαμηϊπαηάιπι ΟΧὨΙΪ)οδί. 
Πο ἁποίογα σα] απχπϊαυίαμ 515 Ἰοψαϊίαν [θα5}}1π|5, 48] θα ΠΟῊ ΠΟϑβοΐ 5 τι παι ττη ΔΙ 116}}} ΟΧ 

Ῥομεὶ ΟΡ βοορὶβ 6556 ϑι5ριοανγϑίτ". Ῥοϑίιαί θη ΐι πὶ ἀρονία ἰγοηία ρευοάθαϊ, πας [δ σα] απ Π]λίοΥ "- ή 
οἷἵ, 564 δοριιβαίου, ἰπη0 πὸὸ δοριιβαίου 804 ἰγαίον. ἀπο μθὴ5 ἴῃ οαναίο. ΝΟ Ραΐο οιιπὶ εἰς 
ΤυπιβίαιΠἶο 5ἰς Ἰοχιιαςανιμ {ι|556, 51 ἃ 60 ἴνϑθο ομΐα οὐ 6588. ἀθρυθ θη ἰ5ϑθί. ον θ οὐθο ἰὰ 

πο ἀδρι πο ηας, Πἰδὶ 6χ ΠΟ ΡΡΟΘΒ οἴμ} ΘΡιβοορὶα Ῥομεὶ. Οδνίθ ρμοϑὲ πτιηο ΘΟὨ ΒΥ βϑι1) Τὺ 
Ροιβρθοίαι οἱ ὀχρίογαίαμν [να] λαϊι. 51. δαΐην ἰοααίίαν ἴῃ Ερίβίοία 216 : “74τπι6 ἱπεθ γιὸς {π 

Ῥοπίμηι ὀαοθρὶξ ρογοογίπαίῖο, ον 1) ατίηιοτιθπι αἰ ἐς Ρεγ ρα 556ϊ Μιιδιαι)εῖι5, πειίιοσψιιο {ἰ 0 

αὐάιαῖσοοῖ, τὶ 56 αὖ Εοοϊοοία πορίτα αὐϑοϊπείογοιι. ΝΙαυ  οβία οϑὲ πὰ }πι5. (σι 1} ποοοβϑιί ὁ 

οαπι ΕΡΙβίοϊα νας ἀποθαίοβίια ἰουϊα. Οὐο ὀμΐμν [61 Βα5Ο ΡΊ586 86 ἀἰοὶς ἴῃ Ἰριβίοϊα 216, 1ὰ τε 
Ἐρ βίοϊα 203. βιιβεθρίμνιμν 56. Ῥυομλ 1, 51 Ἰοσαμι εἰδδίρμᾶνο νοϊας ῬΟμχὶ Θρίβοορὶ. [μθοῖι5 ΟΣ 

αἰνάάιιθ ρατία ἀοδισπαίαβ τοπὶ οομῇχηιας, Νά αὐ Β451}}}} σομηοο σοπϑα!θγθιί ΠΌΜΑ ΘΡΊΒοορι, 

πἰ τηοο ν᾽ 6] μγιι5., οοηδιϊπϑυιιηΐ οὐ 60 οοΠστθ!, ΠῚ 15 ραν οϊαμ 5πιᾶι νΙΒ (Δ 58. δα [π05 

(ομδηΐοοβ γοηἰβϑοί. ᾿ῦγαΐ δπίθιη Τ)αζιμγοη ᾿ἴτὰ (ΟΠ  ΠΔ}. 
ϑουὶρία νάδίαν Ἐρ᾿βίοϊα 903. ροβὶ γδάϊτιιμ οχ Ῥιϑιάϊα. Νάμι απ θδίνιιβ ορίαια γΌϑρομβα τῸ- 

τ] 158οῖ., Βα  Ἶτι5. ἰἰουυιη ΝΜ οΪθίϊαμν Ῥυ ΒΥ ὑδυτιν τλἰδὶζ., ἂὸ ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ. ΟἿ) ΘΟΥΡΟΥῚΒ. 1 ΠΡ ΠΝ] αΊθ 
γορανὶς, αὖ πο ΟΟΠρΊΘδ5515 ἤδυοῦ., οὕσπ ἴρ88 ἴῃ πο (οι μςο5., ΡανΟθοίαμν βιαπι νἰϑιίαπεο, 

Ρευνθηΐββοί. Νοη οὐρῸ δἰ ππ ἴον τπϑα τα θαύαν, οὐαὶ μέρος βου θογθῖ, δ {ἰπο}} ῬΟμΕἸοΟ, οὐ} 

5150 ΡΙΘΗΑῚ ρ αν ἰ5511188 51 ΠΟΛ Πΐ οδι1586, ΠΙΟΓᾺ5 ἁἰευτοῖ ᾿πῇτια να]οίμείο. 
1Π. Μαϊο ργανίονοβ αβ1]Π10 πιο] θβίϊο δοοϊουαπὶ ἃ ΝΕΟΘδβαυἸΘη510τι5., ἀπιάιη ἃ]0 ἀΠ1|85. Ῥοη ἐπα ο 

εἰν τἀ} 5. ναμίὶ ΒΆβ1}Π 10 ἐπαηὶ πὰς τυ 6. ἡπᾶρητο ΠΘΟΘβϑ 1 η 65. Ῥαίυϊαι δια}, τ ΒΡ τὰ γι- ΑΝλλας 

ἀἴμητι5, Ῥοπίσμν ἀρρο!!αι, {αϊὰ ριον οι ἸμδυἸοηθν ρύορα ΝΘοςβαγ θαι ἀοοθροναΐ ἃ}} ἃν α υἷὸ πετὸ 
Μδοιΐμα,, {8 Οτορουίαιη 6] αβά τι 5110 580 ΓῸ 5 παρ ἰβίγῸ5 ἂς Ῥαΐγο5 Ππαβιιονας. θαβι ιν ΑΕ ΠΟ ἢ 5 πα 20ή. 
γΘ τι θ}} ΟἸμ Π}Ϊδ55ὶ ΟΧ μι]  βίγα 5 ἰδσαςὶ, (πηι ροϑβίοα (οα οἰ ν 185 οἰγου πη [8α ΠἸΑ ΧΙ 5 πομο- ιν ὅν Μς 

αἴθιιβ ΠΠοθνο οοπδία Ππονας, αὐ ἡαγοπίαε 5 οὐ αἀϊο πα ριον ποίην βιιβοιρονοῖ, Ῥ δο θυ θᾶ ΒΕΜ Μη. 2,66 

5ΘΙΡΟΙ ὀχϑίιοναΐ ᾿μίθυ αἰγαιηπο Εοοἰ δία, (οϑα  ἸΘΉ 561 οἱ Νοςβα θη 56 1}, ἈΠ ΠΟΤ (0Π- 294: π΄ 7: 

Παποίῖο : αἰν βάτο οἴου ἃς ῬΟΡΆΪιι5 5 ρ6 αἴθ ίθτιβ [οβι15 Οθθα πα 15 ῬογιηἸβοο θαΐ αν : [051 Ῥαβίονο5 

ἴα ᾿πίοι 86 ΔΠΠΙροθαμς, αὐ αἸτζουισαν του ᾿ηδίαν παρ βίυὶ ἂς ἄποῖ5 μα ογοι. Ὑ τἀθίαν βυθηνμια {1 

οαν 5 “πα πίαμι τοί εἰ χῖθθ6 58} ΜΙ αβομΐο. Οἰιαμη παι 15, δίϑὶ ϑαδηιν ΒΆ51}10 Ορόογᾶμι ἴἢ- ΘΟ οἷ τ ορ. 28. 

Ἰϊαθία Ἐροϊοβίασαιν ρᾶθθ πο παναθαΐ, παι πᾶμν ἰαπηθη θάμ δ ἀθθο Πα μ05. Πιρογοιϊοοβ ἄθμο- 
ϑανοναΐ : ο] βάαιο πηογία ἢ οίο8. Νοοςϑανθηϑο5. (Ἰ56 5518 ορ βίοϊα ἐοηβο[αίιιβ οϑί Βαβι 5. 

ϑ64 Ἰάτὰ ἕαμν τπθίποθας μ6 45. Ἔχ ομα η ] 115. 51:01 πῸΠς δι Ϊοῖ5. ἴῃ. μᾶηο 5οάθμι ον πογθίαν : 

«ἰθιαηαΐ θην ΝΟ δοβαυ θη β1 [15 ϑιαην σα πὰ 1{Π15 ΘΟ απο ΟΠ ΘΙ, ργοσΐ 5101 δριβεοραμι οἰ ρομί, 

δα ἀγοιῖτ15 ΘΟμϑίνἸοἴταν ἰν1 5, ἀπ ρθη ϊτ5 τοϊαχαίαμν. 
ἴϊδϑιι ὀνθηὶς αιιοά Βα5,]ἴιι5 τπϑιιιοθαΐ : ποαιο ἃ ΝΟΟοοοβαυ θμδίθιι5, ΘΧ 410 ποντμῖ ΘΡΙΒΟΟΡΙΙηΙ 

[μα] αν, {}Π85. ἁιιουΐβ δὲ σου Ὠϊ 5. 5 ρα Πολ θη 65. ἀροορῖς. {[πᾶ6 «ποεῖν, ἀπο ΘΟΡΙΠῺ ἐν. υύ. πν 

᾿νδοα με ἴᾳ τοίαμν Ππομμ 5. δοίαίοιι ρουάιγοί : οατιδαθ πθίχιιο ἐπὶ ΘΡ᾿ϑοορίμηι γ]1ΟΙ : οχροϑίυ]αι "" πὰς 

σαι ΝοΟοευϑαν οηδῖθιι5, αοα ΠΟΠ]Δ 5101 110] ἀπιεθμι οἰπο5 ἀεὶ ἀπαμηι δθαμιαμίι.. Γ᾿ Θμμροϑίαίοιη τ λο δε; 



ὈΧΟΥΠΙ ΥἹΤΑ. 5. ΒΑΒΙΠῚΕΙ. 

ἀννο 3γ5. ἃ 115 4αἱὶ ἀδα οἰάνυμη βεάθηις δχεϊτανὶ αἰΐ. ϑἄρνα δριβοοριμι ΝΟΟςϑαυ Ἰθβθηι ΡΥ ΌΡΑΥ Πλ115 6556 
“Ρ' 210. δε Αἰαθίαν ἡ] πη, 4] οαπει Βαβ Ππαινὶ σιγᾶν ἰββίτηἶβ τα! θά Ἰοτὶβ ἰὰ τηθάϊα Ἐςοϊδβὶα Ἰαθθυαββο, δὲ δυσουῖ 

ΘΑ 6! Πὰ η0 δῆπμα δἰ φαϊὰ ρυαάϊοαββο ἀϊοθυθίαν, ἀσοθυϑιίτι5. ἃ Βάβ1Π10., πο τποο ποη ρᾶτυϊξ, 5 
507. π᾿. τ Θἰἰδὴ ΒΆ51}1 γιταιη οἱ ἀσείγ!πᾶμ ᾿πβθοίδυϊ, ἴα οἱ Ἰηΐαπαάα ἴῃ δι οοποϊοπανὶ Ῥοιτοχὶξ, αἴθ 

Θεϊδηι πηθγοθάθ οοπάτχὶς, αὶ ϑομγπϊα ἀΠΠ1π5. ἔαιηδο Ἰη] ατίοϑα οθ Ἰτπι5 51:0] ΟὈ]αΐα 6586 Πηρονθπί. 
307. π. ὅ, ΘοΥΙρία ΒΑΒ1Π1|, αὐ Ῥιοίδμδι βαρ θη ἴδηι τϑἀο]θητία,, Ἔχαριιαθαΐ : ἂς ΟΥἸ παπᾶ π αἰ ἀηβδμι 6Χ 1ΠΠ1π8 
307. π- 2. ΟΠ ᾿ὐπιδίδ! 810 ΠΟΥ λα πΐοπα ὙἹάἀθίν ἀΥΡ Ρ 1558. Οδυιβαμι ᾿ΠΟΧΡΙΑ 115 ΟἽ] ρυφίοχεθαὶ που α]}]ἃ 

ἜΡΙΣ, (βάν θη 818. Ἐς] θβίθ Ἰηβεϊταϊα,, γϑὶαΐ ρβα! πα] υἱζαμι., εἰ νἱγουτπη ἃς νἰγσίπθ τηοπαβίουϊα,, 
4υδ πθο Ἐρο οί Νεοοδβαυϊθπϑὶ ποίἃ διδηΐ,, πος Θτερουῦ! ἰδιηρονο ἐπογαηΐ πϑιίαία. Οαἰα- 

Ξ07..». 3. Θ[ἴδῃ ἱπηριιάθηβ 1ΠΠπ|4 ο5 6 νἱνρπίθτιβ Βα51}}} ποπηα]]α ἰϊοθητον οὔ ατοθαϊ., {απ ἀπῖθα μ6 βαΐα- 
85 Ταϊάθιη πιο πο! ραίου Ῥγοίδυτε ατιϑὶι5 Ππογαΐ. 

ἐρὶ ὅν1ο. πρὸ Υ̓ ΘΡΆΒ ΟΠ οατιδα5 ΒΑ. ΠΠπι8 ἀτιὰ5 ροιἰβδίμητιπι τοίους, ᾿π ν᾽ ἀϊανη ὁδοῦ ἱρπὸ σαν ρθητδιη , δὲ πηθίμμ 
3. 6 ἃ Βαβ)}1ο 56 6] Πα ΘΥΤΟΥ 5 αυδιθυδίαν. [ν᾽ Ἰα πο ἴἢ βοίπιμ Βαβι! απ ογιροταΐ,, 564 πος 

ἸΏΟΡΡΟ ἰοία Πομῃηΐηῖβ νἱϊὰ ΙΔ Ρογαραΐ. Ἰπρὶδίαιὶβ ἀυιΐθιι δὲ δὶ οοπϑοῖτβ ΒΆΘΗ σοηργδδϑϑμ οαπιΐο 
Γαρίοραί. ΥἹχ ϑηϊηι πϑρᾶγ8 Ῥοζι ββθί., οἵα} (δβῖθ5 1115 56 ΠΟ ἾΠ Θσβθὴς ΠῸῚ Ῥᾶποὶ. ΑἸ ται 

π.3.. ΘἸᾺΓΕΧ 60, οὐπὴ αἰσουθί Ποηῖθ δάνθίβαυ ἰνδάιίίαμν 6588, ἴ πἰσθαῖϊὶ γοτὸ ποααδήτδην. Προς 
ΒΆΒ.Π10 Ῥαάονει ἱποιιίθθαπι,, ψαϊα σοπβαηραϊπδιιβ ἢΠΠΠ1π|8 ογαΐ ἰμιριοίαβ ἀποίου. ὕὐμιι δαΐθηι 

«ν. 20ή.. γι. 68861 116 γὶν ἱπαοοιἰβδίτητιβ., αὐ Βαβι ὰ5 ποῖα ΟΡβοαγα ἱπάϊοαϊ,, ἃς ΤΠ} 115 51115 σα γ Πα ΠΟ Ρ5 πὸ 
(.. δ ΘΡΙΒ᾽ ΝΠ τα Ἰπ15 α] οι σοϊογθμι {ΠῚ πον γαϊουθί., ουγουὸ5. 5005 ἱπορίο οὐϊάδμι βου ρίο πιὰπ-- 

Ὃ ἀανεναῖ, ψποὰ δά Νοϊθιϊαιη. τηΐβϑιιπι,, δῇ γδίτουϑαμι ἃ βϑαποίο ὙΠῸ ν αἴ Ῥᾶν ογαΐ., στο]θοίτη,, 
᾿ΠΛΊΡ56. ἴῃ ΤΟ ΠΘὈγ5., νϑ]ξ τπηαΐγοθ πὰ τη Ὠβίγα Ῥδρειθυιηΐ,, αἰθραί. Ῥουϊο ατ8 οἰΐδμι ἔπουας 

ἰὼ Φαδάδιι Ἐπρ ϑβίοϊα Αμιβίμναιη Τ᾽ γαμθΏβθι., ριοροβίίο φιοάαη Θτερουῖ ΝΟοοα αι θηβ8 
[6511 Π0Π10. 

ΒΑβ᾽Π 1.8.5, αὶ 88 ἀθάθοογανὶ Ποὴ Ῥιυιΐξαθαΐ,, 51 πιαχ νηἷβ Ἰδοθϑϑίτιι8. 1 ΠΥ 115.. ΒΡ ΙΘχ Ὁ] τὸ γϑηὶ- 

γί οἴ οαπι Ποιηἰμ 115 ΔυΡοσαμ 118 ἀἰθιμἶθ56 88 δογογοῖ, βου ρϑὶς δά Ῥυοβγίοτοβ ΝΟ, ϑαυΊΘΠ565, 
ἃς ῬῈΙ 605 δ ἰοΐδιηι εἰν!ἰαίει) Ερίϑί. 904. Οποείτ πο ἐπὶ τοῦ ἂς ἰαπία8 εἴπ δἰβ μαθθαὶ 
ὨΘΟΘΒΒΙ 1118. οατιϑα5., Ταιηἴτι ᾿πνἾϑτι5 δἷβ δὶς, ἀο πϊγαιη 6 Δαχθηι οΑΠπγπϊαίου 5 ργ θθαηΐ. 
Ἠπμλ ἴθι [αζοίπαν. 56. πα] ρβεραγο; 564 τοραΐῖ, πί 5ὶ νυἱΐα δια ἴἢ οὐ πηθ γοσδίτ, ΠΟΥ ΔΠῚ 
ΘΡΊΒΟΟΡ 5, δαΐ οουδιὴ Βρθοία ἰββίμηῖθ. ΘΧ σα] πβάαθ ΕἘρο]θϑίδο οἶδ ΓῸ γὸϑ αἰγαα!οοίαν. Ὁ οα 51 ἢΠἀ65 
58 Βιιβρθοία 511, ροβία]αϊ τι βου ηρίαπι Ῥυοίδγαιτν, δὲ τὶ Ῥὰν δϑῖ δχαιηϊπδῖαν. ἂς πὸ γ᾽ ἀδρθύθιν 
ΘΧΔΙΉΘῺ ΒΟΥ ΡΟΥΘ, δα βουὶρία δουιιπὴ Ππι Ἰοῖο φογμηῖτ:. Θουρία ντάδιαν πῶς δρίβίοϊα εἶγοα 
Ἰάθην τδηυριι5 ἃς ἀπιοθηϊζθβίμμα τογτῖα. Ὗ δε βί τα! ]6 δὶ δηΐτη ΒΑΘ απ, σπμὶ ῬΟητὶ ΘΡ᾿Βοοροσίιηι 
Βδῃθγο θη δι γΘοΟ ρον ἑοπαγθίαν, ΠΟῚ ὨΘΡΊΟΧΊββο 5ΠΉ1Π|ὰ ναὶ Ῥοίπ5 ἰΙοπθα σγάνίογα Τὴ 
ΝιΘΟοδϑαυ! δηβίθιιη δηἰἷβ γα]ηθγα. 56 οὰπὶ αἰ γουθα δϑβθηΐ ἴπ τ θαιιθ οἰδηϑίοηβ οατιδ8, 
αἰνουβὶβ ορῦβ πὶ ΠΕίου 5. 

Πιδγαπι ΠῚ. ά5}}}} Ἐρίβίοϊα δα Ῥοῃτὶ ΘΡίβεοροβ., εὰὶ πο ραγιτηῖ Δ ἀἀοθαΐ ροηάουῖὶ5 Ραίτὶ ρυθβθγίουὶ 
ἘΝ Ρυπ θηίία,, 510 ἀμἶτηο5. Ῥϑιτηουὶζ, αὖ Ῥαγαί! δὰ ἀδροπεπάδι οὐϊεπβίοηθηι νἱἀθυθηΐιν, ΟἾᾶγα 
υρίτᾶο ὁση- ΒθΆ5}}1π|5 ᾿ῦθυ τ. τ Ἰδὲ σὰ Εἰ Υ]5. Ν δ δία Ῥιεβργίθγιι) δά ΕΠριἀϊπιμι. , ππππιπὶ 6 Χ ΘΡ ΒΟ 5 

ἀρ τόξοις Ῥομί, 564 [Ὀγβ ΠΟὴ ΘΧ ΘΟ ΠΙΙΠΊΕΙΟ, 41 ἃΡ Ἐσοϊοβῖα (ὑβαυ θη 515 σου η6 ἀἸςθββο- 
γδηΐ : Βαϑιίο δηΐτη Δ ΟΣ ἴῃ ῬΥΠῺΪ5 ἔαϊ556 ραΐεϊ δχ Πᾶς εἴ Βοαθητὶ ἀρ βίοϊα. Ἀοραΐ δαϊη 
ΒΑβ.Π 5 αξ΄, 51 πο δββαυτ8 δἰ νἀ θαΐτιν σΟΠΡΊΟβ5115., ἀεδισμῃεδέ Ἰσοῖμ οἵ τθηριι5., 5Έ απ εἴ Ῥοπτὶ 
ΘΡβόοροβ δὰ ἀθ σὰ ςϑυϊίογεβ ἰδοῖας, Οὐϊάδιν εχ μος ςομυοοδηδουτμηι ΘΡΙΒΟΟΡΟΥ ΠῚ ΤΏΙ ΠΘΓΘ,, 
410 Ρον[αποίι8 δϑ μος ἴῃ ποροῖϊο ΕἸρΙἄϊπι5., ΘΟ πο βϑυαΐ ΘΙ ΠῚ τηδέγοροἸ Πδτιτη Παϊθθα Ῥοητῖὶ., 
αἰάτιθ 860 Θρ᾿βοορύιτη Νοοδβαν]θηβοιη οἱ Ι Πβομῖϊ βαοοθββουθηι. 86 μας ΟΡΙΠΪΟ σΟΠβἰϑίθια ΠΟ 
Ῥοίοϑι οαλππὶ 115. 4π|8 46 δρίβοορο Νεοοιβαυϊθηϑὶ ἀϊχίπηιβ. Ῥοΐαϊς φαϊάθμι ΕἸρΡΙ ἀἴα5., αὐ διαὶ 
ξίατθ ῬΓΟΥΘΟΙΕ5., ΠΠΘΙΤΟΡΟ] ΙΔ πὶ αἀἰρηἸταίθην οὈιίποιθ, {πὸ ἴῃ Ῥοῃπίο δἴδίὶ ἀδίουθθαίαν., ἰπίογάϊτιη 

ἐ». 306... φίδι) γίγας, αὐ ΜΙ βοπῖο ἀδ]αΐανη βιιρτα νἱαἸμηι8. Βεά, πὸ οὔβουναὶ ΤῊ] θη ΟΠ (115... Οἴπ1} 
ἐρι 28, τοδείαν ΕἸΡΙἴπι5., τὰ οἱ Βαβι] ο οἵ ρίβοορὶβ Ῥομῃτὶ ἀδδισηθῦ θη ρι5. δὲ Ἰοουη ΘΟΠΡΊΘΒ518 : 

αθιηδ ἀμοά τα ᾿π6 ΦΟΠ]Πδὶ ποθὴ ροίεϑε δαπὶ ἰπ ΒΑ ΠΠππ Ππιτὰ Ἰηδ γορο ἴαμα Πα Ε1556., ἴα 
ῬΓΟΡΑ ΗΠ τι5. ὁδῖ ΠῚ 8}185 οιμ μᾶς ἴῃ τὸ “πᾶμ μοὶ οἱ πίον οί 5 νἱσοβ ἀοἰρη 1556. 



νΗΝΑ: 5. ΒΑΘ. ΟΧΟΙΧ 

θ1ΠΠ|6 116 δὰ Ἔχρ οαμάτην θυϊμλᾶ Βρθοῖθ νἱάθειν, οὐν Βαβι τι. ἀϊοαὶ ἰΐθυιην ἃ 56. Νδίδιϊιι ἀχνὸ 37. 
ΘΟΙΩΡΡΘΒΥ ΤΟΡιι μὴ μἶ{{1. ΝΟ Θαΐμιι {ΠΠπλ δ θα ᾿]βονας., 5θα Ῥδίγυιμι ρυθβυγίουιμη. 586 γουὶδὶ- 
1116 ἐβὲ θαμτν ϑίπιμ! οαπὶ ῬοίτΟ τ βϑϑιιι ἔιῖδ86 ς δὶ βοϊιθη Ῥδίγιιμι πομιῖπαὶ Βαβι ῖτιβ ἴῃ Ἐρἰϑί. 
205. Μίοβ δῃΐιη οὐαΐ τιητι ΠΟΠΔΪ Δ 6, 4ΠΙΔΠ 85. ατιο του θηΐι", αὖ ΟὈβουνανίημιβ δα Ἐρίϑι. 
248. Ῥπιιη ραι!ο ἀπῦδ ο]βάθιι ΠἼΚΟΝΑΝ ἰαοΥ 65 βιιβίϊπτιῖθ56., ᾿ππ6 οἰΐαπι ΘΟ Πανὶ Ῥοίδϑβίι, 4ιο4 

Βαβι 15 εἰ Ράγοον βίαζιθναϊ Ὁ ον 15 “ἢ. αΐθηι, 481} 8101 βροηΐία δαβεϊγογαΐ, συμ πὶ ἰὼ 

βθυγ ζαΐθιν τϑ  θη5 οἷ Ενδυϑολπαμι ΟΠ δ} : 86 οὐμὶ 5101 ἀθοογιιι 6586. ᾿μ το] ἰρογοὶ ἘΠρι ἀἴυαν 
Ρδι’ δἰ αβηιοα! ᾿ουἰμθ 5α] Γᾶ ΤΟ 5. ἃ. ἴρ56 Δί εἰθείτιβ, εχ απὸ πονογαῖ ΕἸριἀϊατη., τπᾶρπο ΠΠἰτι5 
ν᾽ ἀθμε! ἐἰδϑιἐνῖο ἐθπθυθίαν ; Θχογανὶς θαι Βα5}}1π|5.5 αὐ ᾿ζθυατῃ ἰὼ Ῥομπίθπι ρυοοἰβοθυθίαν. 
ϑαδηιν 5 ΒΑΘ. ΠΠπ8. ΡΓῸ βιμημηηᾶ δι8 παι} Ὠἰαῖ 6 Ἰοσῖιην οἱ ἰθηηριι8 σομρτοβϑιι5. ΕἸρΙ 4ϊο οοπϑιῖ- 

«θη παν γοἰπαιιαῦ ; ἀθά τς ἰἀπθπη τη τη ηα115 Δ ο]θεῖο., τι Ἔρβοορὶβ ἀοιηομβίγοι Ῥουοομηοάτιι 
5151 Ἰοοιιη οἴ ἐθμηριι8 ἴογα , δῖ πῆς ΟΡ βθι85. ἤδγοί., οαπὶ Ῥαγοροἶδ 515 Ῥᾶρο5. νἱβιϊδηβ δα 
Οοιμδηἶοο5 {π68 Ῥουνθηΐϑβοι, "ἃ θηΐτη ἃ} ΟΡ βοορ 8 ΒΔ51}1πι8 Ῥ6Ε11588 56 ἀἰοἰς ᾿ῃ θρίβίοϊα βαααθηίὶ, 

ΘΟΒ6Π16 ΔΠΠπῖ8558 Ραίθς ὁχ οδάθηιν δβρίβϑίοϊα , ᾿ὴ ψαὰ ΕΙρΡΙ ἴηι ὩΘΡουβ τοί δἰ Ποίαν οοῃβοϊαίαν, 
ἃ τόδ πιὸ 6 {Π||π|8 (Ο]οΥ βρϑνυαύιιι δαὶ Ομ μη ]οῸ5. ἢ 65 ΘΟΠ στ βϑῖμηι ᾿ς θυ Ρ  ἰοῖ, 

ΤΥ. Τμιΐουῖβ 19.531} Ὡ1}}}} γοϑροπάοθυτιηί ρυ γί} ΝΕΟΟ ΒΑ. Π565., δ 56 η {10 510 δναῖαπ Νεοουθα- 

536 1ηἶγ6 μα} ]6 40 ΘΡΊΒΕΟΡΟ 5110 » 418} 6 108 86 ῬΆ51}10 ῬγΏΒ ει βἰσηϊποαῦαμε, ως ἀρθηαὶ γαΐο ἘΩΣ 

νἀ οθαίαν Βαβι 11} ἀδμασΡΕΕῸΙ αὖ νἱοἰββίῃι 'ρΡ88. Θομεοθβοθγοῖ. 5 ον ΘΙ αΠγ 115. 55 ΡΘΕ προμάσηι!- 
νἱάονει.,, ἂὸ ρυίενθα ἤθη ἃ δρίβοορο Νϑοοθβαυθη8ὶ Ῥδυ νου ; βαΐϊτι8. 6556 ἀπχὶϊ Δ ΠἸ ΠΑ Υ ΤΠ ὑυθην τι 
8 1π|{1 ΟΠ ]Θ 6. δου δι ἴα ι6 οἰθυῖς 8. ΝΘΟΟβαν Θηβιθτι5., Θοβάιι Πμουζαίτ" τ Ὧ6 ΡΟ μη ῬΡΑν 5 

ἜΥΡΟΥ τι5. ΘΑ} ᾿μθααϊ ραίαπίαν. ᾿θεμηοηδίγαί ΘΟὨϑ Θβϑιαι βίαπι} ΠΟ. [10 ΘΟΏΒ1Π10 Δ ΘΟΥτ 
ΘΡΊβοΟΡΟ ἀἰθο ΠΑ Υ] 5, δὶ ααοά τηϑύπιας , μ6 ρυανουθμ ἀοϑῃχαίτιν ποιΐπο ἀὐραασίαν. ΠΠΙῸ5 πριι- 

ἀοηίίδηι οχαριίαϊ, χαρά βοιηηϊὰ οἱ νῖδα Πηρονο διιάθαϊ,, τὶ ΒΑ5}}}1 ἀοοίἸημα, ἰαπη Π Δ} Ροιηϊ- 

εἰοβα , οἄὐϊπμιν ἱπηροτίθί. ὅπη Π6Η1 ᾿πυρ ᾿ἀοα 1118. οαιιδ ἰμαπι65. Ῥυο ουτθηΐαν., ῬϑαΠ] μἀ1 υἱττ5 οἱ 
μιοηδϑίουϊα ; ἰθοϊαναι Δ 5}11π8 88 πῶς 1πϑιϊςαΐα τηᾶρηδθ ἰαθἀϊ ἀποογο : οἱ οιωι ΟΠ] ]οογθμε πῶς 

Οὐϑρουὶ ἰθμρογα ΠΟὴ {|588 . ΟΠΪαία οοοαϑίομα ἀθηηοηβίναϊ., ἀπ ΠΕ 11} ΘΟΙῚΙΠῚ ὨΊΟΓ6Β ἃ Οτθρουῖ 

πᾶσα τον} 15. ἀοἤδχθυιηῖ. (ὑδοίθνιαι ραναίτ 58. θ586. εἰδοίαναὶ ρυϊγαΐαβ ἢ] αὐτὰς νοϊπηίαγίᾶ οι. 
ΟΠ νομΘ οομίθιουθ,, 060 685 ἴκ {πο 511, ᾿γροϑβίαϑεβ. ἤθὴ δνϑυίαηΐαν, (ΠΥ δῖ] ποιηθ ΠΟῚ 

θπορϑίαν, πθο ἀτδροῦιὶ γουθὰ ργαν 15 ̓π δι ρυθία το λθτι5 ρου νυν : φαϊθτι5 γου 5 σα θη 1- 

οαὐ Βαβι} 15 1188 ἀρονίϊτι5. ἜΧΟΙ ἴῃ Ἰρ᾿βίοϊα 210 (6 Ἔβρίϑβοορο Νεοοϑβαυιθηβὶ., 6χ {πὸ δπάιίζτμ π' 9: 
ἔποναΐ., οὐ ἀϊοθυθί., πομιθ {Παἰρ θη ἐνδἸπιπ ΠΟ 6588, 564 .Δῳ Ποπθὴ Δα γϑυβαυ!!. 

θῶ Βεααθη 65 ̓ ριβϑίοϊ νι θηίαν δά ἐπι (Θμρ1}5 μειβειεμάνεον 4 Νιαοοοφϑβανθα Ὀδ] πη ᾿Ὠΐογθ-- Ῥυτ αἰτα 
θα Βαβι !ο. Ῥείτηα βουρίαᾳ εϑ ἃ Ἐπίαποῖο,, ϑορ βίῳ ΝΘΟσςοβαυ θη51., {πὶ οἵαν. Δ πν πὶ πο ονἄου ἀς ᾿Ὲ 

ΒουΊθογοὶ Βαβι ϊο , πχθύπθηα! Ἰοσίμηι δου θαΐ. , μ6 Βαβι ΝΝ ΘΟ βὰν θη βιτη1} οατιδα οἰ ἰ558 σοορὶ8- ἐπίονα, 
5θ, αὶ ἀπίοα Βα51}}1 οατιϑα ΝΟ δ βαυ θη δι τι8 ἐπ ν βιι8 οναῦ. ΑἸζογα οαγοῦ Ἰμβουρίίομθ, 56 Πᾳαοι ἡ ἢ" τὰν 
βου θίαι) 6556. ΠΟΙΉΪΩΙ ΡΥ ΘΟ] ὰ ῬΥῸ ΒΆ51110 5] 6}, οἵ 1τηΐθυ ΠΟΙ 11} ῬΘΠτι5. γουβδητὶ, «αὶ 
Ἰθαβ.}10 να] 8 βαοςθηβοραμπι. Τπά6 ρεδοαίαν Βαβι ϊτι5., αὐ δὲ 116 ἰάθαν ρουιπαηθαί,, οἱ ἰδεῖ χμο]ο- ἡ 
1Ὲ5 ἢδηί. 

Υ. Λπηίθαφυδπι βαβιίιιι5. ἴῃ Ῥοπίτμη ριο ἢ οἰβοθυθίτν, σα θθναντῦ αἴθ ἔδβίτιι 5, Επιρϑγο μι, τὸν ἔξει 

οαἱϊ ἰηίουα! ΑἸ ρ ἢ] ἢ π5. αὐ Ἰανηἀ πάσῃ τοθϑίτιβ ἃ ΒΑ51}10 ἔπιογαί. ὅδη ἃ ρβοϊία ει δγαΐ Ορτιβ:. ἐπ θτε 

ἐδ. ϑριίνιία ϑαποίο,, 4αοα 5.115 ̓ ρϑῖτιϑ πουίαίτι βιβοθρονδέ ; 56 νἹάθίτιν ΒΑ. πι5 ΕΠπιὰ τϑίθρονα ριοδοῖσοις 

δὲ δχίγθιμδη πα ΠΏΡΟΠΘΡῈ γΟΪτἶβ556., δο ἰδείγτοο. απίογθηάιπι ΑἸ ρΠΙ]οο ἶο ποθὴ ἀοά 556. 
Ουιμπούδι οαμι ροβίθα να] ]εῖ το γ8.. τού δἰ(αἰδυιης ἀαία ΠΠ|Ὀγαν 115. 40 ΑἸ Ρ] ΘΟ ο πιδι- 

ἐἰαία., αὐ χης ΠΠυτιθν. ἴῃ τηθιη γα εἶθ ἀθβου! θοτθηῦ. Ηδος Ῥουβρ  οἴτητιβ 6χ νθ 15 ἘΠΊ βίοίεο 931, 

4ὰ βαρυὰ τϑιμ! πλι8. Βαβι πὶ ΤῊ] ΘΙ π|8. δπῖθ ἀϊθηι ἔδδιη 5. ΡΒ ΟΠ} ἴῃ Ῥοπίμμη 

χ᾿βυμηαΐ ρνοϊδοϊμαιη 6556. 56 ἃ πῶς βϑηΐθητία σομο  ΠΠνὶ ἤθη Ροίοϑί οὐπὴ Ερ βίοία 915. βίαιιμη 
Ῥοϑβί γυϑάϊζαμι βουϊρία, ἴῃ ἀπ|8 Βαβ:Π1Ππ8 ἀδπιιπίίαι Ἰ)ογοίΠ6οὸ Πουθδηι οορίίαπιῖ., ποὺ ἴον Πϊθπθ 
ΘΟΏΠΟΙ ΠΟ ῬΟβ58 ; 4πο4 ΄αίάειη αρϑαγάδ ἀϊοίτιι ἔϊδβθί αμΐθ πη θηβθιη ΒΘρίθ σρθ.. 510. δια πὰ 
ἴῃ ἰδ ριβίοϊα 218., παι τϑάτίπι 5σι0 Ῥγοίπτιβ 50} 1ρ51{., ον τορἔτι5 [πἰδβοῖ, πὶ τὰ δ ἐδοροϊδιμ ἴα: 

58 οΟῃ ον τοί ; ΘΟΥθΡτ15. ϑιαθανν πτεῖο {{ἰπονὶ ΐομνο ἑδοϊοπο ραν 6856. ἀἰοῖί. Ῥεϑίονθα πὶ ρυοωμΐο 



σα ΥΙΤΑ ' δ. ΒΑΒΙΠῚΙ. 

Αννο 95. Ἐρ βίο!" ἰουεῖοῦ οαποιῖοα , πο ΒαΒΙΠπ5 ἰτιινονο Ῥομίϊοο «ἰοἴοβδιι8. δου] 6) αὶ, πναριναιιι νἰ οι! 
ΑΒ ΠΟΘ ἀοδιἀδεϊατη βιρηιῆοαί., βαρ Προ πίον Ἐπ ρθη ἰδ θηι νθαίαντιι ῬυΟμ Δ, 81 60 
ΑἸΡ ΠΟΘ 5 δοοθάουθ ποὴ διανοίαι. 8586 5ὶ Ἰῃβίαθθαΐϊ 4165 [δϑί 5 5. Πα ΡΒ ΟΠ}, σαν ποὴ ἰζουιιὴι 
ΑἸ ΡΠ] ΟΠ άπτα ᾿ντίαΐ ἢ 7Δηὶ θμΐτη ᾿πν]ϊαγογαΐ ραι]ο ροβί Ῥάβο πα. Νάηι ἰδ 81 ον Ῥομίιοιαινι 

ἀῃΐθ ϑερίθι γθπὶ οΟἸ ΠΟ αν] ροϑϑαΐ., οαυίθ ΠΟῚ πλεῖ δπΐθ : β: Πα] 46.) ταχίιηα Ῥᾶ18 (ΘΙ Ο.]5 
ἃ ἄϊθ Ῥαβοο πιά δα πος (δμλριι5 ἴῃ ᾿{πονθ., (ρα Παρτιῖ Βαβ.}1πι8 ἴῃ ΡΙβιάϊαμι,, ἀθιπο ἴῃ 

ἰδ αη 615 Ῥαγοθοῖο Εἰ Ο 65115., ἴῃ ΘΟ βοϊθη 0 ̓τἰηθ τα Ῥομπίϊοο Ἰηϑυπη] (6])111886ῖ. 

ψιάδίιν Βαβ}}1πι5 6χ πος ᾿ΠΠθῈ ορίαϊοβ ῥδοὶβ οἵ οοποουάϊῳ ἢ ποτ ῬΟΙΌΘΡΙ5886. ἀπηῸ ΘηΪμὶ 
.». 9.55. 5θ64π6 1 ἰηνὶ(αΐ Ῥοῃτὶ ΘρΡΊβοορο5 5 ταὶ Δ ΠΦαδη ᾿θμιουῖα 5. ἘΠ Ρ5 Ύ ΟὮ} Οθοια μα οοπϑιιθι πα τ θιὶ 
6». 2.7. ». 668 Ἰπίθρτο γϑρϑίδηξ. ΑἸϊδην οατιβαπι αά αι ΤΊΠΘιομτἰτι5., «οα 58 πιθαϊοογί(οτ' αἰ Πἰοίτιπι α Ῥομίο 

356. τ  11556 ἀἸοδί : 6χ {πο ΟΠ Πρὶι ἀοοιϊββίνητιβ βου ρίον., Ν᾿ Οοβαυ ΊΘη865. ΠΟ ἸΘϑία8. ΔΙΊ 10. ἃ ὨλΑυ1- 
1118 ΘΡΙβ6ΟΡῚ5 βοϊαίιο ἐομροθηϑαίαϑ {{ι|8586; ΔΙ ΙΟΎ|1 πο τη θά !οουθὴι β451}}} Παϊαιστιμιὶ {115868 5 56 
ΠΑ ΧΙ ΤΠΟΘΙΌΓΘ.. δ οσιιιη 1Ππ4| μετρίως, φαιοά {πολ ἔδοῖϊς Τ᾽ Π]Θιηομτ]ο. , πο τπθάἀϊοοιθ, 
5684 σγάνθη ἀοογθηι 5ὶρ αἰβοαῖ, αὐ ᾿ὼ ποία δαὶ ᾿πιπο Ἰοοιιη) ΟὈΒΘΥ ἂν [1}118. 

Ἐονϑηΐοη- ΝΟῚ Θηΐη ΠἸΘαΙΟΟΥγΘ ἀο]ογθιλ ᾿μπγθυῈ. ρΡοίοιαηΐ 48 Νοοοθϑανθδο ἴῃ θα5}}1π|} ΘΟΙἶδϑα 
τὰ ΠΆΙΗΣ βαηΐ. Ῥοβίψαδιη δρὶΐ οὐτηὶ ΟΡ βοοΡὶβ Π]ΔΥ (1 1}}15. “1188 5101 ῬΙΟΡοϑβιιθοναΐ,, γεβρὶ ΟΠ θλ Αἰ" πιδλι 
μαίαν Νοο- ἃ ἈΘΘΟΙΙ5 ῃϑοίτι5., ΠΟὨ(]10 886 δά δι.65 [ναίχ5 ον, 4 ΡΙῸΡΘ Νϑοοςϑαγθδμι διζδ ουᾶμπΐ. Ππμς 

ἐν ἘΣ δῃΐμ ἰοοθπ ἴῃ αἰπιρ τινι μια! οαι., ἀπ Ζαϊα 101 ἀρτα ἀνίδῃν τηδίγθι δ ποαίτιβ ᾿ηΐδμ5 [ποναΐ., 
3.3. ἃς. ρῬοβίθα ρἰτι 68 ΔΠη05 θ᾽ ἄδιι ρυ οι ἃ οὐν. 1]5118. τἀ πΠ6}18 Ῥ ἢ] οβορ απο ἰγαάιιχοναί ; τὰν ααϊα 

10᾽1᾽ Ἰηϑίατ1 ἃ 60 πποηδο ὶ 58} [ταἰγ]5 Ῥϑίυ ἀἸβοιρ μα ἐἰθρορθαμί. Διὸ Ἀ0Ὶ 1θαβ.}πι1} 60 γ θη 1556 
Νροςςϑαυ θη β 1115. πἰαη(ἰαίτι οϑί ; (πὰ γ61Ὸ «παῖδ πηθπεἰΔ0}} ΡΠ ο65 οἱδι]αντηΐ 1) β.} παπὰ 1ι 
τ 6ῃ ὙΘὨ ΓΤ ΤΠ 5, τιΐ ΘΥΓΟΥῚ5 ἀυριιθνοῖ 408 60 ΠΟΙΪΠ6 5. ΡΘΥΙΟΥ 115 {{{6 015 ἀοοιβαγοιαΐ,, ΒΘ τι 
ΡοραΪΐο ναπάϊίανοι. Πασπια τππατ!τιι εἰν τα5 γορ!θία., δἰ 15. Γαριθμιι5., 4118. οἰαποα]ϊι ορτο- 
ἀἸθμτθι5. : οἱ Παυῖο]! ἂς ΒΟ. ὨΙΟΥ 1 ἸΠ ΘΙ Ρ οἴθ8 ΤΘΥ ΤΌΘ ϑραιβουιηΐ,, 80 Βαβι τιν ΔΟΘυΎ ΠῚ5 
"8 ] 6 ἀἸοι15 ἄχουαης, ἰΐα αὖ ἴῃ ΡΒ] Ϊοῖθ σοηΥΥ115 ἔα θα ἤθυοί. 

ϑονῖθς ὰ ΝΙΠΙ] 58π6 σοροθαΐ Βαβι τι} δ πιϑηηοαϊ οι! 1} 118 ΘΟ Π 5111 5111 ΓΑ ΓΙ ΟΠ ΘΙ ἜΧΡΟΏΘΙῈ : 564 ἰαηηθι 
δἰ γα μισὴ ϑια κενὴ {Ππππὶ οαυ 85 ἱπυρα] 0, αὐ παπς Φαοαιι6 γίδη δ 605 βαηδη 05 ἰθηΐαγνοί. βου ιρϑιῦ ἰίαατιο 

ΡΥ ΟΣ 115 οἰντα{15 ΕΡΙβίοϊαιη 210., ἴῃ {πα ἀθοϊαναΐ ΠΟἢ δι 88 6888. 41 οἴαπ Οἰτι 410 οἱ5 
Ρεουπομπουϊῆςα νοοαΐτιβ γθηΐγ ΠΟΙ θεὶς... της Ἰηνοοδίτι8 88 ΟὈίγαάαΐ, οἵ παν!ρίτιηλ σαι θυ παΐοιο 
ἀδϑιϊπαίιιαν πο θα 1 νϑ}. Εδοίδ 5101 Ἰη} αν] οατιβᾶμλ γοροῦς οχ πιο 8 δουῖι νι ϊὰ, ἂο ᾿π4ἃ- 
οοη δ Πα 6515 ΘΑ 6] Πα πὸ ῬΥΟΡΟβΙΐο : οἵ {δι 15 διιπ γ ΘΙ ΘΠ Γ1π|5., 48 πὶ ἢ ῬΥΙΟΥῚ 15 {εν} 5 
δοοιιβοῖ, ἰθηϊαίθ) ἰδηηθ 60 ρογάποιξ., πὶ δι 5101 βαςϑίαοίαγιι) ἀἸοαί., 51 ΘΥΤΟΥΘΙῚ 511111}} οἱ 

ἢ Ρ16 ἀἰοία, 4 6Χ 60 διιάϊία ἤποιαπΐ., ποϑϑΐ : {πο 51 ρϑυβουθυθῖ,, βου!ρύσσιιμι 86 δα ἃ]1ὰ85 
Ἐπ ο]οβαβ. Οφίθυιιη βομῃιηΐα 11 ἤθη ἃ ΠδῸ ε886 ἄοοεί, 8564 ἃ νίπο δχεϑίπδηϊ; δίῃ θεϊδιηβὶ 
εβϑθηΐ ὕνδηρο]ο σοηβοῃίαηρθα, 4πἰὰ ἰάιηθη σαν] αΐοιη ᾿ς τιηξ, 115 ῬΙΌΓΒιι5 ΒΟΥ ΒΘ θη τ} 6886. 
Νοπάϊμν 6 {ταἰ115. 115 ἀἸβοθβϑογαΐ Βαβι ἰπι5., ο ἤὰηο 5ου ρ5ι0 δρ βίοϊδμι,, ταὶ ραΐοι δχ ρυἸμηοΥ-- 
ἦἰο : Φίαπο πἰλιὶΐ ορτις ἐγ αί, ᾿πψαϊς, πὲ ἡτθῖιτι, οὖς Θπιιτίτατγοηι Οοτιδί πίη, ἀτιΐ φιιυτι5 πιο εἶ 

οατιδὶς ἴπι [18 οἴη, ἰοοὶ5 δα ροπόγοηι. 

ΤΑΣ ἐν Οτπ ἴῃ [Ν15 Δη δ 5118. νουβανοίαν ἰθα81}1π|8.., ΒΡΘυ Ομ 0 46 ΟἸ ρῖκ5., ἰηϑιρϊθ. Ἰηΐον Νοοοςβα- 
ΊΘη565. ΟἸΨ 5.7) 581105 δ(Ϊ θιπὶ ἢ]105. οἴη {6115 τηϊϑις, Μίασμιιηι 14 ϑοϊαίια) {αὶ Παβ1}10., «αὶ 
Ῥοβίαιιδμι {ον ὰ5. ΟἹ] γυρὶὶ Ἰορῖς,, οἵ οὰμ 6]τι5. ἢΠ11|5 οΟἸ]οαπιίτι5. δϑ., ἕλοι !β ΟΠ τι5 οϑὲ νθηθμὶ, 
4τιοἱ ΒΟ Ιου τι οαιροο5 ἃρια Ν,οοφβανύοδμ Εἰγο Ἔγ θα ηΐ ,» ταῦ ἃ 115. 4] 605 οοπάαχο- 

ναὶ, δναίϊαιῃ ᾿ῃμϊνθηΐ. Ναιγαΐ 86 ΠΠ{6γὰ8. Ζα] θη 1185 ΒΟΥ Ρ051558., ἃΠ185 γΘΙῸ δου ρίαν, 51 ἰία 
νι ἀθαίαν ΟἸγιηρῖο. Ταμίτιι ρυθοδίτπα , τὶ ργοβιηΐ δοοὶρ θα 15. ὙἸἀθίτ ᾿μἴον Πὰ5 Πἰἰογὰϑ5 ἢιπηο- 
να πα Ἐριβίοϊα 210. Ὑ δυιβίλ1]6 θαϊμι οϑὶ ΟἸγιηρὶϊ ἢΠ1ο5., {πὶ Βά51}11 δϊμιατι δίίθο Ποίαν ἰηνο- 
πϑυτεηΐ 9 ἰπης δα Θαμ γ ΘΠ 1586 οἴ δάας πιογανδίαν ἀρι [ταΐχϑιη. 

οἵα. Ἐπ᾿ τὸ κλτ ὅν ᾿θάβι11πιι5 88 ὃ Πθαζι θη ἴῃ ΘΟΠ Ομ, Ἠ]ανῖο νοι γι}, μομιΐηὶ ἃ 1 0518 βεοὶα- 
χα} ΟΧΘΙΡΟἸ (ΟΠ 115 ΟΔ1Ὸ; οἱ ἴῃ ΟΟΥΡΟΙΟ 1 {ΠΡ 10 Δηϊ 1 σΟμ βία θη} ἂς ἴῃ διηοτὸ ψου ( 15 δία- 

θλ]οτὰ. βαυθηί!. 56 (ἱ ρατϊιοὶδ ἀἸοιι5 ροδίψιδην αὐνθηῖ 1θα51}}πι5, ΠΙ]ανίτιν Δ 1558. ἀΙΦιοῖι, 14 οὸ 

τᾶ ρ 15. ο}π|: 1) 5.110, φιιοι ΠΡΟ ου ἀρουτιῖϑϑοι ΠΠΙ]αυτο πιο! οϑιϊαβ, «μι 5101 δοοιἀοθαμι 10 1 αδία- 

“-.ν΄ν...- 



ΥΥ,.5. ΒΆΘΙΕΙΙ. σΊι 

{πὸ οἱ αν Ἀποιυιαῖβ οἱ Τθυμηδίοιμδο 8 : ΟΧ {αλθιι5 ΤΠ αβίδι μῖτι5, ἀτιοιι ΒΑ} π|5. πα} 115 αν ρίαν Δ νὸ 975. 
6556 ογοάιάογαί, ἡπιαηι ρα πάη παίπιγα, 516 θαμ π1 416 (Θυ ᾶνιμ} ἃῸ ταν ῖτι} ἀβδοαπίαγονδί, 
ταῦ αἰ} Βα. ποιῖπο «Θἰθβί Ὠ Π1πι8 Ἔββαῖ ἀρτια ρῖοβ. ποιοὶ οἰϊαπ αι] ο ΒοΠ παι Ἰῃ θυ θαηί, 
5664 φῬεωοῖριιο Ῥηθιαμηδίοιηδο! δι ΘΟ 115 ΡΟυΓαινίονο οὐ ᾿πϑ1 αἸὰγὶ ποῖι ἀδϑι πο δῃΐ, φαδτη παι 
Παοίθητι5 δου οομαίαϑ ᾿πππ|1165 Ποιαΐητ5 γθἀἀοναί. ἨΠ]αγῖι5, οὖ Τοο] 6ϑ1θ οατιϑὰ γε πθιηθηΐου 

σαρΙοθαΐ, Βαβ1110 ἀθ γϑθιι8 δος οϑιαϑί!ο 15. ΒΟ  ρβουδΐ ; ΟΠ ]Π16. Ὠ1}}}} ΓΈΒΡΟΊ5ὶ δοοϊρογοῖ, δατηομπιΐ 
Βαβι] αμη ; 564 δὴ Θρ βίο 5101 υθἀἀτΐδηλ πο {τι||558 Βα β}}1π5 (οβίαξαν, 

ΥγΙ. Ἀδαάδιητ α Ῥοηίο Βαβι !ο πο βῖπθ τατα]α ᾿ θΥμἸαίθ 6χ 1 1115 οἵ πο ]651115 οο] θοία 11- Ραρίπυ 
ἰογὸΒ ἐχ Οὐιθηίθ δ]]αΐδο ϑιιηΐ ἂὸ ναυϊὰ πϑρούϊα ϑερευγοπουιηΐ. Τα οσπὶ θη ΤΟΠϑΕ πο ε185. ἴῃ ἐπ κε 

Ῥομίο Ῥᾷοὶ ορεύδιν ἀαγθῖ, μϑυθίϊοὶ ᾿ὰ ἁτΐα 50}1{15. ΠΟΟΘΠΑ1 ἀν 115 το γαμίπι". Πα ιιο το θυμλ! χυϊὰ οοη- 

πααπεἰαΐυμι δὲ, ὈΓΘΥΪ απ ἴῃ δα Ϊδμ ἢ Ῥαοῖβ οθίθπία γοραίσι ἰδ]. Οαοά ααϊάθμι τ] ἀἰΔΙοῖς κι ομῖαο 
ΘΡ βοορὰβ φυϊάδην, φαθι Δ ο]οίλιι πηι 6556 σΟμ ἸΟἸλ115 6Χ ᾿Π1{10 Τρ᾿βίοϊς 316, Βαβι απ Ῥοι [{{{θγὰ 8 4αὰ οι - 
Βονίαξιιβ δϑῖ, τιῦ [ϑϑιϊπαπίθι ἴῃ ΜΝ βοροίαιμΐαια ἐδ ά6η8, 16] γϑυϊται5 ἀδίδηβουθϑ μὰ παπσπ οορογοῖ, τὸ ἀὐρούῃ 
ἃς 518} οἴπ 0515 δα πιρουδίογοιη ρυοἢοϊβοθυθίαν, Ἀθη πθοθϑϑαγιδηι Βαβ1}11π|85 0 ἢ ΠπἸοα]λαΐ, ἃς 5οοίαϊονος 

Ῥτοίσθγθα τ|ηθγὲ Ῥομπίϊοο [τδοίτι5 οἱ ἀθ 1} 1ταΐτι5, ἸΠ.ΡδΥ 5101 δά πονιι Πϊθηλα σοη Ποϊθιάτπιμι ντ[6- ἐτοσηος 

Ῥαίαν. 584 ἴαιηθη ααϊὰ [αοῖο Ορι8 510, 6χ [10 ψιιοάδη ΘρΊβοορο βοϊβοϊϊαζαν, οα]π5 Πτιονο Νοοςω- ΟΝ 
Βα ΓΘ Π51 ὑππα} πὶ αἰ Ποίαν γθουθανθυαηΐ. ΝΘαι θηϊμὴ αἰϊαμι (ο]0Υ}5 οαβδην ᾿πἰοαμπί Πῶς γου]ὰ : ᾿ Ἢ ΑΕ. 

Εγαπι πῖπι φιοκαπιπιοίῖο πιαῖθ αὐγδοξι5 ατεῖτηο, οτιπιὶ ἵτὶ τπάβηια ἰδοταΐττιπι πατε {ἰεπιἀϊτι6 ξογίπιαπὶ 

φιαπιάαπι ἀὸ ταϊομῖς οπιτιῖπιο ὁαρογίθην υἱεἴδ5οπι δοσοτγιίϊαπι, οἱ «πιοίοτιιι ἱπιν δε αίατν υἱτάτιε 

δηκνοτιαὐίΐοηιν πιαϊὶ οοπιιιοιαϊποηι. ἵὐπιάδ τῖνον πιις δνθμίθπι δίαιιθ πδης δριϑίοϊδιι, {πιὸ (δι 

18} 1{65115 ἢ τι} πι5 ἀΠ πΟί]5 βισηδία ϑαηΐ, δά δαππα) 979 ἃ ΤῊ] ΘΟ Ὠ1Ο τοίθυυι. 
ΒΒ Ποα θα πΐ βράδυ Απίϊοο εἶα 4] ] ἴδ Πογο, Ῥαμ] πο νη θθ6 Ἀοηιὰ ορβίοϊαιη αιιαμλ 1}, 6} στή. 

418 εἱ ορ᾿βοοραίσαιι ἀμεοοπθαθαι ἀοίδγεθαϊ, οἰ ΝΜ οἰ θίμαπι ἐαβίγαθαζαν, γαϊάθαιιο οἰἴουυὶ Πυ7τι5 ὅτ 
Ῥαγίβ ἀπιοθ5 εἴ ο]ουϊανῖ ἀ6 πᾷς ορἰβίοϊα : ἀθίπα εἰἰᾶμη ἤθη 608 ῬΙΟΡομε 6, οἱ Ῥᾶγαίοβ 6586 δὰ 
οοπά πο, 1 οϑ, 81 181} δι  ]1τι5 Δ οἷβ ρϑίονθίτιν, απ Δίο θαι ΕΟ  6ϑῖα σομ! πρὶ, Οϊ ποία, 

404 1)451110 δου ΐογθθ. οι σιιπ βίϊμη]ο5 αἀιηονὶς, Τουθαίμαμι (ομηϊΐθιη ἴῃ ϑ11ἃ8 ρᾶγίθ5. {ΠΟ ΥῸ 
σομδαμπίπι", δἵ οἴ 60 ἀσοθαηΐ, αὐ αης οὐαὶ ΔΙ οΙοῖιι ΒοοἸοβῖα σο] πποιΙομΘ μι δποίονιαία διὰ 

πιγατοῖ. 

Απάϊοναι Βαβι Πτι5 Τογθπίϊατῃ εχ οἱϊο, ἴῃ {π|οά 86 α δῃϊμιαπὶ ον πάδια γϑιηονογαΐ, ἰζθυιμ δαὶ ἐρ. 21:1 

θ6ΠΠοο5 ὑπ αἰ {π|5 γον σοδοία [πι|556. 564 τππὸ, ΠΡῚ οορπουὶ δύ ἡ π ϊο ἴδ γουβατὶ, οἵ π6- 

δοίϊα οἴμηλ ΠΑΡ Ὦ]5. Ῥοϊαθϑίδίθτι5 πη ἰδίαν ἢ (ἀπ ΨΘΙῸ ΜΙ 16 σοϑϑα πα πι γαΐτ15. ἴὰ τὸ ἰδηίὶ 

ἸΠΟΙ 611, ἜΧϑρθοίανα ποτ ἄπ Αοδοῖτι5, 4π| ὑπ ἐγαΐ Οοβαυθοθ, ἴῃ ρδίγίδηι τ ϊνοῖ, 564 ρυθ- οΡ. 21, 

ἴοΥθα ΒΔ Ώ115 5 5ρ οί) 6888 ἀοθη5 Ρ6. ἱρποίοβ ΓΤ ΟΓΘΏΤΟ βου θον8, δρἰβίοϊαμι ἀθάις ΝΟμθυΥΊΟ 
οἴϊιοιι Ῥυεβι 55 σα] Ρυοοριί, αὖ Θὰπι ογοί 60 Ῥυ 5 ὈΥΘΓῸ 6] αβτ16 ἀμ} 118 ΡΥ π15 οβίθπ ογοί. 

γοιῖταβ τάχα Βαβι} 15. Π6 5101 τπᾶρααι ἰος 5. ΝΘ] 6.1 οαιιϑθθ Ῥγϑϑι τ οὐἸρογοίαν,, ἄο- 
τηοηϑδίναί Τ᾽ Θγθηίο σαὶ (6 ΠΠ ον 15 Ομ Δ|1α{15 σθ μεθ ἄπιηι 511, {16 46 4118 {{{ον15. ΛΊΠ  παβι1 δ 
Ῥδυϊητιηι, 4185 {Π1π|8 βοοίαίοτοβ ἰαοϊαθαπς, Οπαιενὶβ Ραμ] θαι ρϑυποπουϊῆςο ἀρροι]οῖ, ποραΐϊ 

[ΔιηΘἢ 58 ΟἸ1} 60 ΘΟΠ ΝΠ οα αι ντι}, ΘΔ 151 ΠΠ οτὰ5 οΪο ἃ] αΐα5 ρτοίΐογαι. Νϑάθιθ θμῖηι ααδϑίϊο- 

θη ἐα Πγροϑίδϑιθιιβ [Θν 5 τποι θη νἱἀθυὶ ἀο]ογ 6, 564 Πα ββιπτητι [δου (1015 οαυρίιμι δ ἀθίνα- 
᾿ιοπάσαιιν (6 Εφο]εϑῖα ἀρουύαμι 1νἷ, 51 4 πᾶν οαπὶ ϑα 6 }}Π1ὁ ᾿Ὠγροβίαβιν ΡΟ  θίπιν., 1ςο] δῖ 

ΔῃιοοΠομδ. Ρυϊμοϊραίαι, σοπίθηχίο ΝεἸβίῖο, ομίποαι. δῆς ἴῃ βϑοπίθμίαμι δοοϊριθηα 6580 

Ἰθά5}}}} γοῦ θα ργο αν 5 ἰη Ῥυθ Δ 1ο 15 οαριῖα (θεῖο. Ροβίσθιηο Τογοπίμαμ τοραΐ [θα 5}{{π|8,. υἱἱ 
᾿πίθρταμν 88 βευγοῖ πάτα δά γβάϊίαμαι σομ Ὀββουτι, {π105 ΒΔ 51 1π|5 ΘΟ] αη85 οἵ Πυτηδτηθηίαι νο- 
γἰ α(15 οὐ Ἐςοο  ϑῖδο 6558 ἀθο]αγαί. 

Ῥονβρίοσιι οἱ δχρ]ονίιμ δδί πᾶπὸ Θρ βίο αι βίαι ροβί ποιὰ ἐχ ῬοηΐΟ βου! ρίδηι. 6886. 
Νδιι ἴῃ Ἐρὶβί. 210, φααυι γθοθηβ ἃ} ἰιος {πον βουιρϑιῦ Πα 5}Πππ|8, σου ἰουοιι ἴα ο! 5. ΝΙ οἰ θιίτι μι 56, 

Ροδίχψαδιι ἁιάειι Ραμ] αὶ βθοίαίονοϑ ορούάμ ἄατο, τἰ Τογθαίίπιην ἴῃ 5185 ρᾶνίο5 ρον πα, οοἰο- 

τἰίον δαὶ ππτπς Ομ (οι 50 1 ρ51588, τ δουαμ [αυίο5 Π] αι οἀοοονοί. Τπαμου το ογϑο ᾿ὑριδίοία Πὰ- 
ἢγᾶ51 δι θαι τ τοίου ταν δα ἀπατν 3.8. ἀν ουἀϊο οαϊονο Τρ βιο αγιι 5:1} 1 ΟΥ 1} Ῥομίι- 

ἄοιμ. ὐχθίαμί οπῖηι πὸ Ἰ)αμχαθὶ ΤΠ ον α ἀῶ ον Ῥασ ταν ΔΙ ο κλ:0 ΟΡ βοοριιηι βα αίθς, νι ϑϑὺ 

γ) τὶ Ῥαι πὶ 

εἴ 



σαι ΥΙΤᾺΑ 5. ΒΛΑΘΙΠΗΙ. 

λκχὸ 375. 5Ὲ1 Οἱ δριβοορδίιιηιν δα ἡπάϊοανθ, [ἢ {πὸ φαϊάθιη ἐἸβοθββϑιί Π)δηλδ5118 ἃ ἢ 06 0}} ἀθοθββου}5 5181 γϑϑιὶ- 
"115, 4 αἰ ἰὴ ἢ ἐουῖβ ρον Β: ναησμι ΓΑΥβθηβοιι ἴῃ Ονιθηίομι 4}1α{15 5. Ν] οί αν ἈΠΕ ΟΠ: Θρβοορίιι 
ἀρπονθγαΐ, αὐ (οϑίαίαν ΒΑ5.}1π5. ἴῃ ἘΡρ βίοϊα 67. Ἐπ ἀπΐθιη 1)αιηάϑιι5 ποπ βοΐαπη δριβοορᾶτιι 
Γιατ αίτιν, 568 ἃ βίϊδη} οἴμπ ρου αν 55τηᾶ ποίας 1Π] αΓΙἃ, ΟΠ} αἰΐ, 605 ἡιὶ ο ΤΠ οοἰοεὶὶς αὐ αἴας Ἐδοῖο- 
σίας πιϊρτανογιπέ, ταηιαϊτι αὶ ΦΟΠυτιτετιΐοτθ στα αἰΐετιος [ΌΓΘ, ἄοτιθο αὐ δας τοάϊοτίπι οἱνί αί65 ἐπὶ 

ψιιῖθτι5 ργίνιτη, σιεπξ σοτεδιἐεἐ, 

τ ἐΡ. 21. Ταιίονο ΑπΠ ΟΠ ἴα 4} ]αἴ26 Βαβ.} 10, βου ρίδ Ππϑυιιηΐ ἃ θονοίμθο ργοβθγίθγο, οὶ ΒΔ} 1πι5 ἀθ θοάθι 
οἶδθο οἵ οροιᾷ βου ρϑὶς ἂς Τ γοπίϊο, ὑὰμπὴ διιθπι 510 1 Ποαββοῖ Π)ογοίμριιβ 510] ἴῃ Δ] 10 6586 Π θᾶ ι 
Ρτοἢοἰβοὶ, 5. Ποῦ τπιὶ οαπβαι ΝΙ ΘΙ 66}} αϑυθίπιν ; ας Βαβι! απ γοραββοῖ αὖ ἀγοσουίανη Ν᾿ γββθπιμ δά 
μος δι᾽ ϑαϑοιιθμπππη πη}  ]Θγθῦ ; ἤθραΐ Βαβι 5 Πογοίμδιιη πίθηια Ἀοιιαι Ῥγοβεϊβοὶ ρΌ586 ; 
Ριορίονθα φιοά ἃ ομβίϑητ ΠΟΡΟΪὶ τϑάαιο δά ἤπο5 ὑαρραάοοὶο ομπηΐα Ὠοβίθιι5 τοίου : δὶ ἰατηθαι 
ον τ ιι5 μλδ}} αἰαίαν", ΓΘ Ρτι8 Γπατασαιθη ; τηοο πος ἰθραίὶ τι τι8 ὩῸη τϑοιιϑεΐ ἀτθρουῖιθ Νγδ- 
56η1ι|5. 564 Βαβιίιιβ ποη ν᾽ ἀθθαΐ, σα! παὴῖ οἴ 60 ῬΙῸΠΟΙβοθυθη παν ; {ποα φαϊάδιη 46 δρ βοορὶβ ἴἢ- 
το] Προ πιτη ; πᾶ} ΡΥ ΘΒ γ θυ ἤθη αΠΒΊΟΙΠ6 την Θη {1 [πἸββθπῦ : 564 ΥὙἹῸΒ ἁποίου αἴθ ργεάϊίοϑ ἔγα- 

«μα. βυῖα5 θμα τ άϊθῃ5 πιϊτ θη 405 6556 ππαπίαγογαί. Ρυρίονθα ἔγαΐγθ δύσπιπν [αϊθίιν δα δ᾽ αβῃοαὶ 
πρροίϊα τηΐητι5 Ἰἀομ θιιτη 6886. : 6115 ΘΠ ΘΟ ΓΘβϑῖ ὈΘΠΙΡΟ 8.6 ἩΪΠῚ ψὶΓῸ γΘΠΘΥ  ὈΙΠΘὴ [16 : αἵ 
απ οἰαίο οἱ βαθ] πὶ οἵ αἰ επι5 βοάθμτὶ, φαϊψαθ ργορίογθα γουϊαΐθην ᾿πιιηὶ ρυθἸοαηΐο5. απ] 
ΟῚ Ῥοϑ81{, Ῥαυταμὴ ΘΟ. 1115 ΤῸ θτ15 Ῥγο σαν αιιη ᾿νου ποῖ ἃ Ὁ {ΠΠ| 06 Ρ 1} ἀϑϑθη δίϊοιιθ ΑἸ ΘΠ}. 
Αά Πὰς ἀεὲ οιπαπο Ῥοπίιςα {του ]α5. ρα Π Βαβι αι. ἙΟΙ ΝΟ ἴον 118. Πππ 16 1}8. ΔΗ 1118. 

ὁΡ. 5ιήν π᾿ Τα  ομδ ἀο 5. Δ οἰθίιο, τα πο Θχδιη]ηαΐα, 564] οχ Ποιμτ 15. Ῥανί τη 5 10518 ἀπά α, ἔογο- 
5 ᾿απίιιν. 

ΜαΡΩΙ ποι 1] δϑῦ ορβουγανα Ερ᾿βίοϊαμι 21 ὅ πος ἀππὸ 575 ροβὶ γθάϊσατη οχ Ροπίο βου ρίδηι 
[αἰ586. Δα βϑία τὸ8. οϑύ ὁχ ΡΥ 15 ορ βίο γε ν}}}8 : ϑεαίέην οοοαϑίοηιθης τιοίτι5, ᾿πψα!, σογἐροὶ 
υἷγο ἴα ὑΓΠηεῖς ἀἀπεϊτατιο (οπιϊὶ Τ ογοτιῖῖο, τηῖπτι5 5 ἐεδρθοίτι 6556 θα ἰδ {1 715. 6] ἱστιοίος ἀεὶ διιπι 

εἰο ργοροκι εἰς τοῦτι5 σοτὶ ὑθΡ6 ; δἰ πειιῖσιι τοὶ πόσαι α[ΓὉΡγὶ ποίθης α σαί 5δίηιο [ΓαῖγΓο αἰ οαοῖο. ϑονὶρία 

ΘΥΡῸ ἔχδο δορί βίοϊα οἴ ἀραα Βαβι αι οϑϑοῖ ἀσδοῖβ. Αἰ πος 1080 [θη ρογα ἡσδοίπηι (ὑοβαυ δὴ 
γΘηΪἾ556 ἀδιηοϑίγδηΐ φααίιοι {το δθ, {415 οἱ ΒδϑιΠπι5 ἴῃ ΟΥϊθπίθην ρου ογο 85 σοι τη ἰϑὶτ αὐ τη 0 
ν Δ Ρῖμηιι5. Ριίθυθα δρ βίοϊα 111, 4πιαι 56 ΘυΘἴ10 50. ΊΡ51586 παυγαΐ ἰαπία οταη σου αίθ, πὶ 
Λοδοῖὶ τϑάϊίτιμι Ἔχβρθοίανο πο! ]οῖ, δὲ ταπΐα σαπὰ σαπίίοπο, αἰ ρου Ἰρποίοβ βου ίθογῈ ταςπ|5 ογθίθγοξ, 

«11ὰ Ῥυοίδοίο 6856 ποὺ Ῥοίδβϑί, {παῖ Ῥυεθοθάθηβ δὲ Τ᾽ δυθητίτιι οριβίοία, 4185 οἱ ςοἰ θυ βου ρία 
δϑί, αὐ τοϑίαςαν Βαβι πι5 ἴῃ Ερίβίοία 216; οἵ ἐὰν ἀρογοῦ ἀθ τοθι5 Ν ἰ δε}}, τηϊητιβ ἔο ἐδ δ.  ΠΉτα1ὶ 
ΘΥΘΉΤΙ ΠΟΙ ΠΊΟΥ Ι588ΐ, 51 θαι Δοδοϊα5 Ν οἰοίϊο εὐ Βαβι! το ἀν] 551 11115 ΓΘ 1 |556{. 

ἐρ. 213. ἘΡιβοοράμι {{Ππι|πΔ, 161 βιιργαὰ Βαβι τι5 ἀποίουθὶ 5101 6586 ἀἰςεθαΐ, τῦ ἴῃ. ΝΜ βοροίδιηΐδιη ἃς 
ἴη46 Απιοςίαμη 86 οσοπίενγει, ΔΙ δ᾽ θείτιμηι ἔῖ856 σορ ποβοῖμητι5 ΘΧ ῬΥΙΠἾ5 νου 15 Ερ βίο ας 2106, {τι 
οϑί δεἱ Μοϊθίϊαμι : ἤιε πος. απ, δὲ αἰΐ ρεγεβτὶπαίίοπος ὦ ραίτία ἀνοσατιπξ. απ 588 1ῃ 
Ῥιβιάϊαμ οἱ ᾿ὰ Ῥομίαπι παυγαΐ Ἰπδγὰ, 80 βου ρίαβ γθάϊία 510 δὰ Τουθηίαμ [{{ογὰ5. Εχ νου ὶ5, 

4185 αἰΓα]  λλτι5, ῬΘΥΒΡΙΟΙτα ΔΙ Πα δ} Ρουθστϊ μας οηθιη ἃ δίοϊθίο ρυοροϑβιίατη οἱ {π|556, 46 Ζπᾶ 
«υἱά βεπεαΐ θη 6 550 01, 4πϊὰ 5αΐτπ|5 νἹἀο αίτι" γθιὴ (Δ {1 ΠΟΙ ΘΠ ἀΡ Δ Π15 ΤΠ 8[15. ὨἸΠΠ1Δ 0], 

«ἀαπηὶ οἰναγ 6 ΠΟΙ ΜΠ. 
Ἰ)6 ορίβιοα ὙΠ, (στη γυϑα ββοῖ Βαβ} πι5, τὶ ν]ἀἰγηι5, οὐ δηη0 αἰΠιοί5. δὲ σουΡογα οοπδοίτιβ ; ΒΕ ΒΙ(Ὸ 

ἘΡΡΕΙ οἱ ΟΠ ἢ ἰπ1 1} ΟΠ ττι5 6δῖ, 01 νἸα Πτογὰ5 ΑΘ ΡΒ] ΘΙ αἱν ἈΠ] απο «ποάδιῃη αἰ αἴα5, {ποι Βά51}10 σοπι- 

ὅΡίδιοα, χῃρηίαθαΐ Ατηρ] οοβἶτι5, ἂς γοραθαΐ τί αα ποροῖῖα, {188 (οβάγθοθ μα θοναῦ, ται ΓοοΙ ἢ Πα τη ΒΙΠΑΠ 

ἍἘῈ ΠΡ τα ρθη ἄονοῖ. 15 ῬΆ51}}1 Ῥαϊγοοϊ πο ορ5 ἤθ ματι, 564 σοηΐδοι5. ΠορΟ 115 ἀτπιὰ5 ἃ ἐο Ἐρίϑβίοἱδβ 

ἽΞ » δαὶ ΑἸμρΒ!]οο πππ Δοσθριί, {πᾶνιιη αἰΐθγα οϑί ἐθηίθϑίιηα «δοϊπια βορίϊηιδ, εἶνε ποηΐοα τογίϊα, 

“18. 0 ]ίοτα οθηζοβιιηα ἀθοίμνα οοἴανα. ΓΙ τη 4116 Θη μὴ ΘΡἰβίο ἀπ} 51 Π}11]} τη ἰ5βᾶτη {1588 Ραίεῖ, πο 50 Π πη} 
ααῖα ἴῃ πνδάτιθ οΟἸ]Θοίπ οχ Ῥοπίϊοο ̓ ς π 6 6 που θαι σΟΠ ΘΠ αΐ ; 564] δἰ πὴ 4π||8 Ῥάτη]ο Ροϑί 
Βα5 11 τθάτειιιαι τατϊία Ἔν θπουιιηΐ, {6 ΒΆΝ Π πι5 1 1058 ἴῃ Ἐρίὶβέ. 291 βου ρίπνιη 56 ἔπ|586. ἀτηρἢι- 
ἰοοὶῖο ἀδοϊαγαΐ, 51 {πᾶ {π|ββεῖ Θοοαβιο βου θα πά!. ναι ἐρρῸ ορί βίο! ρυϑορα!ς 105 ον θπίιιϑ, 
4π|05 Ἰη0640 ΠΑ] Πλτι5. 

ἴω ὀχουάϊο Ἰρ βίο ἐᾷ πο οδ» (ον τ παρ ητι νἰ θη αὶ Ατηρ] ΟΠ} ἀοδι ουίτμι κεἰ ζαϊῆοσαι Βὰ- 

ῥα κ βοψυαιιλον 

τ ἢ δ Φο ς ξοδ υ, 

ἴσαν το σ ὖν 

Ὅς 



ΨΙΓΑ 5. ΒΑΒΘΙΠΗΙ. σαι! 

51π|5, 5646 ΠΠΡδμίθν δα }}}1π|5 465, 488 1ῃ ΠΡ θυ ἶδ 6 5ἰζδ δυδηΐ, δος δ5ϑ ΕΠ] 1}, 51 60 Απρ ἢ ϊ- ἄνκὸ 375. 
Ἰοοἶτιβ σθηῖϊνα ποὴ σταγοίι. Βείθγιδιη 404 το] 65115, φαΐ θιιθ Οϑαγθὸ ργειηθθαίαν, ΠΡδηΐον 
58 διερεϊβϑοί εἰ δά Ατηρ ]οομίαπι [δϑιϊηᾶββαῖ ; ϑαβριοα γαῖα Ὥθοθβδα. 5101 Παξανιιη ΝΑΖίΔ ζίμνὶ 
Ῥιοἤ οἰδεῖ, φαϊα Οτορουῖαβ εχ μδο ἀγθ6 5Ό 100 ἀἰβοοββογαΐῖ, Π6 'ρ50 φυϊάδθιῃ δἀιηοηϊίο Βαϑϊο, «αὶ 
{ππ|}0115 46 οατι5ῖ5 ἃ ΘΟΏ51}11 ςορ ββοὶ ἀσθρογίιβ, [αϊθαιν 58 πθβοῖνθ. Νανγαῖ θ᾿ ἀθη Βα5}}1π|5. Ἐπ δι 
568. ΠῚ 55Ό 1} ΑἸ ὮΠ] ΟΟἴ 0 ῬτΟΠγἸβογαΐ τιὶ ΘρΊβοορτιβ οοηϑε πογδίτν, δατη δὲ γϑίθσὶ ρου πάῖπα οἱ 
ΓΘΟΘΠΕΙ ΘΕ] ΟΥΤΙ ἢ ΠΊΟΓΒΡΟ ᾿ΠΊΡΑΙ ΠῚ Θρβοοραΐτι. ΟΠΟΙῚ β:βι 8 η60 δοίτπη 6558. πᾶν, οίβὶ εἰθ- 
σὔοηθα ΠπἸοῖο 451} οἵ Ατηρ]! οο11 σομμἸβογαηΐ ἰβδιινὶ, δα βίαΐ ΒΆ5111π8 μδοθϑϑιζαίθηι [ξθο 
γΈγ θὰ 6Χ δἰ8 ἘχρυΈ581558,) 566] γε] δἴ 6ὲχ ΔΏ ΠΟ 608 Ὀρίδ5858 ἴα (μποα ΤἸ110 ρΡοροβοθγδῃΐ, τι ΞΟΠ 
ΔΠΖα15 ρυΠοουθίαν. ϑαῖ:α5 ΕΓ ΡῸ 6558 ῈΧ πθορ γε Αἰ θι δριβοοριῖ οὐἄτηαγθ, 5ῖνο ΝΙδοθάθηϊο 
᾿ῖα ν᾽ ἀβαίαν", σῖγα ποη. Ἐριβίοϊα οἀποηῖοα ἐογίϊα Ῥυξθοῖρτια ᾿πϑυιπηἶίτιν ᾿π ἀδοθυ μη 415 ΡΒ ἰθηία 
Δ ΠΏΪ5. 4105 ΘΠ] 416 Ῥθοσαΐο ρΡδν ογαΐ ᾿ηῆτρι. 5 ατὐιΐδθι ΘΔ ΠΟ Π 65 θ451}{1π|8 ΠΟ 5011 ᾿σΟμ]Θη8ὶ οοπ- 
ἄεραῖ Ἐςο!θβια, 56 δο5 δα (ὑϑαυϊθηϑὶβ Εἰς δῖος ἀϑατῃ γα]θανὶ. (οι ηδιογαΐ πη ἴῃ Ἐρίβίοϊα 
270 οὰποη 6 ἃ 86 48 τδρίουθι8 ἀπίθα γεϊσαίπι. της δἰϊαιη ἢ ἘΠ Ρ βίοϊα οδῃμοηῖοᾶ βθοιηα 86 
Ἰοχαῖίαν - Ομοά οἱ αρι σο5 ῥγο]ιδίξα 651 τοδαριϊταιϊϊο, 5ἴομε δὲ αρμά Πομιαπος., αοοτιοηιίω αἰϊ- ὁ 109. 
οτι7}ιι5 οΤ᾽αἴϊα ; ποείγα ἑαπιθτὶ ταΐίϊο υἱπι ονιϊποαξ. ἐόν 

Τὴ ᾿πριβίοϊα 218, χε βίμντι! π}1558 δϑὲ σπ σα ποηΐϊοᾶ ἰθυίϊα, ἀοῖς Βα 5}}1πι5 46 τὸ τα σ] ΤΟΙ ΘΒ 
«πᾶ: ἀππάπμη ΑἸ ΡΠ] ἢ ῬΘυβουθοτα γοϊποναΐῖ, 5βθ ἤββοὶο 410 Ῥαείο οὈ] ᾿τι8 δϑί. Οτϊάδην οχ 
1}15, 4 6 Πύγοῖα (ὑβαγϑδηι νϑηϊθραπῖ, ππιπίϊανογαΐ Βαβι ΠΟ Ῥ] πα γ68 6556 ἴῃ μᾶς ργουϊηοῖα, {πὶ 0 
Αϑιδπουίιτη βθηΐθηία 8|16Πὶ Θββθηῖ, εἴ ΟΠ" Π]ΟΏΘΠ1 ΒΑ51}1 οαρονυδπΐ διηρίθοῖῖ. Ἀοραΐ οτρὸ Ατὴ- 

ῬΙ]Οο απ, αὐ ργόθυμη δ] 4τιθαι γιατ τ αΐ ἴῃ ΤΠ, γοϊαπι. ῬΥΪΠΟ ΘΠ} 605 51η6 {ον 15 θχρίο- 
γα Π603, ἀδἰηά6, γ6 ρΡευβρθεοία, βου θη πη εἴ 6 οοηρτοβϑα ἀροπάτπι. 51 418. απίΐθηι ᾿ζασιιβ. κἰΐ, 
6ἱ δποίου. εἐϑί Βαβι 1πι5, αὖ ρουααϊναί ον γ 4}15. ΑἸοχαπάσγιι 6χ ᾿ποηΔ ΠῸ Θρίβοοριμι : ἔυγγηἶτ τ 
θιαίπθιμι, Ογνῖβ ΤΠ α τι εἰ ῬοΪθιηοπᾶ οἱ ΝΙαοαγίτι ργαβγίεγοβ : Ραΐανὶβ πιά θιητι δρίβοο- 

Ραμ, ΓΤ Ἰμχθϑὶ ἨΠ]δυῖσ θριβοοραιη, ΒΒ] 61 1 οἸ Πα παιπι δρ᾽βοοριιην. Ηο5 οἵ Ρ᾽ατο5. ἅ1|105 Πα] 
πππτανοναΐ 46 {46 γθοίβ βθηΐνθ. ἴὖπα46 Βαβι 15 Ρ αν ηὰ5 1)60 οναῖιαβ ἀρεπάαβ απιχὶΐ, 5 {αὶ 
ΟἸΠἾΠῸ ἴῃ Αβίαπο {νᾶσίπι δχίνα [6 ἢοου ΘἸοου ται Θϑβθηΐ. 

ΥΠΙ. ΝΌΠ}ὰ5 οὐαῦ ἴῃ οὐθμα ἐθεγαντιηι ἰοοτι5, ᾿ἢ 410 Ἰη8 01 ΘηΙ αἰδϑοῖ οἵ ο]θυ} εἴ πηδρβίγαϊαη Τμιίοιι 
οἱ ῬΟΡΈΠ σΟΠ5θηϑ115 αὐ ἢ οἱ ἐἰδἰθηβιοπθιν, {δι ϑαμπηοβαί5. 56 ΘΟ ΠῚ Π 1115 Ὑ 1 Πιϊηγᾶπ8θ Ποϑβι5, κεν κι αν ες 
ΘΠ} 605 ῬΘΥΒΘαΙΠΙΓΟΙ ΠΣ ὙἸΣῚ 115 ὙἹ ΠΟΘ 6 ΠΟῚ ῬοΟ[ϊββεΐ, (Ἰβοου Ἰα. 1} 56 Π}1Πἃ 1Πἴθι 605 ρα ϑιΐ, Βοιαεπβος 
{{πὲ8 1110 Φα] θη} ράᾶγγαὰ οἱ ας] 6 58 Δ 0 1}1α, 1 τπα] αι η ̓ πϑᾶ Π8 0116 ΘὨΙθ σου ροίθιηΐ, ΠΪ51] τη δίπιυ Ὁ εἴπει ΟΝ 
ΘΙ Θά πιπη αἰϊου θίτιν. πᾶν 5. Ἐπὶ 01π|5 ἢ γ6 Δ 11 ΠΟΘ ΩΤ ΠΟ οοβϑαγ τ, 564 θὰ βου ρϑὶῦ Εο16- Αοαοίπιω 

5.88 βι188, {1188 Ῥᾶν Θγαΐ ἃ απ βαποίο δρίβοορο Ὄὄχβρβοίαι!. Βδβ: 15 απίθι, οὐ ἃ Τμδοάοτο 5} - τ 
ἀἴαοομο αἰ οἰϑ8θί Ἐςο δβίδμη ϑαιηοβαίθηβθη μου τα ΒαΓΊ, 1 ΠΕ]115 56 πὶ 115 ἀοἰογθιι ἐναχὶΐ, 5646 οππι. 
ϑαμηοϑαία οΟη α|856ΐ, 51 (ΘΠ ΡΟ Γᾶ 51 γ ͵ 5βθηΐ, 56εἰ σιμὴ 5ΟΥΊ ΒΘ ΡῈ ἈΠ] γοίαγεῖ, 6 θα τπ5 πος δά- 

Βουίϑηαι! οἰβοῖο μευ απριταν, (πο6.. οἴη ΘΧΒ1Π1 ΤΪ 86 δὶ ἰπ θηΐαυθηίιι", ᾿ΠοΘΓ τ15 δαί τι 5616] 
Ῥ ΡΟ ΘΓ ἶβθα ΟΟοάϑ10 80 ΒΘ ΠΑ γϑνθυβιινα δββδοῖ. Βα Ιασομπτβ 116 ΤΠοοάοναβ ἴῃ ΤΙ ρδοίαι δ 
βϑα ποίη ΕΒΘ τ οοη ΘΠ ἀοΠαΐῦ : τπιη46 Βαϑιἑϊτι5. ποη ἀπ ἰζαὶ φαϊη ᾿ἰδυθτη 5ΟΡΙ ΡΟ 15 δϑϑαί 58- 
᾿Οϑδίθ 51:15 Ἐπ "1118. 

Νοῦ εοὸ οοῃίθηίι5 νιάἀθίπιν [1556 58 Ποΐτι5 ΕΠ 56 0115, αὐ ΠΠ {6 }15 515. παβοθπίριῃ ἴῃ προ βία ϑτιἃ 

ἀἰϊδοογάϊαην Θχϑιϊ ρα ; 864 δἰΐδὴην δὰ οαυιβα νι δίιν ἀπιοοατη ἔγϑίγι5. ΠΠ πὰ) τη ]51558. πης 
Θην ϑδηγοϑδί!β γθαθιιηίθῃ υἹ δ νητ5 ἀπ πὸ 510, εἶγοα γ ΥΒτιη ἴθιΡιι5, ἘΧ 480 ΦΟΠ]]οΙ πη’ Πμὰ5 
ἀἰββθηβίομββ ἅππὸ 370 δνυθῃΐββ6. ἤπις δοςθαϊ φποά, οαϊη βουὶρία εϑὲ Βά51}}} δι ϑδμηοβαίθηβθϑ 
ερ βίοϊδ , Ἰδμπ ᾿μπητηϊπογθὲ Ὁαρραδοοῖδ οναν βϑίμηα ἰθμηροϑβίαβ, αὖ 58{15 ἸπαἸοαΐ ΒΑ5.}1π|5, 48] 58 164- 
οἶγοο ϑαιησβαΐα ΠΟ Ὑθηἶββα αἰεϊζ, φιία ἰά ἐδπιρογα ποτὶ οἰταπε. 51. δἰϊατ οὐ δἰῦ: 50 φμοεί αεῖ-- ης αὶ 
τίς φοτιοθ55τη δἷζ, εξ υοὐὶς ῥγΌρίοτ 5 δἰπιτδ, 1ν15 ὙΘΡῚ5 πδϑῦ ΠΟ ΟὈβεῖγα ΘΧβ1Π1 Θαϑρθοίϑίο. 

ὙἹχ δυΐθηι ἀπΡίτμ δϑὲ σαΐη ἤδης 451} ερ᾿ βίον ἴῃ ΟΥὐθαΐθην ρου] θεῖς 146 η) Αοδοῖτιβ, 4] 
οἵ τυαπι 8] Ἰάυιιτη θα] αἶτι5 αι. 15 οναΐ (βαγθθ, οὐ ΑΒ.  τι5 τϑά 1 6 Ῥοπίο, 4] οὐ Θατη ἀρτια 6, 2.5. 

88 αἰ 'συαπάππι πάθον νϑ] οῦ, ποῖα ἀϑάπι αὐ ο[τι5 γθάϊταγὴ ἀΠἴουγο ΤΠ δνᾶ5, {1188 Τουδηΐο 18-- 

δ 15 46 τορι 5ου]οαί. ΝΠ Ί5βιιβ [ας Δοδοῖτα οαπν Ποπμτ}}15. 1115 οχ οοάθηι οἶθιο,, δὸ Π(θνὰ58 Ες- 



Αννὸ 3γῦ. 

οριδὲ 420. 
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νολϑιι5. Βα - 

ι 221. 

δον ῖ 

᾿λαϑη τα 5 αὐ 

κατ πι, 

σον ΥἹΙΤᾺΑ 5. ΒΛ51111. 

οἸοοίω Βουομϑι5. αἰΐαλιι Βαβι ο. Ἠπ]5. τὰ 1 ΘΡΊΒοοριιβ οὐαὶ “ῬΠοοάοίιι5., δὰ “ποι βιιριὰ οχϑίαϊς 
1θα5}}}} δορί βίοϊα, 5θ ἰ5, ταὶ πλλ]εὶ ἃ 11 ΘΠ ἜΒ5Ο ΓΘ 5, ἴῃ ΘΒ 1 ἀροθαί : 5: 4αϊάθιν ἡ} Δ} 15 τχθη το 
ἴῃ 5 ἀπαθις ΕΠ ον 15. αβίου!5 ἀρβϑοητῖα π1}}}} ρεοίαϊς ᾿πρ15. αὐ ἀἰβρουροπάιμη. ούθρθηι. ΝΠ 
δα ΘαΪ τα οἱ οἷουὶ δὲ ρΟρΡ ΠῚ οἱ τπαρὶβέγαύαθιη. ἴῃς ΘΟΥ Γι 1 115. Ζιιοτ 16 ρρὸ Πα οθοια πα 15 
ἐοπδίδητϊα', δυπηιηα ἴῃ Ομ ἶ 115. ΤΌ θιι5. ςοποουάϊα : 4185 οἴαπ 51 π|8. ΟΡ ΠΟΥ ϑϑθὲ ῈΧ ΒΘ ΟΠ 6 
Λοδοὶϊ οἱ {πιο 15 προ δϑῖο θϑιθηϑὶβ., ταῖσιν ἴῃ τηοήπιιη απο ᾿ϑοο]οβίαπη Βοαίδι ρυαἀοαγιῦ, ἃς 
ἀππάθιι5 ΕρΙβίο 15, πᾶσιν Ῥυϊπιὰ αὐ οογαμι,, αἰίθγὰ δα ρ]οθομ βου ρία ὁδί, δι Ῥουβον ογ  π ΙΔ] 

605 Πουίαίτβ οβῖ. 
Βουρία ἴῃ Θαιηἤθιη βϑητομίϊα πη, ἃς Θοάθηι (θη ροΥ., γα] μοί 5. Ῥ6Ρ ἰρϑύι 5 τα γϑυἸβι 1] οϑί, 

Αοδοίτι πιἶϑ5ἃ Πρ᾿ϑίο!α 399 αὐ Πα οι άθηβοβ. Αἰ οαΐμν θα 5}}1π|5 586. Δοοθρίῖβ θουαμὶ {ον }β τοβρὶ- 
τᾶ556 ὁχ σοπἊῖπτι5 ἰθμ τ] ἢ 115, οἵ σου Δ] Π τι} ΤΠ ΟΠΊΟΥα 5 {4π|ὸ: ρτῸ Π6 Πα] οἰ ἰθηβο5 διιβίϊτιο- 
ται, σΟΥΓΟ ΟΡ 11 6556 δ ργυοροβιἔσηιν οθυίαιθη [Ὀγ ΤΟΥ δα οι νά αν. Δὔσεζενθῦο, τινα, ὑπ ελι- 

εἑπιπι, μος ρμίογαδηιιο Οτὶ τὶς ραγίθ5 εἰοναδίανι!, 5οΡγὶς γαπι οἱ ἴπὶ τοδί σαι ΓΘΘΙΟΤΘΊ,.., Θίο. Νοιὶ 

Ροβϑαις Πς γϑίουτὶ ὦ θᾶτη Ῥουβοαια 10 η 61, {πιᾶπῖ Ὑ [65 ἢ Οαρρδάοοῖϊα. πλ1{15. Ἰαπὶ γαβίδεϊο 
Ῥιον μοϊβ, ἀππο 371 δχογοαϊ. Ταποὸ πη ρουβοαιῖο δχ ἰοοῖβ Οὐμπβίδη ποθ τὰ ̓μ τον οἱ ὰρ- 
Ραάοείαμι ᾿μ(ου]ος 15, ἢ, αὐ ἢοο ἀππὸ 970, οὁχ Θεϊθηίο συδάϊοθαιαν. Δ γιι ἀπίθι νἸ θυ} ποι 

ἀοθοι αν ἀππα ρυφοοοηίο5. Πτ(ογάῦ π1}}}} Παροαμε 46 βουροπίθ ἴῃ Οαδρραοοίαιη ρουβοατ 0 π6. 
Νά οὐππ Βονοθ 515 Προ βία θυ ϑ γον οϑϑοί Ἀοαοῖαβ; ἀπ] θιιν 0. οναί {π|η ΒΘΡΟ ἢ 51}}115 1 - 

τἰατοί {ὰο ἴῃ Οαρραάοοϊα νἀογαΐ, πθο ργοϊημο πθοθϑδο δυὰς οἷα οἰγαν 15 ΘΟ ΒΡ ΠΑ 6. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΥ 

μι Θουθῖι βαποίτι5 Βα Πἔτι5 αἰ νουβις Επσξαι ἴα πὶ ἘΠ ρίσεο]α5 323. οἱ 221, Π1. Το πηοϑι! οπο5 Ὗ Ἰσαυῖι5. Ῥομείοω 1“ς- 

οἹοδία παι ρουβοίαῖταν. (πο ἴσαν Προ γο Ἰοοσιιπν Α που τὰ ΘορῖΕ, Οτοβονῖαβ Ν᾿ γβδοηιιβ. 6 πη ΠΊΠ 115. 58 ΓΟ ἢ ΠΠτιιπὶ [Ὁ- 

511, ο πϑάιιο οατιδα ΒΟΥ ΒΒ τι5. Π)οιπ δι μοὶ. ΠΠΠ. Τητογοϑὶ μεῖς σοπ οι] ο Επιβι αα}ἶπ|5. ΒΟΡΊΡῚ ΒαΒη] 5 δὐ- 

ψοῦβιι5 οαπὶ Πρ δίο απ 3206, ΤΥ, Τρ] ιν μῖτις. (Ο]Ἱο πο πδὶ5. δ βοοπι ΝΊοορο  ἔαπατη, οὐ μῖταν, (δυια τιον θὰ 

ἄς τὸ Ἐρίβίοι Βαϑπ. Ν. ΑἸλ Ν γϑδὼ σοποιπι πγοιϊοονιη. 1, Ῥνροθαιαν αἰναπλια 5. ποίξιιπι ἀπο 

ἀππιιπὰ 810 Πα [απ {τ|1550. 

1. Ἠαοίομιιβ ἰαοο] αὶ Πα51}}πι5.. απ Επιβίαι αϊπιι ορργο τα τϑοαπίαίνιμ Βρογαγοῖ, ἃς ἰδμονας 
(ἰομς πλᾶρ 5 νου 115, {δὴν πα Π Π1ἃ ΡΘοσα556 ὀγοάογοί. δ ἰαπθι 056 Επιϑίδι πῖπι55 οὐσπλλτ 0 ̓υὶο- 
εἶ θιι5 (ἀοϊ που! ιι5 αἀἸο, παπο οἱ πϑοοϑϑι(αίθι ᾿μροϑαῖὶ, ταὶ πο ἢ (141 5ιιᾶλ οἱ ΔΕ γ ΘΥΒΑΡΙΟΥΙΏῚ 

π ΡΥ ταΐθιν ἴῃ οἰαν ϑϑίπηα ἰᾳο6. δὲ ομλμΐτ ΘΟ }15 Θχροόπονοῖ. σης δηΐμι Βα. }1π5 απ ρθ μι 
ἐν. 55}. πν 516] σαπιβᾶγ Πα θ11556 56 4Ἰοῖς, φαοα σίνος. ἐνζηιοί[ἑαην ἐμαὶ οτεπι (ΘΠ ρογΟ ρΡΟσΘ εἶδ, τιθὸ 
ε. ἐἰῖος ρωπίτθν Θογ τίνι “τι αὖν ἐπ τεἰο εἰϊτονιπῖ, τιθο ψιοπιοίῖο ρνίογία σαποηὶ, οοσί αἰϊοηθι ται 

διιδοίρογδ, δο πον ὁρθνα οἱ Καοίο αϑηιίπο ἐπὶ ἰά ἱποιπιῦογο, φιιοί «ἰδὲ αὖ ἐπεϊτο ΡΤΟΡρΟδιμ61)6., τε 

νἱίάπι ἰρδίιις αὐ] ίραπε οἰ δεἰδεϊηναξὶονιθηι ἀρι [Γαϊγς5 αν εἰ {ἰοἰϊδ 5ιεἰς οοπίαηιΐπθηῖ. (λυ τη [τι5{86 5116 
1» 51:1: φαο νυ δ5, (ο5115 δϑὲ Πθαζι πο β τορῖο, ἴῃ {πα Ἐπιβίδί αἴτια πα }ο05 ἃ [5111 Ομ το Π6 ἃ}05- 
ἰναχοναῖ. ΜΙοιπθηάπιν ολαΐ Π6 Θ᾽ πβῃ 01 ἀνίοϑ γαΐου 0 ἱΠΡΌΠΙΟ ἴῃ Δ}115 ἰοοῖβ Βασοοδάονοῃί, [{ὰ- 

4{π6 5:16 {1 τα ρθ αἰ Ἰθημριι5 6586 Δη δ νυ ίοηβ5 θα βι 15... 5ου ρϑιῖ δάνουβιιβ ᾿υιβία απ Ἰὑρ]- 
δ(οἴαιη 999, ἴῃ {πᾶ 51185 σχπὰ 110 ΘΟὨ απο ̓ ΟἢἾ5 ΟΥἿοῖ ποθι γορϑίϊί, νἸοϊαία διηλϊοϊτιο [νὰ ἀιιου πν", 
ἤοίαβ οἱ ᾿μᾺ 65 11] ΟἾ {188 οα 1885 ΓΘ 6 }}1{, ἀὸ σον ΕἸββι γᾶ ᾿τα}1|8 ΓΟ οατιδαη 6586 «ἰοηΟὨϑίγα!;, 8ῖτι- 
παῖ συαῖιοθ ἀραὶ ᾿νουθεῖοο5 ποις, 

ϑουῖρία ποὰ τα]ο ρμοϑὲ αὐ ὁ πιὰ) ρυοβθγίονιμνι ΤρΊδίο!α, {πὶ 8568. ΟἿ} Βαδϊίο 50 {1τῸ ρου 

ἐϊι(ονα5 δι σϊποαν ονδί, δὲ γοριι 1 προ Π αμὶ δ ιδία ῖϊ αὐἀνουϑιι5 Βαβι τιν βου ρία Δρρο ]αγοναί. θνο- 
νῖτι5 οορτς Βαβι τπ5 πιὰ τ διιρουίοχο ορ᾿δίοϊα εἰἰδβουιιοναί του τ15, αι 410 βα{ἰ5[αοςτγαη το ηθί, 
51 45 ρίπινα ἀοϑιουοί. 



ΗΑ, 5. ΒΑΘΙΠ. σον 

{Πιραμι τι. δριϑίοϊδηι μία τηδη οβία ιν ἔὐπϑίδι Π}} απ Ανϊαἷδ σΟμ ἢ απο Ομ ομι φΟἸ]οοα ἄδην Αχκο 3,5. 
ἀπιχὶ, {πᾶπιν 15. ΤΠ] ΘΠ ΟΠ Ε10 56οτι5 νἸ θαίαν. Π{π||π|5 οθ ἢ πο 1015, {80 ἩΠ]ΡΟΥῪ ΠἸἸ Δ} ΔΥριΘΠ41 1δτι- 

βίδ 1} πηαίουῖαπι «ἰθτς, πα} }ὰ ῬΥΟΥβ115 Π]ΘηΓ10. Ἰῃ [218 ΟΡ βί0 1185, «πιᾶτων 8 πα] Π1}0ὲ ἀρίϊτι5. Πουὶ Ρο- 

{1558 ν] δαί, 4πᾶπ ἴῃ ἘΡβίοϊα 228, ποὴ δαὶ τιητιμὴ ΔΙΊ θηι Ἰομλϊθιὴ , 56 δά ο]τιεῖμα5 Ετ- 
ΟἸοβῖαϑ ῖβδα. ΟΠ π{πιι ΠΟΟ ἀυριαμηθηΐο., οἰ ΤΠ αϑίδί 11 ἱποοπϑίαπιαμι ργοθαΐ, θα οἱ τα πίπιμι 

ΟἸ] ΙοΙ Του λα] απ Πα οὶ ἐν Ἰΐαπ ( δ]αβιο. Οὐ ποίϊαιν οἱ ποι δι δὲ οὐτηϊηὶ γουΐονο, (αοά ΑΥἹΙ αἱ-- ΦΡ. 22η. ἡ 

50 Ι ρα ι5, οἵ θα], 56ῖι ροίιτι5 ΑΘνἸ1, τηαρ βίου. {π|5βθῖ. 56 φαοα γθη οαιιβ 116 τπᾶχίπθ σομίΪ- “ἢ Ἄὐδὺ 
πρὶ, βία ἀπατ Ρ]α θα] Ῥοίθπίὶονθτ5 Αὐϊαπῖβ πο Θχαριίαί [Ῥ45}}1ππ|5 ᾿ῃ Ἐὐπιβίδί ϊο, ταί Γθ Ομ π α1 π- ὃ. 

ΘΟα}15 (οβίαίδηι, 564 ταὶ πηου απ θἰ αν! θιι5 οοσαίτπη ἐδίθρις ΠΟῺ 51Πη6 ΔΙ Π4πιὰ νευθοιι ἴα. 8516 θη μπ οτον. 

Ἰοχαϊίαν 511} ἥμποιη Ἰριβίοϊα 999: ΧΖ1: δηΐμηι δορί διοἷα δοραταἰϊοτιῖὶς Θατιϑα ποπ ὁδί: ϑογηι αἰΐα οὶ 

εἰὐδ)ιιτιοιτοτιῖς Ταΐο, ἡτπαπι Θητιϊίδθτι ΤΘΓΘΡΤ 6 ὉΘΤΟΟΙ τ ε0 Ὧὸ 5ΘΙΊΡΟΙ οἱ ει 5561), τιϊδὶ δα {τ τυτίτιο 

ϑθϑία δσιιπξ,, τιοοο55ιἰαΐδηι τι ιὶ αἰ{τι115 5 6τιῖ ἐοἰπι5 Θοτιιπι οοτιδίζϊ οὐ πιτεϊτογτετη, τι αίοπι οοτεἶὶς 6ι-- 

Ροποπάϊ. Ἐπιϑεϊηνανετε δοτι υἱτὶ ἱπιροάπποπίο εἰδὶ 6556 αὐ τϑοιρογαἰίοποιι μοί ὁσιαἰς. σοπιτηετιο - 

πόπι πιοσίταηι.... ἴγ φιιί δα ἰώ σον [5δῖοπο υἱάογοίιι ἐς ἱπιρφεϊηι οτὶ ΟσοΙ ΣΟ . ψιιοπεῖίτιιι5 αὖ 

᾿ἰβ, φιιὶ ταιτιο «ἰοπυϊτεατεῖτι 7", διι5οἱ ρίατιίτι7 ;Σ ΘΟΤΊ {711 01161}}, Τιοὐ ὶς ΤΘτιτ τε Ἰατ εχ. ΠῚῚ5 ΘΓΘῸ γε 015, φτίω 

παι ϑοϑέα στιπὲ, ΠΝ τη 6βϑία οαπῃ ΑὙἸα 15 ΘΟ Πο[10, 564, τι ἸΠἸ10 δρ βίο! οθ, πονὶ Επιβίδίῖὶ 

δα αἰιρθηάαιη ά5}11 νιΐαπὶ οοηδίτι5 ἱπἸοα μίαν, 6Χ 4α 0115 Ἐπιβίαι 1} σομϑ] απ ον τ ἀθηίθι οο-- 

δποβοὶ ἴῃ δρίβϑίοϊα οἰδιβυ]α ἀθοϊαγαῦ. 

1. Ῥεονίάϊ νοῖας ἐχ φαδάδῃι βρθοια ΒΑ511π|5. ᾿πη πο ηζθη (δρραάοοῖς οἱ νἱοϊηῖβ Ἐρο 65 115. Τλουποσινο. 
ἰοῃχροβίαΐοιη. Ναια ἴῃ Ερίβίοίϊα 2921, «παι (ΠΑ ]οΙ ἀθηβι 5. πΟμ τητ]ίο ροβῦ γθάϊέι οχ Ῥομίο ἐπ εὐλολε 

βου ρβιῦ, ἱποθη πηι, φιοα Ῥ]ογάβάιιο ΟὐἸθη 5. ΕΟ] 6βῖα8. ἀθραβίθμι ἔουαΐ,, γὰπὶ ἰῃ Δ ρραδοείδμι ἐοοϊοοίανν, 
ΒΘ. ΘΓ βἰσηϊῆςοαί. Ῥυϊπιαμῃι οἵ πηαχίνητιι αρραιοοὶδο τά] σαι ἔπ Υ ἰρανῖτι5 ΠΘοβί μη 65, {πιὸ ἀἀξερονλν 
ἰδ 6 ἢ ΘΙ] ον παρα σα ροββθπία συδίϊαβ δοὶΐ [)60 Βαβ.Πππι5, απο ῬαίἸᾶτη ν]ἀθυ θὲ ΘΟ ΠΤ 588 1 ὙἼ1Ὸ, ε. 237. κ. 
ργίπιπιην φιίάσπι (Ἰιτϊέϊατιο, ἐοἰπιεθ πιοτῖθτι5 τοῖο, οἱ ἰθσιίπι ἀοοιιταίο οιδιοαἶϊ. 564 5 [)15. Ἰατπι 1 015 ἜΤ ΕΣ ΣΕ 
ἀἴρατιβ ἰηϊἴο νἱἀοθαίαν Πριποβϑίμθηθβ, ας ποη ροίϊτι5 τποηϊία οἱ πόθον «αϊάδιι ροζοβίαι! ἀο 5. 
δχἰβεμμδυὶ ἀθθοηΐ, σον οἰΐο 5656 ἀρουαὶῦ δὲ πιιάανξ ἃς 5ρ65 ΟΠ. Π65 (6 86 οοποορίαβ τηθη {{π|5 δβϑί. 

{Πὰπὰ Πιρογδίΐοιι5 βαπίθηία [πϑυϊῖ, ΠΟῚ ἀϑβούθναί ΒΑβΗΠ1πι5. ΠΠῚῸ τ ΘΠ πὴ ἀν Εν θαίτιι" ΟἸ 15 ἀοοίε- ερ. 537. π᾿ 
πῶ ΘΧΡΟΓ ΓΘ 6586, π6ο ἉΠ]Ππιπ 6] 1510 411 τ υτιτ βι πα“ πατη δια τιϑιιτὴ ΠΑ] 6.6, {ΠΡ ΡῈ αἴιπὴ διμμ ἔμ ὅ- 
4115. τ θτ15 σαγ Π6 εἴ δηϊη10., πορσίπ δ ᾿πίογάμπι οσοπραίπμ νιἀογθί. 564 οουίθ Προυθίῖςῖθ. ἃ ΠΊ] ΟΠ 
(1556, πθο Πιδρὶβ 605 ἀΠ] οχῖββθ, {απ (Δ ΠΟ Ιο08 οἱ 15586, οοπἤτνιηας. ἤπιπο νἹάἀ δέν ἀδδίρπατο Βα- 
5155 σα Ποδυθηβθι ΕΟ] Θβίδ πη 40 ΟΡ 680 “ςθίο ρϑυίαν θαυ αἰ. ἢ ΑἸ1ΡῚ ἀπο τι βαΐδμδο ἀρρο]]αί, ΕΞ 
οἱ Πιρου 6518 ἀθίθηβουοπι Π6 βα ποι ηὶ σαϊίθιι Πα Θ᾽ απ ραγοθπίθμη. ΝΟ ᾿πργ θα }]8 οϑῦ δα άθηι Ρ ἐρ- 248. 
ἔμ]5586 Πϑῃηοβ θη 5 58ΟΥἹ ῬΑ ΪΔΓ11 (ὐαβίγθμβθη} 5 4π|| οτππῃ ἴῃ ΒΆ511Π10 σονὰπ ΥὟ αἰθίθ οὈ] ατραπο ἸΥΥ ΩΝ 
Ῥαυ θαυ ιβηγιιι Δα τη ]5155εῖ,, Βα 1468. θ451}}1ι|5, 7 Ἰάϊπιι5., ἰηαιϊε., θίΐαπι 7)επιοςι οπθηι ἐ{{{{{6- ἐαρ. το. 

Ταΐττη. 

θῚ5 σθαι Οβαυθαμι 00 ΔΠΠῸ [ΘΙ Οϑ θη 65: δι θΑ5111π|8 μοβίσιιδμι αἰχις, “7ἀνεέτῖξ τιοὶς ερ. 237. 

ἤϊοατίι5, οἴς., ἈΟμη1}}15 ᾿πϑυ]θοί15 46 δοάθιη αἰΐ : ἤιιγϑιι5 ατ τιος αοοδβ5ι., ἴσάηι οι θηιψτ 9ρῖ-" 

γάτα. Οὐοά ἀΥοα!ηθηΐο 6ϑΐ απ ΡΥ απ] {11.161} ὙΘΠ1558, τπιῦ σα  υπδοῖια (ἸΟροθ5815 51185 οαρ65856- 
τοί, ἀδιπαδ τι 511 1ὼ δε ο οο5 (11 βΒρθοϊπηθη δάθγοῦ. 

Τηΐον ρυϊμηα 1{{ππ|8 σοϑία ὑθοθηβου} ἀθθθί σοποΙ 1 Π} ΤΠ ΡΙΟΥΙΠΊ, {π105 τηράϊα ΠΙΘπλ6 ἀπουσαμλ (οποῖ!- 

εοηγοοαν τί. Ὗ Οἰοἴσαί δμ μι τοῦ δα ἴδοι ηογα βι1ὰ ΒΡ6 0165 “ιιεθάδῃη αιιοίου {15 ΘΡΊΒΟΟΡΑ 15 δοοθάθγοί. ἘΡΚΠΈΚΡΗΣ 

Τὴ ἰνὰς 5γπο60 ἣ δοοιιδαίπι5 ατορουῖα5 ΝΎββθηιιβ ἃ ῬΕΠ]ΟΟαγα., ἢ Ποιηϊηθ Ἰρπ ΟΠ, φιοα 58 ογὰβ οντῖο, οορῖϊ. 

ῬΘοιμ μα 5 ἃ} ᾿ρ51τ5 ἀθοθϑϑοῦδ, τι γΘΥΊΒ1 1116 οϑί, το] ]οἴαϑ Ἰβϑιραββθί. 511}1}15 σα Π Πα Δ ΠΟΠ65 [ἢ τ το βαδα δ 
6115 οὐ ἀϊπαίίοπα νἱοϊαίος {αι αίτιν. ΜΠ15515. τα τιθ τ] ΠΠΠΠτι5 ατορουῖτι Ποιηοβίμ 65 ΌΤΙ Ἔα ΉΓη με 

5581. Μαπάαίο οἸνἱθιρογανῖ (ὐθρου 5 : 56 οι οαιτῃ ἰδίθυῖβ ἀο]ουῈ σουγθρίιμμη., ἃς ρυϑοίθυ δᾶ οἷι, οἤαβίμιο 
τΘημπὴ ἴἢ Πυτηταίθ ΟὉ οΟἸ δοίην ἔυιστιθ Ἰαθουαπίθιη ᾿πΘΧΟυ 1165. τ 1]165 ἀθίϊ μου οηΐ, 6Χχ δου ἐδ τειν 

τ] ΔΉ 1115 Θἰαθ 5115 5 ἴῃ “αϊοίατη Δ] ππ6ηὶ ἰοοιιη οἰ ιρὶί. Ῥοπνοσι νοὶ 
Οὐδαϊάοναί ΒΑ5}}1π|8 ΒΘ  ρϑτιη} Δοσθυϑ ππη 'γ], ΠΟῺ ΨΘΙῸ ἐγαίγθη. 564 ἘΠῚ νἱα1ι τη. 1ΠΠ1π|8 ρου 551-- α ἐρ. 555. 

πλτμη σαριιΐ Πιδο δ Ἰσουτιην ΠΘα {ἸΔῈ ΘΕ υρ 556.» Ἰρβιτη {16 ΔῈ ρ 1556 ; [1 ΨὙΘΙῸ τηδίπιθιι8 η6 ΠΠπππι5 ἢ “Ὁ. ὅ77: 
5 Ν ἩΞῸΣ. 

ἴαρα 5ϑἰοιηδοίιιηι Το βίΠθηὶ [ἀοογοί, ρ᾽δοανθ ὙἸοανίπχη ἰοηΐαί ρου]ο που ῆς15 ΠΠ{{θν15, ἂς ἀθιηοι- ον. 525, 



ΟΥἿ ΝΙΤΑ ὁ. ΒΛΘΠ11. 

Δνκο 370. οδ(ΙΟΠ 65 ἈΡυῚρίοθας. Νυμη παι ἀρ 6ο5 Ἰπ θυ ηἶθϑα Πα δἱ ΝΊοδομδο ρυδ Ἰοαο, αἰ ἀϊδεϊμνι}5. ΟΧ 
ἐγ. τήο. πὸ ἴρ50 Βάβ|Π1ο. Νοη βοϊπιη (ὑξοβαγθα, 564] ἰοία οἰϊατη (αρραάοοϊα ᾿ποθπάμμι {ΠΠππ|͵|4, αιιοα ἰοίτιι 
τ Οὐἱθηέθι γαβίαγεγαί, 58] }6 1} 566 αὐ ἀππιπ 870, οἰαρὶι, ταί ρουϑριοἴμν5. δχ οἱ ανιθιι5. [θα5}1| 

ἃ ἐρ. 65 εἰ ἃ Ἐξ β]5(0115. Οπϊη δεΐαι " Οαρραάοοϊδ δρίβοορὶ δυὰπξ γϑ τὶ 5ΒοΟρα  φαϊά αι τ πα τὶ ῬΥΟΠ θη 68, 
222. ᾿ ᾿({᾿'ν . - δ 

» ἐρ. 303. ἃ0. {ὰγόγθηλ Πργθ οου πὰ Πποίπτπιπιν δχοιριθηΐθβ, 4π| ἀπ ἐταπρδγθαΐαν οἶγοα ὑἀρραάοοϊδπι, θὰ 

τοῖς 4118 τϑίτο διηΐ ἤθη ΔΙ] Θ θα ηΐ. 81 4πὶ Ἰηἰθυ παι ΘΡΊΘΟΟΡΙ Ρυᾶνε βοπεγϑηΐ, ῬΟΡΈΪΟΥ τι Ἰδέ οι"- 

ὅν. 50. ». ΤΟΥΘὨΣ ῬΓΘΠΊΘΡῈ οοροὈδηίαιν. ᾿ ϑίδίαν δηΐμ ὐθροῦῖτβ. Ναζιδηζθηβ, ΠΟΠΠ ἢ 05 ΘΡΊβΟΟΡΟΒ οἴαλ 
955. Βά51}110 ἴῃ Πάδὶ προ ῖϊο Π] 1116 ΘΟΏ ΒΘ 51556, Ὠἶδὶ {δ ῃ τι 605 ΡΟΡΙΠῚ σομβθη γα οοροθαμπί. ϑθὰ 

81 Αὐαῃὶβ δ Ἰπ5 ἴῃ ἀρραάοοίαιη. πο ραίΐαϊξ, ἀητ!χιιδ πδουθβ85. ποηάπαμι 'ὰ ας τορίομθ ογαῃΐὶ 
ἐρ. ικ88, Θχϑεποίς. Νά 6χ ᾿ὑ πογαι ἀντι βθοΐα ἄτι05 ΘΡίβοορο5 Βδβι} 8 ἴῃ ἸὐοοἸθβίατη τϑάθιιμΐε5 815οθριί. 
"ν τε »ε Βαρενθγαπί οἰϊδηλ ἴῃ (ἀρραάοοϊα δι πηϊοὶ πορ Ῥάιῖιοὶ. Νάιη Ῥ61 ΟἿ 65 ἔδυ 6 ἄρτῸ5 βραυϑὶ δυδῃΐ 

ἐν. 258. κ. Δ αρτιδεοῖ, σ6 5 βιυρθυβειοβα, οἱ δα παης τορίοπϑιη ᾿ποοϊθπμάαμι Βα υ]οπα δα ιιοία. 
ὍΒ ΜΕ 5... ΟὙδρουῖτ5. ΝΎββθητιβ 80 {{ἰπεῖὸ Η!δγοβοϊ για ηο αρραάοοοβ μᾶο πιαχίτηδ γαϊϊοηθ ἐδ! του- 
ο8..0ῦϑῦϑῦΞ΄ ἰααν, 4ιοά, 51 Πεὶ ργωβθητίαμηι οἐχ 115 {πὸ ΘΟηϑρ οἰ παπίπι ΘΟὨ] σον 8 ΠΙοθαΐ, χητα] το πᾶ 15 ἴῃ 

(δρραάοεϊα Τθδιι5, {πᾶ 8115 ἴῃ ἰος 5 ν᾽ ἀθαίαιν μα] Ἰΐατθ. ΠῚ δαί Ῥ] ασιιηα 6586 δἰίαγία, ρου {8 
ΠΟΠΊΘΗ [}6ὶ οο]θ γδίτιν, ἃς ρθμ6 ρ΄ πτὰ 4πάᾶιη ἴῃ ἰοΐο ΟΥ6 (δ ναστη. [π6ϑὲ αι [115 γ  Υ15 παρᾶ 
ΘΧΑΡΘΓΔΙΙΟ : 5664 (Δ 6 ῬΘΙΒΡΙοΪ δχ 1}Π|5 ροίδθδί, {πὸ δὰ Ῥεῖ οαϊαῃ ρου ποηΐ, ῥ᾽] αὐ! πηι ἴῃ 
Ολρραάοεϊα 5βρ]ομάουὶβ μαθιι556. Νοοθβϑβϑανῖα 88η6 διαί χοἰ ρῖο ΟΠ εἰβίϊαηα δ δι ἀδηο5 Οδρρα- 
ἀσοιι τη γ65, {πὶ ᾿μίου Ῥ β51 105 ΠΟΙ] Π65 ΠΙΠ] ΘΓ Ὶ 50] 6 ραπί. Τπς Ποῖ, ταῦ (αἱ τι Ομ ἰβιϊδὶ 
ΠΟ διαηΐ, δαί ᾿ ΟΠ νυ ἰϑέϊα πα το σίοπο γϑίθγθν ποθ  μθιὴ 5 γα θα, Ομ ἢ 115 γ  ἸΟνατ πᾶ οι} 5 

“». τ19.}. ποίδυθῃζιαν", 6Χχ 4π0 ᾿πίθνάτι παΐςο 5. ΒΔ51}}0 ᾿πρθιἸβοθ αἱ οδιιδῶο. 

ἀν ΕΑΔ ς, 1. ΝαΠ]α ἄδογαηὶ (ϑαγθο "Δ Πασιὴ. τπγ αι ΟΥ̓ Πα Πα : 5641 ΤΡ ΏΤΙΠ [1 ῬΥΠ.}15 εἶθοιι5 

οδίσασι (τον Προ] 6518 (βδυ θη 5] αἰουεθας Ἰαιἰϑϑίμνθ ρου 5. }αυἱδάϊοεῖο. Οποί δι Ῥγου ποῖα ἀπο ῖ]ιι5. οἵ 
εἰού δος γ αν 115 Ῥοπίϊοδ ραν δαί, ἰου 46. (οβαγ δ 1515 ἘΡΊΒΟΟΡῚ οὐμγ 15 ΘΟΠ. 1588 [πουιαΐ. Οδγί Ανιηθηΐα, 

ἘΡΟ Ἢ «πιὸ θὰ διαί δχ 1118 ρυον ηοἰ 5, Βαβι }Π1ο, σϑῖ ατὶ οὐαἸάδν ὀχάγομο Ῥαγοθαΐ. Νά ἀπὸ 572 πιδὴ- 
ἐρ. 99ς. ἀαύπμηι δοορρὶς Βα5}}1π|5 10 Ππρογαΐου δ, ταῦ Θρίβοοροβ Βπῖς ργονιποῖο ἀανοί, Αἀ]αποίτιϑ δὲ δἰ 506 1115 

γχχχυ, Π Προαοίτι5, ργονὶποῖδ πιδίγορο  αητι5. [5 ΒΊΒΙΠ 0 ΟΡ {ΠΠπ|8 σα Εὐτιβίδ  ἶο οοπἢ α μοι Ομ θη. 5π6- 

σοηβαθαΐ, δος οἱ ορϑιδιη δι1ᾶι ἰγαάονα νοϊαις. ΝΟ ἰἀεῖτοο δπϊχτητιῖ «ϑροηαὶς θαβιΠ1πι8, 564 

ααϊάψαϊα ἴῃ 050 5ἰτιιπι (αἰ, 41] ρθη θυ οχϑθαατιίι5 δδῖ : ραςθηλ ΘΟΙΡΟΒαϊΐ ᾿π ον ΘΡΊβοορο5 Αὐ- 
Δ ΘΙ 1α5, ΘΟΥ. ἴῃ ΠΟΠΠ1Π}15. τ θιι5 πϑο] σϑηίίαην τορυθμθηαϊς, οἱ ἀ6 115 ϑ8μδη 4 ͵5, αππῶ ᾿π ΠΠ{ἴ6-- 
γϑηΐρι ἰὼ Αὐτηδθηΐα ρθοςα υαπίμν, τϑριϊαβ μι βουῖρϑιῖ. Οοσῃονῖ οὐΐαι 6 11ατ|5 Οὐ νυ} }}ο δρίβοορο 

οὐἸπλΔ 1115, ἃς. ϑαια]θηϑὶ ΤΠ σο δῖα: δρίβοοριμ ἀθάϊι. ἢ μθυῖο 5806 6] αϑηοϊ τητιητι5. ΒΆ51Π10 

ΟΠ ΤῊ Ι5ϑιαῖιι (ΠΟΘ. δίπιι, ΠΟ ΠΗ τα αἰ ἰτα 15. 1ΠΠ|π|8 δὲ [Ὁ Ἰοτ! οι 5 νατῖο Πα ρου θῖν, 564 ργορίθν 588 η-- 

οὔταξὶ5 οἱ ἐοοίγ! Ὁ ἔα πιαι). ΝΘ ιι6 Θη τη 6] αβπιοάὶ ποι  πἰθιι5 ἀν! ποῖ ὶ 50] 6θαΐ σναίϊα Ὗ αἰθηείϑ ; 
80 Ῥιφίονθα ἐθίγαχ βϑθί θὰ τ65 (6 {πιτὸ Τ Πθοάοί!, 411 ργθθο άγάτ [πα] 1586 σατιβα 1} 1.551 [Ἀοἰθπα 
Τθά51}1, πϑὸ (ατθη δἰ ἴα τν ργούα]! ρυεοῖον ΠΠΠπ|5 οαπὶ ἘππβίαιΠἴο σομἠαποίίοποι. Νοάπο οἴϊαπι ογο-- 

ἀϊάθει μη. ΒαβΊΠπιπλ, {πὰ δνὰς ἰὼ βου γδη 15. οἀπομίθιι5 το] σίοπε, ΠΠθθ που. ο] αβϑιηοάὶ ππαηΐα 

ΟΠ τασιιπὶ ἔτι|558 ἴῃ 8] Ίο πὰ ργου ποία, τθραρ μαπίο ἃς ορογαι διαιη ἀδηθσαπία ρυονίποῖτ Δ οιτο- 
ΡοΙ ΐαηο. 

Λῆμο 979 [Γαὐιβίτι5 Πα! ἀλη ὁχ Αὐπηθηΐα γϑηϊῦ Δ ΠΡ Α5:} πιπὶ οαατη {615 νἱγ] μοί ἰ8., τι αὶ 
ἰδία οὐ μανυδίαν δρίβοοριιβ ροίθθαπιε. ἘἈ δ]θοῖξ δαμν ΒΑΚ. πι5. 4αϊα Π{πΡῚ5. δὲς ἐθβε ἢ 115 ΘρΊβοορο- 

ταν ΑΥΡΠΊΘΏ δ ΤΠ ἰΐτ1ι8. ΠΟ οναΐ. 5.64 ἰσία οοπίαπρι αὦ Αμεπησιη Τ᾽ γαπθηβθηι, βθοιηάς ὕαρρα- 

ἀοοίεθ τη θίγΟρΟΠ δ ῃ τι}, «1 ΕΠ) δι’ ΘΟ 5! ΟΠ ΘΠ} ἀΡΎῚΡΙΘἢ5 ὙἹπἸοαη δ 510] [γ] 56]. 1018.) Εδτι- 

ἐρίνι. τ5ὸ. ϑΐππι ΟΥ̓ ΙηανἹῦ. Ῥαγμηο] 6βίϑ (ἃ {11 ΠΡ 5} }1π|5, ἂο Ῥ  ασῖ θτι5 ἴῃ ΟΡ β[018 οοπ θιμίπ 58 ἃ Ἐδιιϑίο, οἵ 

ἐ51ν 193. ξρίδηι 510] ᾿π] ασᾶμι 40 Α πιο αιιθυῖίαν.. Γη}πι5ΐδθ Ῥυόυϑιιβ εἴ ἀρϑαρά δ 4 θυ δ, δῖ πα}]α δγαΐ ἴῃ 
ΑὙΠΙΘὨΪΔΩῚ ΘΡΊΒΟΟΡῚ (ὑφ βαγ θη 515 [αν βάϊοίο. Οαϊῃδίϊαιν πὰς σοὶ, {δ τοίατη Αὐπιθῃϊαηι ρογίτι- 
βανεγαΐ, γθηθάϊπαιη δἰ αιιοα ΒΑ51} 15 ΡγῸ ϑιαμηηλα δ οατζαία αἰΐογγα νοὶ, οἱ αὐ Ῥωμηθηΐιι 
βου ρϑ10, πὶ ΠΟΥ ΓΟΓΘΩῚ 56 [ΔσΘ Θῦ τ} 1} Γ6Ὲ8 58 ΠΑΥΪ ΠΘΟΠ6 ΡῬοββοῖ : απο φαϊάσι {ΠΠ1ππ|5 ἀπιοιου (δίθι 

οἱ γαγὰ σοπἢΠ  Πδί. 

Αημο 970, υπογίιιο ΤΠοοάοίο, οαμη ρϑυϊου τι οϑϑοῖ, Ὧ6 Αὐίαμὶ απο Τὰςο]οδαπι ΟΠοαρανοπί, 



ΥἹΓᾺ 5. ΒΛΘΙΙΗ. ΟΥΙ 

Ῥῳμηρηΐαβ , θαι ]Θη515. Θρίβοοριιϑ., οοἰ θυ ἀηίθνθηϊοπ πη ταΐτιβ., ἰμϊο οι ΠΟ] 6015 ΘΟΉΒ1110., Απνο 370. 

Τρ Πνομίτιν ΟΟ]οπΙθηβθηι 'ῃ μᾶπο 5646 ἰγαπβία τ. Αςοοϑϑι δα πος σΟΠβι τιν διιοίου ἴα5 Βὰ-- ἜΑ ἢ 
51Π1, τ 6χ ᾽ν 115 Π {6015 δὰ ἐἰ8 ΤῈ βου 115 ῬΘΥΒΡΙΟΙ αι : 5185 δα {ΠΠπιτὴ 46 6]α5 ἀδια]ουιπί ο-- 258. 250. 
Ἰομίθπβθβ, {π|ο5 [απ ἢ 5511} 15 ἢ 6 υ]5 οοηβοϊαίιι5. δδί, βροιύαιιδ δἰζαϊ 56 Δα οοὸ5 γϑαηΐαχιτη,, ἃς ὅ 
ἀδίανατ ὀργά τὶ 115 βα Ἰ5βδυθί. 

ΒΔ 51:1} ἴῃ ἰρϑῖπ Ῥομίαπι Θχαυο Πϊοὰ δποίου 8 ῬυἜθο Δ} ]55. 10 ΔιριθμΐΟ Εν Πα Θίπιν, 51 γϑυιπτη 
εββεῖ ψιοά αἷἵ ἃ Οοιμποίτγβαιιβ, ῬοΟμΕὶ ΘΡΊβοΟροβ Δ 6ο " εοῃγοοδίοβ 46 τηογθ δά βυποάμιη ἔιιϊ586. ὃ Ομ 

" 
ἐδ 1)1ε μὰ 

ϑεα δο5 δά βυῃοάπηι τΪ]πη6 γοοδΐ : Πουίδξαν ἰαπίϊιμ , τι ᾿π!Θυἰββᾶπι ΟΡΘ 48 ςοΙΘυ ατ5 Ἐπ ἣν 

5. ἘπΡ5 ΟΠ}: εοπϑαθιἀ!πθηὶ (πάθην Αἰ άπ 60 Τοϑιιμηδηΐ. Φυδμιχαδηι ἰὸς 1ρ88 οοπϑιθίπαο" ἐν. 22. 
νἱἀδίτιν οὈβουναί ποθι οἵ γουθγθηίίδια ἴῃ Πσοἰ βίη (οϑαυ ΘΠ5θ., τι 1) ΠΟΙ ΠΠΠΠΠΘΗ 1ΔΊ ΘΙ " 

᾿αθιι1556. δ6α φαυίιιι5. ΠΟ15 Τα. ΟΠ 15. ΠΟΙ Θ ΗΓ} Βα ρα Ἰαὶ Αἰδυθῖι5., Νεοοβαυθρο, ταῦ Ὠγ}15 
ἙΟὨ]]Οἰγ115 1Π 610 115, ΘΡΊΒοΟριι5. 15 οαπὶ Βαβι πιπι τη θά ἴα ἴῃ Ἐπ ο] 65ῖὰ ᾿ΔΟΘυ  Πγ}15 τ Δ] ΘἸο 15 ἰδοθια8- 

86ΐ, 80 Ῥιυδθίθυθα 58 6] ΠἸ]8 1 ΕΥΓΟΥῚ5 ΔΟΟΙΙΒΑΓΘΙΠΙ ; 5001 δά δατὴ ἣ ΒΑβ}}1πι5., τι (οβαυ θαι γϑηϊαΐ, ἃ ἐρ. 126. 

εὐ 46 1815 οὐχ! 1} 115 Το ροη θδί. 
1ρ88 οἰίδμν (ἀα]αίῖα δποίουϊαΐθι ΕΟ] 6βα (ροϑδυ 515 του θυϊία. Ἀγ 6}}} ἀἸβοῖ ρα} αἰαὶ ρει 1185-- 

56ηΐ ἃ Βαβι ῖϊο, αὖ ἴῃ Εἰ οἸ βίην ΘΟ ρου παι 5. 60 βίαΐπν ππρδίγαββθηΐ {πο γοϊθ θαι, {τὰ ΤῸ 5 
τᾶ σηὶ Ἰηοιη θη ογαΐ ἃς τπᾶρηῶ 46} δ ν δ οἢ]5 ; σοπέαρουιης δα οοηἤοββονοβ Εργρίίοβ ἰη Ραϊα- 

βΒ[1ὴ8 ΘΧΘ.168, οἴ Δ δἷβ ἴῃ ΟΠ Π]ΟΠ ΘΙ ΓΘΟΘΡΙΙ βιιηΐ. Ῥδίντιβ ΑἸθχαπαυητι5., 4π Π Ομ γουϑα- 
θαίαν,, ἰδοίδιη Βαβ:} 10 ἀοἰ ας ᾿η} τ ᾶιη., 56 6116 ΠΤ] ΓΑΥῚ Ά51Π10 βισ αι βοῦν, φαοα ποη δά 56 4π6-- 

6 ]ὰ5 οὰ 46 τὸ ἀοἰτ]ββοῖ. Ἡ οβροπαάδί [αβ1}}π|ι5 88. ἀδοδβρίδῃι [7 πν ] 1} 51:16 Π010 ΡΘΥ 1556, ρυορίογθα 
4π06] 6] αβμη0 411 ΠΟ 65 0115 ἀϑϑιιθίο 11} ΠΟΥ͂Ὶ ἀπ Ἰπθχϑρθοίαί! δοοιείθυθ ψιἀθαίαι ; σςοίθυτιμη ΒΡΘΗὶ 
5101 ΔΙ] σονο, ΙΑυ  ΠΙΠῸ5 ἃ 56 ἴῃ Ἐρο]δβίατ Θπ|5 ΘΟ ἀἸἰοπ θῈι5 ἀἀππιοίππι ἰνἱ. ας (Ἰβοιτι5. - 
εχ Εριβι. 260. ΠΙῚ5 δἀάθυβ ροββϑιιιηιι5 {πο ϑοζοιηθητβ Ὡᾶυγαΐ, (θγομίπ ΝΙΟΟΠΙΘ ἸΘΏβ86) ἐἰ. 8. ε. 6. 

ΘΡΙβοοραμι ἃ) Π Ια 1ο (ὑδοβαυιθηϑὶ οὐ! παίπαμ [α]556. (6 δἰϊδηι (Θϑτ πο η τι ὙΘΟΌΓῚ Ναζίδη- 
2601. 4] φαϊηααριηία 510 θά51}1ὁὸ ΟΠΟγΡΊβοοροβ ππιηϑγαΐ, Ἰά δϑί, ΘρΊβοοροϑ, τ ρυΟΒαν μλ115 ἴῃ (σι. τ. 
πιοί!5 δά ᾿ρ᾿ϑίοϊαμα ὅ9. Οοποθρίῖ5 σου θ15. ϑοΖοιηθητι5 ΡΟπίϊοϑ ἀἸ(ρο681 αἰ ]λαϊ φα! 414 ἃ ΒΙΓΠΥ- μν. 7. ε. 9. 

᾿ἷβ δα Αὐιηθηΐοβ ρου ποῖ. 

ΠΙ. Ουϊηδίϊαμ ροβίαιιατη Οδρραάοοῖα ἴῃ εἰὰ5 ῬΓΟΥ ΠοΙὰ5 ἀἰνγίβα ἔπι, ΘΡΊβοορτιβ ( βαυ θη 5815. Ροβὶ ἀϊνὶ- 
Δτηἶβὶῦ φαϊάοιη τηοίχορο! απα {τὰ ἴῃ βοοιπάασιη (αρραδοοίαμι, 564 δχαγο θα τοιϊπαϊς. Νά Εο- ἜΡΟΝ 
οἰδϑια Ναζιαζθηδ, {118 ΤΠ ΘΊΓΟΡΟΪ γᾶ ῃ ΘΗ 51 αἰ ατα [α1ΐ. πο Ἰἀοἰτοο ἀ 6511 ΘΧαγ σαι διποίου -- [ά θην 15 τε- 

ταΐθηι ἴῃ ΘΡίβοορὶβ (ὑϑα  ΘΠ51}115 το ον. 141 οΟἸΠἸρίητιβ εχ Ερίβι. δή. Οτὐθρονι Ναζίαηζθηὶ, σαὶ πρθίλον : 
Οὐ 5115{1Π6 15 ΘΡΙΒΟΟρΑ ἢ θ 115 Π.111}115. ᾿ΠΡΑΤ ΘΙ 56 νἀ θυ θὲ. ΟἿ" 5.181} ΘΟΙΡΟΓῚ5 ΜΕ Ἱ ὐπεοήν. Ομϑατίεπ- 

ΤΙ] τπαμι (ἰοβανιθηβθιη οΥὐαΐ, τι 56 Π 111} 511, ἀΔη([0 Ἐπ Ο] οϑῖ: Ναζιαῃζθη δ ΘΡΊβοΟροΟ, εὐθ!.. ἐτρ: 

{π|. Βαγοη!ο ἀπ παι ταὶ μμι8 νιἀθίπν, {πἰῃ Πδοο δορί βίοϊα δα Πο!] δά τι ϑαυ!θηβθιὴ βουῖρία 511: 

864 1η46 σοποΙ 1 πομάαηι δρ βοορῖ γα πθη56 1) ΤΠ] ΓΟΡΟ Δ ΠῸ {π||6 ἴῃ βθοιηάα. (αρραάοοϊα 
Ῥοίταπ 6556, οαπ [νῖδο Βουθ νοὶ ατορουῦῖιβ. δίθυο ἀἸβρίϊοοί πρὸς ορίμϊο ΤΊ] θη μίῖο ; ας αἰίπαι 
(βαυῖθηϑὶ Π ΘΙ] ταιμ ᾿π (6 }ΠΠ1ρῖτ, παθαμν ΔΙ! θιὴ ν τ] ]οθῖ οχ ΘΡΙβοορὶβ βδοη 85 ὑαρρδάοοϊδ. 88 
ἘῤΘΙΖῈ6 ΤΠ] ητι5 Δ Δ νυ, ΘΧΔΙΌΠΙ Ομ. 1115 ΘΡΊίβοοΟροΟ (ὑξοϑαυ θη] ἃ] αίπι ΠΟη ἔπ 1558 Ἴπ βθοι πα 
Ὀλρραάοοϊα; πθο ΠΘΩ6558 68 δι αἰ ππιι (ὑξοϑαυιθηϑὶ ΠΟ] δά παν οὶ ΓΤ Π]Θι ΟΠ 1Ο βιιϑρι σαν, απὶ Νὰ-- 
2ιληζιιη ποπάππ Τ ΎΔη15 αἰν παΐαμη οὐ Βάγομϊο σΟὨ]οΘΓ 6. ἘΔο]6. δηΐπ ΤΠ {6}}ΠΠρ᾽{π|} οἰ ΓΔ ΠῚ 
ἘοοΪ βία Ἰδιμἀαἄπαι δρίβοορο νἱάτιθ εἴ 400 Πιγδί οἷς ταγθαίο, 414}15 ππης οναΐ Ἐφοϊοϑῖα Ναζίδη-- 
16 πᾶ, ργοραθ Φαϊάθιη εἴ ργοχίμηδ δα πηθίγορο ζαητιηι βροοία886, 584 Δ 6 ΔΙ ἢ] [ππι|118 50]- 
Το 115 ρατίθαι Δ] Θχαιομιμι γθ 11556. δυίθ ἀπ ῖτι 6856 πο ροίαϑί, σαΐϊῃ 56 Ηδ] δά ϊι5 (-- 
ΒΆΡΙΘΗ515 1ἢ ΠΟ πϑροίμπιπι ᾿μ οΡροβιθυιῖ. {ἔὐπιν Θηΐπ ΠΟΙΙ πδί ἰποιιβαΐ ατορουπιβ ἴθ ΕΡΙβί, 
235, 4ποἀ οϑίεί οὐ πδί!οηὶ ΘρΊβοορὶ ἴῃ Ἐσο]εϑῖα Ναζίδηζαμα ; ̓ἀ{π|6 ΠΟΠ ΒΡ ΓΙΑ} ΘΟ 51110., 564 
Ἑομίθη(ΙΟ15 βίπα]ο, πθς 86 σα πΟμ τ (6 δ 5] ΟΠ ΘΠ., 584 δα ἰγᾶμι Θχρ! πάλῃ. Νϑαα δείαμι Βαϑὶ-- 
[τὰ5 ΠΘΙ ΙΔ 11 ἀθοθββοι σαγδμι 80} 6 εἰς Εοο! οβις Ναζίαηχθπθ. ὅππῃ νθηϊβϑϑοὶ Ναζία ἤζιιι 5 τὰ ΠΟΥ ΓτΟ ᾿ς χκχνν, 
ΤΠΘοΪοσὶ ῥῬαί] }πιϑία Ῥουβοϊ γογοῖ; τοραΐ θα ΥΘΡΟΥ 5, τί ρυοσθηιὶ ΝΖ  πΖθηττ ΘΟὨΒΟΙ έν, 
οὐιναμ 6ἱ βαδιη. ἂς ἀποίτπν ργομ πο η4ο. μᾶς μὲν οὕτω Ξαρημυθήαῃ"! τὴν ποίμνην δὲ πῶς; Εύνου 

μὲν, τὴν σὴν ὑποσχόμενος ἐπιστασίαν χαὶ ἡγεμονίαν, οὗ πᾶσι: καλὸν ὑπὸ τὰς πτέρυγας ἀναπαύεσθαι, καὶ οὗ 
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.4π οὐ παίπ8 : οἵ {π4}} ἐχ νἱΐα αὐ μας ὀνθοίτιβ ροίοβδίαίθμι, 5: θηίῖο Βαβι 5, τὖ “ ποίππι ΟἸΠ1- 

ΟΟΥΤΗ ΥΙΥᾺΑ 8ὲ ΒΑΒΙΠΜΠ. 

νἱρθηίο ρουβοιπίομθ ρα ον παίαμι γ Δ θ τῖβ ; πθο Τγοηίοινὶ, αὶ ἴὰ παης βοίίοι ἰπϑίαν ἰαίνο- 

Ηἶἷ5 αι ναϑις, {Ππ|᾿| οὐ λοι οὐ] οἰταν, 4ποά Ἰδριεπλτι ΘΡΊβοορῖι ΘΧΡαΪουΙ., Ὗ οΥ βίο οϑὲ σοδοίοϑ 

[586 ΘΡΊβοοροβ {60 6}18 ἂς 1115 ΟΟ] ΟΠ ῃβιτιπη σΘογο. 

Υ. Ῥοβί σομοϊ πη Απουγαμτιηῖ ΠΘΙΟΒ.Π6 165 ῬΑ ]Π ΞΡ 6Ὶ οἶτοα γ65 Π} Π18 1658 ΟΟΟιρδἴτ15, ὃ ΓΕΓΒΊΙΒ 
γοηϊὶ (δ βαγθα 1, ἃς ῬΥΟΐ 15 γ0 66 τπηϊοα ΟΠ Π65 Εςο] οϑῖ (ὑοϑαυ θηβὶ5 οἰθυῖοοβ σατο τυ Ἰά1ι. Τπ6 
γϑηϊί ϑ6θαβίϊδτη, 01 ΡΟ] τιν 65 (165 5610. ἃς ΟΠΊΠ65 8. Βαβ}}}1 σΟΠ απ ΠἸοαίο 5. οὐστῖα αὐάιχις, Ἐπ- 
βία! απθι ΔΙΠἾ6Ὸ5 ΠΑ ΧΊΠ15 ΠΌΠΟΙ τι5 [ον]. 

Ἀτϑιι9 (αἰαΐαντιηι οἱ Ῥοπίϊοοτνιιη βυποάτιη Ν᾽ ΥΎ5585 [π|5810 σοἸΘθναν!. πη {πὸ 4 θη) Ορθυατη 
. Οἱ πᾶναγιΐ ΕἸιβί δ Π1π|5, ἀο Ὑ ἸΟΔΤῚ τη η[α{15 ἁπτηχὶῖ ἸΘρατ! ομθὴ βο]θοίογιινι δχ ϑ11α Ἐς βία πο- 
τ ΤΏ] Π111}}, 4 (α αἰαΐαβ Δοσουβουθηΐ ἂς ρου Ποπουϊῆοο ἀθάποογθηξ, ἈαἀΠαθυιιηΐ οεϊαπη Ῥοπτεϊοὶ θριβοορὶ. 
Νμ πίτοβαάιιθ 4 51}}1π|5 τη 4115. Ὗ ἸΟΔΡῚ] ραν 1556. ἰοϑίίτιγ. Τὰ ἤος σοποΙ ΠΟ ἀοιί παι! απ ΑὩγ- 

5115 οἱ ἘποάἸοῖτι5 αν Παββθητιβ, {π} 115 ΡΟ Ιββι γα [51 1π|5 ΠΡ} οοπγ οπίτιβ ἀδογθία αἰ, ΗἸ 
5. ατϑρουίαμ Ν᾿ γββοηῖη ἀδθροϑπουηΐί. Ἠδοίθητιβ Θῃ 1} Ππι4Ἰοπιῦ., ιιο 6 δὸ ἴδθυτε νοϊαθυαῃΐ 
Απογτθ, ἔπρα οἵ ἰα ο γ15 ἀθο! πανοναΐ, 56 (πῆς ἀϑθπίθην ἀθροβιίιιην {π||556 ΡΟΥΘ οἰ λλτ15 6Χ [5 
4511 4ἀθ ἴος σοποῖ]ο νου] ῖ5: τ πιιτὶο {αἰ γθινι τη θιιγι γ55α Θαριϊογιτιῖ, βουιζθπίϊα 5 νἹ 6] οθῖ. 
Ναῖὴ Π181] αἰ ρΡοίθυαηΐ ἴῃ ἀβθηίθηι δο (πο «ἰ6}Ποϑοοπίθηι. Ε}115 ἰοοο ᾿πίγοάιιχθυιιηΐ Ποιηῖπ θη, 
γ6] ροίϊτι5 τη ποιρίτιι Ῥάϊιοῖβ Ο01}15 γομαΐθ, βο σαοὰ δα ἤά6ὶ σουεπρίθίατη αἰτπϑῖ. 15, {πὶ οοπ- 
βίιςποῦθ. ΠῚ 1 6.118. 

ΜΜΠβουτιηΐ δἔϊαι 'π ορριάπιηι Πθὸοανα Πομλϊη θη ροϑυ]θηΐθηι., Ῥαρ  ΠΠοσιαηι [ἀηγα! πὶ οἱ ἃ 5115 
[πους Παρ τ Εν τι. , {1161} ΘΡΙΒΟΟρτμ ΟΥΑΙ παν θυ αηϊ, τιῦ 556 η.αν Θη τιν Πλτ ΠΠΘ τοι 85 ΠΡ 180, 4180 ΤΥ Ἶτι8 
Αδουρὶο δα δι τ παι ϑιατιμη τιϑὰ {πογαΐ., οἵ ροβίθα ᾿πππὸ 1{Π1ππ|8 πα θαΐ ϑαοσοβϑβογθῃ. ΑἸπαμι πο - 
ΠῊΪΠ 6} Θϑρθγαΐιιη), ἴῃ ΤΠ οο 6518 5 ̓Π 1} 5511}. 1 Θϑί, αὮ Αγ γϑιο οἱ Ἐοάϊοῖο οὐ ημαίπμι, Βαβι} 15 ᾽πὶ 

Πᾶς οἱ βιιρθυῖοῦα δα βαποίιιηι Επιβθ τα δριβίοϊα (δϑίαξιν. (τιθ ατιΐθιη τἰβουιηΐ Πθοῦγα, 1 65. 
ἄδ {πὸ ΒΑ51Π1π|5 αἷς ἴῃ Ἐρίβίοϊα 231: ζόοανα απείφιιι τϑοθρογιτιί ἤ͵μϊίοπθηι. (Λα τι5 οχ σ θυ ῖ5 
ἙοοΠΠρὶς ΤῊ] θη ια5 πα Ποιηϊπθηι μΐθα Πα η 56} ΟΡ βοορτιτη [1556, 564 ἃ (Δ ΠΟ] ο5 Ἔχρι]- 
5110}, 711 οἱ Επ]α]τπιπὶ 5 βιπϑυτιπΐ, ροβίθα 51) Πθιηοβίμθπο, ἐαἴα οσοαβίομθ,, 5616} 518 Π| Γ6- 
σαρογαβ56. θη ἤγηαΐ ματος Πἰβίου δὴ} «ἰΟΟ155111|5 ΞΟ Ρίου ὁχ Οτγαιοηο {γἸσϑβίιημα βᾶ ποῖ ἀτϑρουῖ 
Ναζίδηζθηὶ. ϑ6 4 σὰ ϑιργὰ οβίθπ θυ ϊηητι5 σθρουιαι ἴῃ πὰς ογαςο6 μοἢ (6 οχριΐβο Ππθρθίϊοο, 
564 46 ἘΠ]. ]Π1ο ἴῃ ποι δρ ϑοοραίιηι ουθοίο ἀσϑῦδ; γα τοία παυγαίίο ᾿ΓῚ θα με. Θατθ οππμὶ 
αἷΐ Βαβι 5, θόαγα απίΐψιαιη, Τπιϊΐοτιοιη, τ ϑοθροτγιιτιῖ, τιρθίατι παι πη Ποιηϊηθιη οἷ ΠοαΓῚ5. μ}11- 
Ὧ115 Ὠ1]Π10 18 ΘΧΘΙΟΙ556 ᾿ηΠἸοδί. 

, Οαϊαίαο ΑὙἸΔΠ οὐμπλ δι] οσια Πππιβίδ 1} σομηϊίδίιι, Ν γοϑᾶ Θργεϑϑὶ ϑπηΐ, οἱ πος 86,61 }ΠΠ|10 5ιΠραί!, 

ΟὨΙΠΘὨῚ ῬαυΌοοἶδ' Επιβίδί ἷο 5] Θοΐδο τθρίου θη} ρουαρταγθυιηΐ, ΘΡΙβοορουτηι ΠΟΠΟΥ 115 οἱ Οὔ ο 15 
οὐ ηδίϊ. Τπν πιο 1] ατιΐθηι βια μοι Ποπουϊῆσα ἴῃ οἰν αίθην, σοπμοΙ Ομ. ΠΑ Θη 65 5:1 Ώ11ἃ ΟἸ1} ΡΟ- 

. Τοβίαίθ. ᾿Γυαά τι οϑέ θη 1115 Ῥοραι5., {νδά πιτὴ αἰίανθ, ἴῃ 4π|0 ἢ 5δουβοανθγιιηΐ , οἵ ργορυπ 

Ῥδμθη ῬΟΡΙΪΟ οπηηὶ ἀἸϑι Ρπθυιιηΐ. τι} 65 ἢ θββθηΐ δ᾽ πϑηιοα! ποι] η65, οἵ {αοιηο 0 δουτμὴ 411|8- 

Ῥ115. {πὶ οἴπη οἷβ [8 ΠΕΒΡΕΥ γϑυβαί! ὰϑυαηΐ, Ῥυφ θυ 6 πά ππ δχἰ βίας. 56 αηθη Ροϑβί απ 
1Ἰηϑισηῖα ψ 6 η 815 οἴ {π ΡῚ Πα 1 ΔΒ] ϑρθοϊπϊπα., Θουτη δα 56 Ομ ] ΟΠ οι {πιβίδί Π1τι5 ΠΟ Γ6- 

{γαχῖς. Οτιοα εἷἰ5 ἀαθαΐ δοςϊριεθαηΐ ; 5644 π1Π1}} (πὶ οἷ Γαϊξ, αὖ ἃ Θρ᾿βοορουῖιη, 4πὶ ΠΕ πιϑίδι Πλπι τὴ 

ἀοροβαονιδηΐ, δαοίουϊαίθ ἀϊἰβοθάθγοηί. ὅπηι πος ἀρταῖπο Ἐπιϑία Πῖτι5. ΝΊΘΟΡΟΙ τι νεπιΐ, τὖ δὲ Ὑἱ- 

Δ οἱ Αὐϊαπουιηη ρῬοίθϑίαίθ γι ϊ{πι5, πτιῖς ΕΟ  οϑῖδο, {188 ΠΠΙΡΟΥ δρ᾿βοοριπη Τ᾽ ποοάοίαπμι διηϊβο- 
ταί, Αἰ πι πὶ ΟΡ βοοραι ἤαγοί. 

Ῥιοναας ΥἹΙ. Νόοη τηυ]ίθμη Πα τι] γ115. ΠΘΘΌΙΙ ἴῃ ἀἸβροπθη ἃ 6] ιβμιο 1 ον θη ίαιι 56 016. 510. Θηῖπη 4} 
ἘΠΡᾺ Πα 6 

ΒΥ ποάδηπὶ 
ἴρ80 ΒΆ51}10 ογάϊη6 παυγαμίτ ἴῃ ἘΡΙβ(0115 397 δἱ 359. 564 αἀΠΠς ἢ] 1πι5 εϑί βίαίπιθυθ, τιΐγτιι ἃ ΠῸ 

Δατδ ἀππππὶ ΟἿ  ΘΧΘηΐθ, Δ Ἰπθηίο 576, σοπερονυϊηί. ΓΤ Π]οιηοπίἴτι5 οἵ ἀπείον ΒΙΒΙΙο ἢ θοθ δοο  οβιαβίιςρ δὰ 
3τ6. Βαρὶ 

(4η [α1556 
Ἰηϊζπαν ΔΠΗΪ τοίθυιιηΐ,, Θχοθρίο [ἀμ θ πη οΟηοΙ]ο ἀπογνᾶηῆο, “πο [αἰθηίαι 51} ἤπθηι ἅπμὶ ὅὁ70 
οομπγοοδίπι ἔιἴ556. ὑπ Τ᾽ Π]διηομίῖο ἔλθου ν᾽ θηίαν ρὶπινα ταϊ᾽ομτιηι Ὠιομδηΐα ; {πιο ΒΥ πο τι5 
Ἀπογγᾶμα, {αᾶμι Δ} ου θ 15 ΘΟὨ5Θ απ 5αη1, πιθάϊα Πἴθιο ἰὼ Ερίϑί. 237. Πὰθῖα [α͵556 Ἰϑρίτατ : 



ΝΙΓΑ 5. ΒΑΒΗΣΙ. σοΙΧ 

αποά ᾿ὐπιϑίαι εἶτι5 ἀμ 5 ἀοοηὶ οἱ 5θρίθι ΟΠ ΟΧαςεβ μοβί σοποι πη ὦ. Ῥοΐ. ἀπαὶ 300. 5ο8ὸ οἴτηι, 

Αὐϊδμῖβ, ταὶ οριπαίαν ΤΠ ΘΟ 1π|5, ρου (8 ΘΟ ἢ ΠΧ Ί586 ἀἸοϊίπιν ἴῃ ἘΡρίβίοϊα 951, π. 9. 

ϑ564 [εἷ5 οοῃδοίαν 5 Ἰομρα ργθίογοηα Ἰριβίοϊ 391 δποίουίίαβ, {πιὸ ἀπίθ παία!ο Ποιηὶ, αἰ 
Ῥοϑίθα γἹά θ᾽ μη115, βουιρία, ΕΟ 6βιθ Π)ΟοΔ ΓΘ ἢ518 ΠΡ Θυ παν] Ομ 61 οἱ δριβοορίπη οἱ ἱπηροβίιαμν Απι- 
ῬΙΜΠΟΟἶο ππεῖαῖ. αμην οὐρῸ δοοουϑιε! 6 (ἰδία Αὐϊαμὶ, Ἰαὶ ΝΎβεθμα βυποάτι5. ρϑϑ  ]θπίθαι Πποὸ- 
Βλΐπθ ἴῃ πος ορρΙ σι πιϊβουαί. ἔδίσυπμη ᾿ἰ 4 Αὐιαπὶ ϑεβαβίίδμι ἱπίγοάτιοι! [πϑυϊηΐ, οαππ Παπς 

Θρἰ βίοι βου θονοῦ δ β11π|5, θα! ἄθιὴ βίδτπιθυ 8 μὴ Ῥοβϑιιην. Β 65 αἰ Πουυὶ ροίεβί τιβπια δα αἰ ἰὴ 
8 Π01 9576. ϑα[|5 δϑὲ δι φοπο ]!αηα ΒΑ51Π1 (Θϑι πη Πα, τ 5 ὙΠΟ τι5 Ν Ύββοπα δ ἀπηῖπη 37 ὀχθαῃ- 
ἴθι τοίδγαίιιν. Αυίαποβ θηΐηι Βαβ1}1π|8 ἐπ Πρ βίοϊα 201 δοοουβιίοβ 6 (ἀα]αίία ἀππὸ ρυεθίουίο [556 
ἀϊοῖ: Ἰηἰτοάπιοίοβ ἴῃ τπιῦ θη δοάθι ἅΠ0 ἔπ|556 ἢ θὴ ΑἸοϊί. 

Μιπαβ δηπηδάνονεις “ΠΠ]Θτομ 1π5., οατ [θαβι απ χα βίϊηαΐ ἃ οοπο ο Οοηβίδη προ] ᾶπῸ 

δ] σοΠ  πποίιοη δι Εἰ πιϑίδι 1} στη ΑΥΔ Π15 ΔηΠΟ5 εἰθοθηι δ βαρίθι πο Ῥ6ΠῸ5 ππιμηθυατο. Του θη 
ΘΏΪ ΠιχηγδΡδΐ τιβεέπιθ δα {Ππ|| (θη ριι85., 4πιὸ Ππαπο οΟΠπ] αποιοπθιη Ἐπιβίαι ἴο Ἔχργοθναθαΐ, τ]- 
ΒΪΠ16 ΨΘΙῸ τι86116 δὶ ᾿ρϑ81η ΟΠ] ΠΠΟΙΠΟΠ ΘΙ 5 {π|8 ΠΘἢ ῥάτ]ο ἀπίθυϊον δϑί Ερίβϑίοϊα 951. Τοία τὸ 
ἴδοι! 8 Ῥδυβρι οἱ 6Χχ ᾿0518. ΒΆ511 γϑυθῖβ. ἤαθὸ ἀτιίθτ ρθποτιτιέ., ἰυαϊτ., πθιρ6 βία μ}} ἄθρο- ἐν. :5.. πὶ 
5110 ἴῃ ΘοΠ ΟΠ οπβία πη ΠΟρΡΟΙ ΐαηο., δ] βαπια δάγουϑιιβ πᾶπὸ συ ποάτ [ἰτ{δγα;, ατιέθ ἄθοθηι οἱ "- 
βορέοπι ποτὶ ὀχαοίος ατπο5. ἸΝΟΙηΘΡ  μ4] ΘΡΡῸ 1ΠΠ| ἀθοθι εἴ βθρίθιν ἃπηὶ τιϑαπ6 δά ἰδηῖριιβ., {πὸ 
ΒΟΥ αῦ Βδ51}11πι5 Εριϑίοϊδινν 251. 

ῬγοΡΑ ΠΟΥ αϑϑοί ἀπποΐϑ γϑίϊο 6χ ΘΟ μοΙ ΠΟ πδιΐα Π]θΘη16 σοηγορςαίο, 51 ἤδοο γϑυῦθα ἰαΐτι5 ἰηΐου- 
ῬιΘίαΥῚ ποῖ ἰἰσονθί. Αἰ ἔδοιϊθ δδί ῃος ἰἴσθὸ ποῖ "θά ϊδην ἰδ Ἶβ ραγίθηι, 564 πιθάϊτμι, [ἃ οβί, 
ΘοΘυθαηὴ ἔγΊρτι5 ΤΠ 16] Προ γ8. ἘΠ Θ}5 Θμτὴ αἸοϊίπιν Δοου τιμὴ ἔγίρτιβ ; πη 46 ΒΔ5}}1π|5 [ΟἹ 1551 18} 6586 
Βϊθιηθη “αδεταν ἴῃ ριϑί. 121. Τηϊουάπιη 5θιῸ δα πιοάπιμη ἀδοθάθθαί ᾿η αρραδοεοῖα., εἴ ρος 
ῬΆβοδμα βου ιεθαΐ, τι ἀηΠπηο0 87 ΟΡβουνανίμητιβ. Νοο πΐσιιηι ργοϊ 46 51 ᾿η θυάτιμ οἰζο γθηϊοθαΐ. 

Νοῖ δά μἰθιιῖ ἀυριτηθηίτ,, 4πποα 5101 ΟΠ] 1οἱ ῬΌ886 βθηβ81 ΤΊ] ομττι5. [η ἘΡβίο!α 951. ἡπ|α 
Βουρία δϑῦ ἅππὸ 9570, αἷΐ Βαβι! τι5. Ασα ποβ 40 Επιβίϑίϊο δοοουβιῖοβ α ἀ αἰαίία ἀππὸ ρυθίοεϊίο [π|556. 
ὕ πᾶς δος. οοποίτϑιο ἴά οομ ρῖθ56 ἅππὸ 370. 815 τϑπὶ Ἔχρϑάϊ ΤΙΠοπιοπίϊαβ. ϑίαςαϊς Πδης 
Ἐριβίοίαμν 251 πθηβα Θοίοθυι,, ἀππὸ 576, 5ευιρίαιη 6858 : ἃΠ πὶ δαΐθιῃ ἰηἸ πη ἀρ Οὐϊθπία]ος 
ἃ τίθη56 ϑθρίθι θυ] ἄπιοὶ. Πϊης οοΠ Πσὶὶ ΒΑΒΉ]Ἰτπν. οὐιτ βου νοὶ Τρ βίοϊαηιν 951 πθηβα Οοίοθεὶ. 
δα Δ τι} ῬΓΘΟ ΘΥ π1}} δὰ ΚΘΙΘυ 6 ῬΟίμ1556 ({π1ιὲ8 πη Θη56 Τδητιαιῖο ῬγΟΧχ μη 6 δἴαρβο οομτϊροναπί. δά 
ας Πὶ5 ἀρθιητι8 ΘΟ] ΘΟ τ115. οαπὶ δα ἘρΙβίοϊαη 31 γϑπθυ μητι8. 

ΟΕΥΤΙ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΎΥ. 
« 

1, Απρὶ Π]οοἴο 5 σοι Ποαὶ ΒΑ51118 δὰ ἀτπ|85 σουτιηίαν, Βοβροπάθί ἴῃ 8118 δρίβίο!α 1Π1ιι5 ΠπΕξοΥ15 οἵ πη νυ θιι5. ἀεὶ 

ἸΝαἴαϊο Τ)ομπηῖπὶ τη15515. ΜΠ ΓΕ σομητη ὁ πίασίτιπι ἴῃ {πὸ 501 ν1{ 1ΠΠ1|ι|85. ἀοοϑιοποβ, ΠΠ. Εσομίο πηογοδίι ορῖβοο- 

Ῥαΐαμπῃ ἃ Αὐϊαπῖβ, ΠΙ. Ἠοβιβίαπξε δουϊΐου ΝΙοορ οἰ τα ηΐ, ΙΝ, Ὅς Ἐρίβίο 5 337-941 δα Ἐπδορίιπι οἱ δὰ 

ἸΝΙοοροΙἴληο5. Ὗ΄. [6541] πὶ Οσοϊάοηίομη Πογοῦ]ιθιιβ οἱ ϑδηο 1ββί πηι ΡΥΌΘ ΠΥ [ον]. Ὑ1, ῬυοΡαίμν 695 ᾿οο ἅμ πὸ 

οἶγοα Ῥᾷβομα, ποῖ οἰ{1π|5 ργοΐθοϊοβ {{|556. 

1. Ἰηίου [πὰ5 ξουϊπΠ85, αἰ 4 6 γ88 ουθηιθθαΐ, Πρ οηίθν Αἰηρ ]] οοϊο ρυοίϊπτιβ ᾿ πππη Ἰαϑθοῖ Απιριὶ- 
ῬθΔ5}}ππ|5.,. {Π} τοῦ ᾿ρ0586 ΠΑΡΤΆΠ 15. ΔΙΉΪΟΟ ΤΘἾΡ115 5118 ΟΖ] οβοογοῦ, ὑπ] ΖΪα ΠΑ ΧΊΠΔ1) 88. 6586 ὑον Ἢ 
βοῖθθαΐ Αιμρ ] 1} σαναμι. 564 ἀθογαπί αυὶ Π{{θνἃ5 ρου [ουυθηΐ ; τη τιη ΘΠ ΠῸΠ δαΐ (δρ-- βητας θὰ 
Ῥδάοοϊδιη ἱπίει οἱ Ῥιβιἀἴδιι οοπιῃιθυοίθμι. Ναςίιι5. ἰαμνάθμι ΕἸρΙἀϊπατη., {αὶ δα Πϑυιμπι ϑιιιμν {πὸ ἜρΈ πη - 
Ῥιορουαθαῦ, πὶ βίγιιοῖαϑ 5101 ἃ Ἰῃ της σαἰ ππλ ]ὰ5 αἰ πϑγεῖ., αὐτπν πᾶς βου 6 1 ΟΟΟΑΒΙΟΠ6. ἃ ἐρ. 231, 

Οοιιηθπάαδι Εἰριάϊμαιη. Απρ]]οο ϊο, Ὀγαντζθυ πανγαΐ 46 {ταΐ115 Ἔχϑηϊο, οἱ 46 ἰθιηρεοβίαίθ Ποδυὶβ 

ὀχοϊίαία, ἃς 46. 1η511115 510] ἴῃ δια] βίγιιοιῖβ, αιια5 ἰᾳμηθη 56. Π6ὶ δυιχ Π πιπν 5 ρΟΓ Πυλ}} Βρογδί. 
ΑἈΡ5οϊαἰυ5 ογαῦ ον (6 ϑρινιία βαποίο,, τι σιργὰ αἰχίτητιβ, ποθ ἃ Ἰαίο ας ΛΠ ρΡΠΠΟο] ται. 

ΤΟΝ, Τ[- ᾿ ΠῚ] 



σοχ ὝΠΕΑ ὃ. πάθη. 

Αννο 3γῦ. 0 εἴμ 15 ΠΠ νὰν} 5. θΆ5 1} ρυφοθρίδϑοί, Ἢ μος Ορτι5 'π ΤΟΙ 18. (ἀοβον  θδνθας,, [βαΒ.Π1π5 

οοσηἑε8. 115 τη αι5, ΕἸΡΙ41ο Ρευουοπάσιθα πορ ἀθάϊ!, οὶ θυΘνῚ πλἰδδανιαιηι 856. ῬΥΟ ΜΝ, 

τοο πρποϊβοαίαν, οαἱ το Ῥοβδιζ σου ΠΕ. 

Βοροα- ϑειϊρία οϑί ς Ερίβίοϊα 291 ὅῆπὸ 870 ὀχθαηίο : δϑὶ δηΐπ γαϑίτιβίιον ἀπιοθη 65! ηγὰ {γἸρ Θβι γα 

δ αηον. ϑϑοιμνία, {20 τηΐ5515 ἃ ΑἸ ΡΠ] οοΠο δὰ Ναίαϊα Πθοιὶαὶ {πτονυὶβ ποϑροηάοι. ΗΠ ἢ ἰουὶθ Ααρ]- 

πο. Μυιοτῖο ἸΟ τ 5 δΔα]απχοναΐ τσ π8οαϊα., ΠΘΠΊΠπ16. ᾿Δρ 6 ηδ5 οἱ Πο νὰ. Ἀοβρομπάοι Βαβι} τιι5. 5101 ἀἸθηὶ 

οὐς ανα [ϑϑίτιπι 6556, {α]οα 16. ΕΠ {6 γἃ 5 αἴοναι Ατηρ Π]] οὶ ; 566 δαάἸιιποιῖ5. αἸδὶ [Ὁ511 5 0 015 [ϑϑίια 

10 Ῥοιίοὶ [οδίογιμαι 6556, αὖ ἀραᾷ διάδος Βα αία ϑα ραίονγαμ. Ετίδι αἴάιιθ θεῖα γοραΐ, πα 58 ΠΥ θθ 6 

πη δίδει ςρῃ σταγοίθν, ΠΠΙτ5 ἀΐθιν τπιπθνα 56 Ἰπιουρυθίδίπν, αιιαβὶ γϑ] αι ΑἸρμ!]οο τα 5 ρυθοδίιιβ 

ὀοδοῖ βοποοίαίοιιν,, ἰαπρθηὶβ σαϊάθηιν Ππουίδμο δὰ ποοίανῃμοβ ἴα Πογθ5, ΒΟ ]Δγ}18 δαιΐοιν γα] αὶ 

6556 ομλῃδιι5 τηθι θυ ῖβ οἱ τοθαβίπιην ἡ θοπάο. 7απὶ θπΐτ ρυρίουϊοναΐ δία5 δά νοάθηάα θ6]]ανία, 

ἀπάππι οομέν15 πουθο οἱ νο[αϑίαϊθ ἀθπίθι8. 

Οταιαΐαταν 1» βι 115, {πο οἱ βᾶπὸ οουροῦο οἱ σαϊοία Ἐρο δια Δι Ἡ]ΟΟμἰιι5 βα αΐανὶβ Πλοανπᾶ- 

τομαῖς πιθηχουίααι οοἰονανοῦῖι. Τπᾶθ σοὨ οὶ ροββοῖ βου ρβῖββθ ΑἸ ΡΠ] αι ροϑί Ναίαϊο Π)ο- 

εὐϊηὶ. 904 Ἰομρα ρῬγο θα ] ἴτι5 οϑὲ Βαβι !μαπν Πδῦς οναία]ανὶ ἀπιοία. οχ Εἰ υῖ8. Ῥάα]ο ἀπ Ναίδ!ο 

Ῥονϊηὶ βου ρε5 οοπ]οοίανα, Νάμ ᾿ρδὰ ΑἸ ρ}] ΟΠ πππσπθνα νἹἀομίαν δὰ Ἰρϑιιαι ἀἴθηι τη 888, οἵ 

αἰοὶ Ἰαιιαι ποι ράντιι αὐιχβ56, τι θυ Βρ οἰ ττιν' 6Χ [215 {80 βαρνα ψϑ α Ππητι5. ϑοῦιρία ουθῸ μδο 

Ἐρίβίοϊα 392 νεὶ 8} ἤμπθι ἃπηὶ 37ὅ, 5 ἔππο Ναίαϊο Ποιηϊηὶ ἀϊο Ῥϑοθιν 15 25 φοἸὈνα δέν : 

νοὶ ἱποιιμΐο ἀπηο 376, 5ὶ (ἴο5 116 [ϑβίαιϑ απ ΕΡΙΡ δα σομ)ιπρ οθαίαν, ον ροβίουϊον οϑέ Πι- 

τουῖβ ρον ΕἸριἀ αν χη 15515,. ἴῃς ΖαΙθ5. αβι υ5. οἱ νϑπΐδιη ρθε, «πος 7αι ἀἰπι ΠΟ 8ου ρϑἰββθί, 

οἱ ἀδ ροιβοχαθίίομθ Ἰουλίαν", ταὶ 6 τὸ θυ Ἰ πηδ πὰ 50. Ἰ] μ πιὰ ον αι δι ρροααηίο, 86 ἰΔμηθ ἢ 

ΑἸΡ]]οοῖο πομάπαμν πππητϊαῖα, 60 απο ἀθοββθηΐ ἀπὶ {Πιθνᾶ8 Ῥου νυθηΐ. 

Μιμῖ Θιμνα! οἴπὴ Πρ᾿βίοϊα 292. χἰϑις ΒΒ β.Πππ|5. ἐμ θηταν 5, ἴῃ 410 ψν}15. ΑἸ] ]]ΟΟ εἰ αιιξϑι10-- 

«οπλπιθῃ ας, 1}}}}115. 58 {δα οον 8 σΟη δία [ἀδνας, φαδηίθν ρΡοὺ ἰθιηριιβ ΠἸοιιοναί. Οποά ψεΐάθπι, ᾿χααϊ, «ὦ ἐμ- 

ΠΑΝ ἄς ἐογγοραία αἰἰἰπιοῖ : {αι διιπὶ ἵπιὶ σοπιπιογίατίο τοϑροτιδίοτιος ἡ ήαμηι, φιαῖὸς ροιεὶ, δὲ μὲ Ρ6Ρ 

ἀυιοδιίοποδ ἐρηιρη5. ἰἰοπῖ!. Ἐχ 15. νου] 15. ἙΟΡ ΠΟ ΘΟΙττι8. ἐθρὶι5. “πίπτουν ἰθα51}}1 Τὐριβιοϊαντιῃ, βθιηρα 299, 

ῳ84, 290 οἱ 230. Ναμιν οἴ πθο ἰῃἰττιν πος οἰαπιβα]αι μὰ θοαης, απὸ ΘΡΊ 5018 σον ϑηϊδηξ,, ΠΘῸ 
φαυϊάαιαμι ἀθ ΒΑΒ1}}} πὶ ΑἸ ρ Π]ΟΟ Ν σοθτιβ Ἰοψιαπίαν, 564 ἰαμύπιμν ΑἸ Π] ΟΠ} Ἰμ ουρορ δ 5 
τοϑρομάοδηῖς: νἱχ ἀαλίσιι «αῖ οχ θο, «πο αἰχίμηιιβ., Θομ θη ίανο, ἴθ πὸ αβ1}1πι5 Ατηρ Πὶ- 
Ἰος μι ᾿α ουγοραία ὀχρ]αμαθαὶ, (ἀοίδ διαι ΠΡναυϊουιι ἀΥ ἰεἶο «παίπον Τρ βίοἑδο. [ἢ Ῥυῖηα (6- 
τηοηβίταις θομαιμν 4  6ιιι 6586 τη θη θη οἵ Τη 6 {15 ΟρΡΟΡ Αἰ ἸΟΠ ΘΙ 59 ΘΙ 116 5 51 ΘΡ᾿ν (αὶ βδηοίο 86 

ἰταάαϊ, δα Ποὶ σορῃϊοποιὴ ον θμὶ, 564 ἰαιηθη (απ παι σοσθοβοονο, Ζιδηίτμ [5 δϑύ ᾿η ΠηΙδηι 

τια]οβίαίθιν ἃ (ΘΠ Ι5511}10. οΟΡΠΟ86]. {πὶ βθοιπα γϑίθ Ἐς απο σαν Πα τοπθιὰ ἔπιποι βου αι, 

οοἴΐεηο φιιοά πορίϊ, ατὶ ητπιοα ἱρποτας ὃ ΤΙ παι αν Ἰάθτα ἴῃ τονϊα Ππιπομηδηϊ. Θαατία γαυὶὰβ 
νοι. ΟΧροάϊ ψαδϑίομοβ. ἤδπο ταἰίϊαιο ἰοοῸ Ῥοϑιιμητι5, {ἴα 1 σης δα αιιδοϑιοηθιὴ 46 [αΐο, «ἰΘἴδβϑιαμ 

56. 6880 βρῃϊποαὶ, Θαμτ16 Ῥυϑοθυ {{1|, ταῦ ΡΓῸ Ρυϑθητὶ 58 ἀθὈ. {6 ἸοΠρΊΟγΘ : 6Χ 400 ραϊοὶ 
15. “ροϑιϊομ 8, {τ|88 ᾽π «ιαγία Πρ βίοἷα ἐγαοίαπται", ομπ τι Ῥοϑίθηαθ ἴῃ ΘΟΙ ΘΗ Ανΐο ἐνὰ- 
οἴαίαϑ [Ἐ|556. 

Ἐς ΤΠ. Αρίάδη ἰῷ Δυϊαπουιμ, 4ποά οὐ Ἰϑιβίαί πο ΝΊΟΟΡΟΙϊηι νη 1556 αἸχίμητι5 1Π110 ἃ πη] 570 

πιοτοαιισ ψοὶ οχοιπίο 970, ἢ Ργοιηἰβοιαΐ 86 ἤᾶπὸ πγθθωι κα ᾿πππθποβ Υ Ἰοαυ ἡπιΐα5 δα ποίαχιμ. ναὶ 

ἘΠ ΛπΝ ἴχδος οἰν ἴα5. πᾶσ ηὶ δὰ σθμὶ ΘοοΙ οβϑιαβεϊοαιη πηοιηθητ!., τἀπὶ 4αἷὰ οαραΐ ναί Ανιηθηϊθθ, απ ααϊα 

τα αρδνε Ἀα Εγγιμτη ΟἸ βαπδαϊμε 1Ππιϑίναία,, οἵ ἃ Ῥγεθβίδη [15511}}15 ΟΡ βοορ 5. Ππδοίθμτιβ σι θουπαία, ππαίυὶχ 

ὁ ὁρι ὅ51. ΒΥας Ρἰοίαι!5 δὲ νοἰαὶ 5ᾶπ85 «ΟΕ ]μ85 ἸΠΘΙΓΟΡΟΪ]5, τι ἀρ ρΘΠ]αὶ ΒΆΒ.Π1ι5. Ίρ μα ἜὐθῸ νἱβᾶ οϑὲ Ανδηΐδ, 
4παπὰι ἴῃ Ῥο(οβίαζθιη βαδιη ΓΘ Ἰρογθηΐ,, ἀπ ομληΐὶ 506 ]θυα ρου αι θαγθηΐ. ΕΡΟΠἰΟ ᾿πη115 6Χ ΡυΘΒ0γ- 

ὑγ: 590. (ον 5 οἰντ(α{15., αὶ γουϊίαι 15. ἀοἴθηβοι νἴβιι9 παοίθητβ ἔπογαῖ, ροβίψαδηι Αὐϊδμοβ Ὗ ἸΘαΡῚΪ διιοίο- 

τἰταία ἔροῖοβ αἱ ἀαμάτημι τ} 1 ΘΡΙΒΟΟΡΙΙ ἢ γΘμἾ586 ΘορῃμοΥ,, γἱοίτι5 δι δ. μ8 ἰγδάἸ 1 88 ἸηἸμη1οἷ5 
ΟἸεῖβιὶ, οἵ δ᾽ αταΐα πο δι οἱ το ορἰδοοραίπιην ἃ}0 11Π18 θυ τ15 δϑ. 

Ηος ομϊμὶ Ῥγοίϊο οΡἰδοοραίτι 111 ΟΕ 1{|586 ὁχ ΘΠ αν 115. ΒΑΒ1} (Θϑ(Ἰ] ΟὨ115 Ῥουβριοιίαν. 2756 

ἐ]|6 ἔτοπίο, ἰθααῖ τὰ ριϑι. 239, ψιὶ ρεῖπι5. φιίάθην δ ξενισίοτιθηι οἰμείανθγαι σον [αἰῖ5, ἑατείθηι 

ἐρρῖιον ργοιϊαϊι οἱ “θη οἱ σείρδιηι. ἘΠῚ Ἰὼ Ερίβι. 940, μὴ 3: Οἵ ὁρογανουπί ααθρ άπ] 5 56 



ΨΙΓΑ 5. ΒΑΒ1Π11. ΟΟΣΧΙῚ 

ὑνάτιθην ἐἰζμίη ρῥτινιοὶραΐμηι, αεἰγ τι ΘΥ ει 56. ἐπίηιϊοὶς ΟΠτίδιϊ. {ὐὺὶ υἱάσι! μοριιίος ἴρα οἰ Ἰοταίος, 

γα 115 5 πππϊατι τθοίαπι {άθηι. Πος ἀονὰ ἢ οὶ τθοίδ βιμνα]αίῖο ἃ ροραίαιη μ]αοαη τι. ἀγρι- 
ΠΙΘηΐο οϑὲ δηΐθα Εὐοηίοθδι ἱπιηρίδμι [δ δῖ ῬγΟἴθβϑιιμη {ἀ|556; ἀη46 τηϑυῖῖο ΒΑβ.Π1πι5 θ᾽ ἄθην 
αἷῦ' {Ππηὶ Ῥτοίδη!β τη 115 Δ ΘΥΘΥΒΙ Ομ 6 ΠῚ {461 οὐ ἀἸπμαίιηλ ἔμ1556. Οτ ηθιϊαι θὰ 8. Βαΐον 

δχιϑίμηαΐ πη Ππᾶι γα γ6 οὐ 6Χ ΔΠΙΠη0 νου αΐθηι ἀδἴθηἴθ56, θα ςομ 4] 5111 οαπιδὰ ; ἃς ἔπι 
ἀἰδηγιτη 5656 ἈρΘΥ 586, πὶ γ] αἰ 58 βθοα Π 115 ΑΥΤΆ ΠΟΥ νη 5 δα ΠΟΠΟ 65 ρθουν ἢ] ρο586. Ῥαϊοί 
ἴᾳ στη ΘΧ (θϑ ΠΟ 115 0410 4[18{15, (1 Πα ΧΙ ΠῚΘ 6Χ [18 γϑυ 5 Ερ]βί. 298 : 4 {16 φιιϊάοην ἐοίῖιις 
8:6 οἱ πιατιῖζοδίιση ρῥτοίτεῖτε ἱπιαἰ οἴτετι 6 ργτθϑθτείτ οοτιδὶ ἰἴο, τιιτα χιίαπι υἱάοἰϊοοέ 56 υἱαῖδ56 πὶ ορὸ 

γδροϑίζατττι τοῖς ργοπιϊςδἰοτιση ἀρτια [λοπιίμιιηι; 566 οἱ σι οἰδὶ απο αΙείι" ἰταπ ατιατιεηι 

γΟΤιίτ., θὲ ὑογῦα πὲ δἰ σομητηδτίτιτη, μί εἰ αἰ 5, οπιτιία εἰοτιίψιι6 αὐ οὔνῖος ψιιοσηιιθ «δοῖρίοτος οἴα-- 

δογας556. Νοι οοΥ ἰββί μια νἹαθίτ" Πιὲθο γα ΓΟ 5. ΘΟ πο τιβῖο. ΕἾΘΡῚ δηϊῃὶ ροίεϑ 5, πιὶ {π| νου ϊαΐθηη 
51Π6061Ὸ δΔηΐπιο ἅ1π ἀοδίοπαϊς, ο]αΐο Ῥγθθμλϊο Πρ θβίμη δηρ]θοΐαίτι. 564 ἰουτθ ἀΠ166 Βα Βουδἢΐ οατιβδυ 

τὰν (6 Ἐγοπίομθ Βδβ} ππ|5 πος {πιά οι} ἔδυ, ΠῊΡΥ 115 ἀΥΟ Ἰβδιτα ΠΟΙ 15 οππ τιβίαι ἢἶο 86- 

Ὀαβίθπο αἰηϊοῖτα. πα ῃτ} δηϊηὶ Ἐοπίοποι ἴδοθυθὶ Τυτιβίδι Πἶτι5., ΠΟ 50 πτ ΠΟοίαυ "15 τηδοΠπα- 
(ἰομ θιι5 'π θο δά δριϑεοραίτιηη μΡ6ι ἴα8. οἱ ποίαβ (πάθη ο ἀθοϊανανὶς, βϑα δἰϊδην ΘΧΊ 10 ΔΙΠΟΥ 5 

τοδί πο ϊο, 4ποἀ οἱ ροϑβί ἰουτητίατ ἢ άΕἱ, {τιξ οϑί 5851: Ἐριβίοϊα 12ὅ, Ἄχ μι δτς. 15 δμτη νἱθίαν 
6556, Ζπ6ηὶ Επιβίδί τι ΕΓΟποηθ ποβίλια μι ἀρ Ρ6}]αΐ. πᾶν 8 βαβρίοῖο ογαῦ θιπη., ΟΠ [ἢ ᾿ΠΕΙΠΪ5 

δδβϑί Ἐὐπιβίδί 11, 1Π1π|5. ΘΕ] ΘΥΓΟΥΊΙ , 4105 [15 Δ οἰ5 οὐδ γαΐ., Ομ βοίτιη [11586., 6] 5616 

ΧΟΡ ίο ππιπο γουϊαΐθ ΘΟ ΘΠ (1 5111 σατῖϑα., ππιπ ΘΥΤΌΓΟΙ ἀδἔθη 1556. 

ΠΙ. ΝΙΠῚ ποοῦϊ ΝΙΟΟΡοΟΙ ἀπ|5 Ἐπτιβίδί μι οἱ Αὐϊαπουιπ ΠΡ ΟὈΪΐα5., 86 ροίπ5 πονατη Παὶς 

Ἴποο 6518 ἀθοι5 αἰζα}1, ΟὈ]αία Πα δὶ ἀοἰθμ θη ἄξ οσοαβίομθ. Εγομίοπθη ΑὙἸΔ ΠῚ (α] θην ΘΡΙβοορτιη 
ὉΡΑΙπαυιηΐ., 564 1ῃ 60 τ] 1οἸΘ Π610 δ {10 ΟἸΘΥῚ ἃ6 ῬΟΡΙΪῚ σοηβθηβιι5. ΥἹΧ τπητι5 δαί ἃ] ῖθ οἰθυϊοιιβ 
ΘΠ 60 ΔΡΙΘΓ6 : αὖ ἔλοίτ15 Θϑ( ΘΟΙ 18. ΘΧΘΘΟΡ [10 (οἰϊτι5. Αγ μθ δ. Πα 6 Αὐἰδηὶ τὸ Ἰηΐδοία 
γϑαϊθυιπί, δὲ ἴῃ τϑάθιιμ 9 δἰ αᾶ ἱπηριθίαεῖβ δι νοϑιρῖα νοὶ χαθυαπῖ, 46. ἀαῖθτι8. 5. ΒΑΒΠ1π5 
ἴῃ Τθριβί.. 251, πὸ ὃ : Πὶι Διοοροίϊηι τιδχιι6 ρΓΟστ βϑὶ, οτέτι τα εἷϊ ροιτιῖ5 56): ΘΟΤιιη., τί ρῥτοπιῖ- 

56Γ τι, Ῥ6᾽ ΠΠΟΟΓΘ; χιοτποίο τοάζολῖτιῖ., ψιιαίθε τι ἵπὶ τϑάθιιιείο υἱδὶ οἰτι, τιοτιιπὲ φιὶ αἀξιογιιπε. 

Πβιμοβίμιθηβϑ ἀΠῚ γιατ ΝΙΊΘΟΡΟΠ δ μο5 ποὴ οθάδγθ, ΥἹ δὲ ᾿πρῃβϑίοηθ οὐ αἰ μδίτμηι 11}15 Θρ᾿βοορίμ 
ΠΏ ΡΟΠΘΥΒ ἈΡΌΥΘΒ55115 δϑῖ.. ἃ. Το  βιδῃ οἰν!αι15 ΕΤοηίοηι ἰγδ τ1. 5841 ἰατηθη Ὠ1Π81] ργομιον : 
τη Δ] πουταῦ Ῥ1Ϊ ΠΟΙ] η65 5110 ἄϊο σοηγθθῖα5 51105 ἈΡΈΓΘ., {π8ῃι οἵη ΕΤΟΠΙΟΠΘ. ΘΟΙΩΙΠΠἰΟΑΓΘ. 
Ἐΐασαθ ἴῃ νδοι]β ἘΠ 115 Τα 416. οἴ Ῥάγγα βθοίαϊουντιιηι τὰ η του 6 Π)αΐ , Ρ᾿Ὸ Θρ βοοραίιι5 
οἱονῖα,, {ὰ8π} Δ πίοροια σοποιπρίνγογαΐ, ἱοποιῖηϊα οἴ ΟΡΡΙΌΒΥΙ 5 σΟΟΡΟ 5. 

δος Ῥάιο δἰϊίθν, δ ΓΤ ]Θιοπίϊιι5., ἀθβουρϑίηγιβ. Εὐχιϑι μας δα ἀΟΟ 551 1115 Βουρίου θ)6- 

1 ΒΕ ΘΠ θιη 7 οἴη ΝΙΘΟΡΟΙ που ΔΏΪ 105 ᾿Θν]ου θτ15. ΘΔ 6 ἢ 18. Ορριιρ παββοῖ, πἰ Ἐπβίαι ΠΗ] 

ΤΉ ΘΡΙΒΟΟΡτιη Δοορουθηΐ, πὶ νἹ 1 605 πομ οθάθγθ, νιοϊθηίσπη {Ππι| ἀρτηθα ΑὐἸα που 1π1- 
τη 151586. ἴῃ Θὰ ΒΘ ΘΠ ΊΔ1ὴ ᾿π ϑυργθίαίιν {Ππ|ώ οχ Τρ ϑί. 397 : ἔὕυὶ υἱάθὶ 605 {ἰοπ οι" ποτὶ σθίϊογο, 
γυετια ἀρογθαϊίιιτ' οἱοϊθτπίοτο πιάπῖι ἡαίταν {ἐἰ {5 ορίδοορτιην οοτιδίϊίοτο. Βα ἰπθος Ἰητουργοίαϊῖο 

βίασ ΠῸ Ῥοίεϑβί. (οπϑίαϊ οπῖμ Εγοπίομθη ἃ ΑὙἸλ 5 Θρἰβοορδίτμν ΔοΟΘΡΙ5856. Ὁ ππᾶτο γἱο θη ἴϑιν 

{Πα .. απιαπὶ Π)6μηοϑί θη 65 ΔΊ γο βίαίαϊς, πὶ ἀαέτιι ορίδοοριιπι σομϑίππουδέ, ποι ᾿μμΣ{{6 415 

Ασα ΔΒ θα, «αὶ Δπηὶ ρον δοθυαηΐ «πιοα 5ϊζιπην ᾿ἢ 1ρ515 πογαΐ, 566 βδουὶβ θά θιι5 ΕἸοπίομὶ 
Ῥδὺ σἱμι ἰταἀ θη 15. Ὑ146 {1186 Ο βου γαν ηγι5 δα Τρ βίοϊαιῃ 297. 

ΤΥ. Ταμι οὐτὴ ΝΙΟΟΡοΟΙ δ πὶ5 συανίογα τηϊπανυθίτη ΘΠ ΒΘ Π65 5 ΤΊΠΊΟΥ Θγαὶ Αὐϊδποβ, 48] [ουΐθ 
ποημάτην ἴῃ Οαἰαίϊαπι γοήϊθναηΐ,, αἰππα σοποὶ τιμὴ πθαἸΐανὶ,, δα σοὶ δοσοθυβιίτιη βαβι]ΠΠπμη, απὶ 

ΒΟ. ΠΟΙΟΥ͂ οορουθηΐ, ἀξ 518 σΟηϑιιθίπ ἀπ τιουθηΐαν. Τπίον Πὰ5 το] ϑίῖα8. Βαβι Π{π|5 

ὨΠΠ1 ἐδ να]δίπάϊπο βιὰ βου! θθγ6 διιάεραί Ἐπιβεθῖο, πιθ γετὰ ἀϊοθμο ΔΊ σονεῖ. Τὴν ἀπάται τ ]}]ὰς 
ἘΌΒΘΡΙΟ ἢ θὰ 5. τϊβουαΐ, ἤΟἢ πϑρ Ἰσοπίία απί ΟὈ]Ι νίοπα , 584, {αϊὰ οἴμην βου ρ5ι5ϑοὲ ρον ΤἬγαςϊα: 

ὙἹοαν πὴ δῦ ρον Ῥυδθροβιίαιη ΡΠ Πρ ΡΟρΟΙ 5 {Ππϑϑατινόγιτη, ᾿ἰ{δγδο γβ 1085 πο Ππουτιηΐ. Ρουαρυδηΐο 
δμϊῃι Ῥαγοθοῖαιη ΒΆ51}10., δάνθηις ψοβραῦθ ἴθ τυ θη Υ ἸΟΑΥΪτ15., Οἵ ΒΠΠΠΉ 110 ΠΙΆ Ω6 Δ, ἜΘ] 5 τι 
αὐἀνοπίι8 Θςοπμομο5. Ἐπ Ο]οϑι8 ἰαίαϊς. Ῥυφροβιίαβ γοῸ, 46 πη} ΒΑΘ, 1π|8 γοραγογαί,, τι ΠἸογὰς 
βΒυπη θοῦ, πΥσΘ Πα [ον ίαβ86 αἰ π1Ὸ Ποροίϊο, ργοίθοίτιβ οϑῦ Π6Ο 5Π5ο ρΡ 15 {Π {6018 πθο βα]αΐαίο Βαβι το. 
Εο τηοϊοβέϊονα ϑθς οναπί, «ποα “αοιἀϊθ τὸ5 πον δνοπϊτοηΐ, {αὶ 15. Ππιβ 6 Ὀ]ο βου Ὶ ΒΘ κἰ5 (ο- 

ο, 

Αννο 376. 

Ἠοϑιβίσ ει 

αολιίεν Νὶ- 

σοροϊιίαῃι. 

ο». 235. 
2ήη0. 

Πε ορὶ- 
βίοϊα 237- 
αἱ 5. Επιξὸ- 

μὲ ἢ, 



ΟΟΧῚ ΤᾺ 5. ΒΑΘΙΠΙ. 

Δννὸ 376. ἸογΌμ βίπιην ἰοναβϑοί [θα51}ππι5. ϑουΊρ 51: ἰαποιν δα ον Τρ βιοίαιῃ 3837, ἸηἸιῖο ᾿νι 5. ἀππὶ 370. 

Ροϑβί τοάϊτθη Αυϊαπουαι 6χ τα ΝΊΟΟΡΟΙΙ, ὕὰπη εἰμὴ Ὑ Ιου] 15. δυάνίοσα τ πανία", ἂς ἰονίο 
δηίοιιαπν {γδἸΐα δϑϑϑὶ Προ οϑῖα Ἐρομίοηι. [πὶ Πὰς δρβδίοϊα γαί!οπθι γθ 10, σαν ἰαπίο ἰμίθγνα! !ο 
βου ας, ἂς ρουβθαιοπ θη, τὶ νιϊηλα5, οὐάτης ἀ βου. 

: δ βὸ Θουιρβουιηΐ ργοϑν ουὶ ΝΊΘΟρΡΟΙταπὶ δ Βαβι] πὰ 6 δου ιηγη}5. ἘΠ ο] οβῖα διιθο, 56 ΘΟΥΈῚ 
ζορο!ταμος. Πἰογὰ5 απια δια οοἰουαΐα βροιαγοναΐ, οἵ 1ἢ ν]ΟΙΠΔΠ} ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΡΊΟΠΟΙ 566 }1τπ|8 ΕΥΟΠίΟΙ 5. οἵ 

οἷδε ἂς ῬΙο 5 ἴθ 6 ἠοιοβίαμο οοπβθηϑιπι ἀδίαϊοναῖ. Πατιθ ΑΒ. Π1π|8. π1}}}} πον οχ θουῖταμηι 

Του 5 ἀἸά τοῖς. Ἀοϑροπάοί ρον Ἐριβίοϊατη 258, ας πογίαίιιν πὸ ἀπῖτμτιπ ἀδϑροπάθαμις ὁ) ἰαρϑιίμι 

τπηΐτι5. δας Δ] ΘΥτι5 {π| 8586. Ἐτοηίοηὶ δα πχογαμΐ, οαπλ. ΟἿΟΥῚ ΘΟΥΡτι5 ᾿πίθρτιιηι δ πθαΐ : ΠΟΊτιΟ 
οταχ. Θἰἴαι ΠΙτ15 ἀο]θαηΐ, απο οχίτα ΠἸ1Π1Ὸ5 6] 6 Εἰ 51η1., 566 858] πᾶ 510 [πὰρ ἴῃ τὸ το θϑιϊα, 506 το ι- 

ςοή!5 οἱ δἀξαςανὶ οἰΐο αὐαχῖλ σοηβία πίον ρου θυαῃΐ. 

ἐξ ἐν Νοῖ πα]ῖο ρμοϑί βου ρίαμι πβοῖο Ἐριβίοία αι 2917 Απποοίτ5 οχ Ουϊθηίθ τη Τ γδοῖϊδηι σ0}- 
πώ αυι, ἰοπἄθης. (βάτο {γαηβξ, ἂς πονδ δρίβίοα οοοαβίοπθηι Βαβι ΠΟ αἰια]ῖτ. Ἡ ας Ἐρίδιοίδηι, «τ 

οϑι 999, ποῖ πλ]ῖο ροϑί θᾶτ {τ|ὸ οϑί 297, βου δ 6586 ῬΟΥΒΡΊΟΙ (πν ΟΧ 10,50 1Ὠ1|ο : {)εαϊι ποῦ ὶς 
Τοπιΐτιιι5 οἰΐατν πτίτιο.. σαϊπίατο σαποίαίοπι {πιαπὶ, οἷς. ϑίαίαμ προ οβίανιιθι ἀθρ]ογαΐ, ας ἀὸ 

Ὅς ορῖτ Ἰροαιὶβ Βομηδηι τ (6415 που μα} 1 αἸββοῦῖς, {πὸ πο Θχα μα Β΄ τητι5. 564 ἀπίοαιδι δ παὶς 
βίοϊα 2ήο, Η Β - ΩΝ Ε Ε . - .1.. 
αἱ Νίοογο- ἰΘρΡ ΓΙ ΟΠ ΘΠ νΘὨΪΆΤη115., 4185 τγ11}{15 1 ΠΠΟῸ τα τ ]γ115 ᾿π Ρ]]οαίὰ οϑί, [τὰ Βά51}1 σομητηθιπονυαη ἄα δε 

᾽} 

ἐιδροσν ΝΙΟΡΟΙ πο 5 ῬγΟΘγίθυοβ Πρ βίο!α. (ὑαλι Ῥᾶντιμ Ἰθθα 15. 5101 ν]ἀουθίπν Εγοηο ναδιιο ΕΘ] οβὶδ 
ῬΟββ6ββϑίομο , γθη} ἀϑίτι {Γδοίαγα οἵ [θη οΔΠο]Ἰοατ Ῥτο ον σρὶῦ : ΠΘατ|6 θα πθς αἰθα μη πη 

[6(611π|; πᾶτὰὶ ποθ 11}}} ἀπ τ ἂς ΠΠπποίπιατο ορθυιης. ΠΈΘ ἢ) γΑΥ1 δὲ ἸΠΟΘΥ ΕἸ ΤΕ ΠΊΟΤ 65 Βαβι ΠΠτππὶ 

80 Ποἰταἴπ6 ἀἰϑιυ προ θαπί, οὐ οδΡΟ 501} Τα] ον ὴι π΄ πιο τ ἀγοθαΐ, «α]ἃ ΝΊΟΟΡΟΙΙ ἀρογοίτιν; 

οἴῃ ῬΘΙΌΡΡονίμ6 δά ὀπὶ ΡΥ ΕΒ γ οΡῚ ΝΙΟΘΟΡΟΙ δὶ τἸβθυιιηΐ οπατὴ ΠΠ{{6ν}5 Πθοάοβίτι) σομ]- 
ῬΙΘΒΟΥ ΘΙ}. ΘΧ 4πὸ 5ιπραία δοουναίθ σορῃουῖί. 51. τεβροπάοί ΒΆΒ1}1πι8, ταῦ ατι85 1056 510] 5118-- 
ἀἐθαΐ., ϑαάθιι 1115 Ῥγοροπαῖ : ΠΘΡΡ6 ἰᾶπο ρουβοαι [ΟΠ ῖ διμγ οι δχὶίταιη Πα τπιγαιν, {πὶ 
1111 026 4116 ΘΒ ΡΟ ον 85 πα θιθγαπΐ. (δι ἢ 5] συαν 5 51{, 506 σΘΟΙΌΠ 86 ΡΟΥ ο θη 81} : 581 [ον δ, 
ὭΟΠ να] 6 ἴῃ Ρᾶννο ἱποομηηοάο ᾿πσοπάτιη. Πουζαξαν ταῦ ὨγΘ ΠΟ ἢ 56. ΤΥ Υ Υτι} οἱ σοὨα550- 
αἴ} [105 6556, ἃ. ἀοηγθϑίϊοὶβ ΘΧΘι 15 τξαπίτι. ΠΠι αὐιέθιν δίϊαιμ αἴ ι16 δίϊαιν Ὠιοηδΐ, Π6 γθοίξο 

Πά6ἱ βἰμυα]αίίομο ἀο α αμίμν. Νοραΐ 56 σου] 5βιστιμη, αὖ ΤΠ ΓΟΠΙΟΙ ΘΙ ΟΡ βοορῖιπ ἀρποϑβοδί ; 16- 
46 δου ΡΟ ἰββιιτι οατι88 ἀδοϊαταί, ἥτιο5. διιάϊοναι Πποίπανο : π6 415 Οχ 1115 ΟΠ ΠΟ ΏΘ 
Τ᾿ ομί 5. ῬυΘοσοαραγοίαν", αὐ δοσορία ἃ} 60 οὐάἀιπαίϊομθ, ροβίθα νοάτία ρᾶθθ νἱμ ἰδοογοὶ 

ϑτιαάπ5. τϑιϊμθμ αὶ. οαῖι8α, ῬΘΈΒΡΙοτατι1}) δϑί ἤθς βου ὶρία. 6856, δηϊθ δη} ῬΟΥ ΒΘ ππ 1015 νἹο θη ἴα 
οὐδβοονοῖ, Νουάπιη δαῖμ ᾿ῃΠΙοΐδ5 Θναπί ρασα, ποτε ΘΧβ1 114, ΠΟΠ πππ ΘΓ ΌΘΙ 68. 

πῇ ἐὐεῖδα Αὰ ἰιος ἰθμριβ ρογίιποὶ Ὀτονίβϑμα δ Ἐπιβο θη ΕΡΙβίοϊα, {πὸ δϑὲ ἀπιοθπίθβιιηα σπιαάναρο- 
ῥέαια, βία Ρυϊηῖα. ὙἸάθίαν αιιοϑίτι5 6556 Ἐπαβ  θπι5. {το τη ΠΠΕἰ6γ15 ΒΔ 5111: Ὡ1}}}} ΗΝ] ΤΠ ΟΟΡΟΡΟ οἱ ᾿ΔΟυ "15 

αἀἴρσιαια ἰθρονοῖ : {πο ααϊάσῃιν ρου ϊουιῖι5 ἀπαθιι5 δα αβοθιαμν ἘρΡΙβίο 15. ορίμπιο σοηρταμ. 
ΤΠ εβρομάδι ᾿βαβι τιι5. 56. ἐἰ6 το οβ615 το θτι5 5 06 βου θυ, ποῖ τι 1ΠΠπ|π85 ἀο᾽ονομι απϑοαΐ, 564 τιὶ 
5.1 1086 ἰθηϊαΐ, δο [{πι86] τι δα ἸὨΓΘΥΙΟΥ 65 ΡΓῸ Ἐοοϑια ῬΡΘοο5 δχοϊίοί. 

οι τὸν λὺς "γιὸ Ῥ ΘΒ Δ ἢ Ἰ5Β1Π}] Ἐροϊοβίς ΑΒΕΠΟΟ ΘΠ ῬΡΘΒΡΥΓΘΡῚ ς Ῥογοεμοὺβ οἱ ϑα πο Ιββπηιϑ., ΤλᾶρμΟ 
ἰρην. θοιο- ᾿ΟΟΟ]οβία Ῥαοιποαπήδ βιάϊο βασταθαπί ; οὐ πὸ ῬγυΘοΙθα5 οἱ που δΈθθιι5 Θριβϑθηΐ ἀριμ ΘΡΊΒΟΟΡΟ5 
ἡποας οὐ ΟγἹοπίαϊθ5, τί ἰθραίιο τὰ Θοοϊοηίθῃ ττδροῖπιν, σΟμδ85 ας Ζπι6 ἰδος Ῥτον!ποῖα οἰσοα Ῥάβο]α 
Ἐρνς ἐρ 1 Πα} 5 ἀπηὶ 970. ὙἹάοίαν ον οι θτι5 Βα ρουῖουα απ ποὸ ΠΟΠΊΔ 1 σΟρ Ἰἴ8586, γ6] βαἰίθμχ 5. Π τι 

ἡσιονῖ.  Πογίαίιϑ [|558. πιὸ ἀτϑρουπιιη Ν  ββθησν ἴῃ Οοοϊἀδηΐθηι ἰοσαίπηι πον. ὐαντς δχιῖα μος 
“Ῥὴ ἘΥν ρῃΒΠαμι, δῖνα {αῖα Οὐθρουίιβ, αἱ Ρυξνιάθναι [θαβ1}1πι5, 06 Ἡλι η115 5. 5ΟΙΡΘΤΕ πο] ἰῖ, {θα 1115 

βίοι δ] ΠῚ διαΐ, ιν αἰϊα ἐ6 οατιβα. δε απηθα θογοίπθιιιι ἴῃ ΠΤ γδοῖδι συ 1556, εἴ σαη ἴππ|- 

56 010 ϑαμῃγοϑβαίθηϑὶ ἔι1558 ἅΠπῸ 970 δχϑαηΐθ νϑὶ 576 ἱπθαπίο, ἀἰβοϊμηιιβ οχ ᾿ρ βίοϊα 299, {τὸ 
βουρία δϑί πο Πλπ}10 μοϑί ᾿πἸ τ} ἃπηὶ 970. ἕνας οατὴ ΑΒ ΠΟ ν 6] ἴῃ ΠΩ Εμ15. ἰοοῖβ, οὐ] 
Βα β1}1πι5. θαιη θη ορβίοϊαμι βου ρϑῖτ. Τλοσαὶ οαπ ΤΠ βαθίτιπι “τα }65 υράθιηει Πογοίμθο ἀδμής 

δι Του : ἰουίο. θηΐμι σομἰου. {{Ππ|ιὴ {ἀτασνιιν ορίϊμηο ϑαποιϊβδίιο, 481 ΠΑΡῸ ΔΠΠΝὶ 

ἁγτάονο Οὐϊθιίοιν μουαρτα]αΐ, οἵ ἃ Τπϑ σα θτι5. 4 πι54π|6 ΟΡ βοο 5 5 Ρουθ ΟΠ 65. οἵ οριβίο αϑ 
οΟΙ Πρ Ρθαΐ. 



ΥΓΓᾺ 5. ΒΛΒΙΕΙ. ΟΟΝΤΗῚ 

Τιοραίοβ ἢν Θεοοϊοπίοιη τὶ πο πχα παι ΡΟ] α] αὶ ΒΔ 51}1π185 : 81 διϊπι Τ)Ομλλ115 ῬΥΟΡ  ἶπι8 ἢαΐ, Ἀν κὸ 370. 
ἰῖο Ορτιβ ποθὴ ἴοτ ιιχ 0; 5ἱ Π 6] ἰνὰ ρϑυβονυθυθί, μῸπ ΤηᾶσΠῸ Ῥ ΘΒ: 410 {πίπσπιιι ΘοοἸ ἀοηίδ]ο 8ι1- 
ῬΘιο  απν. Εχιιβίγα δ] αβηιο 1 ΠΟΠλ 65 ΟΥΑΥῚ ἀοιηοηϑίταίϊ, ΔΠ1αἴο ἴῃ Θὰ μι βοη!θηζίαμ γοϑιι Πομιο-- 

τἷοο. Νοπάπιηιν δηΐμ ο4}}π5 οσἀπιοίτι5 οναΐ ἀο]ουῖ, Ζιθηι οχ πα .}}} Ππ Θυάσνιιν Δ μη} 972 οχῖία, οἱ 
ΕΧ ΤΟΒΡΟΠΒ15 ῬΑ Φ6 1115 Ρ6ὺ Εγαρυίτν ἅμ πῸ 970 8|14{15 ἑοποθρογαῖ. Οὐ πθίϊαη σα] ππι5 γον !-- 
οπούδηΐ ΠΟΥ Ἰβϑίπχθο Πδηηδϑὶ ΠΠ {6 δθ, απὸ Ῥα.] ΠΟ Θρ᾿βοοραίπμῃ δι θα θα μΐ, ἀοἰναπιάαίο Ν ]οίῖο. 
Νατναί ἴῃ δαάθηιν ᾿ριβίοϊα 2339, 510] ἴῃ πηθηΐθην γ θη 1586 ρει γαίϊηι ἃ ον ριθυπη Οςο! θη ἈΠ Ππ1}} 
50. Ί οΓθ, ἄθ γϑρτ5 απ θιη θοο οβἰαβί!ο15 11], Ὠἰδὶ φαοά ἰηβιμπαβδθῖ, πο6 1105 ἀθ τοῦτ Θυῖθι- 
(ἰδ νϑγὰ ἢ0888, Π6Ή1|6 γίαη, {πᾶ ροβϑιμς ἀἴβοθῦθ, δι θοῦ! ; ἂο σοπονυδίϊμη, που] 1} 118, 405 ἴθπ- 

(αἰ᾿ο 65 αἰΠρτιαῦ, ᾿πϑα απ τηι ΠῚ 6558, ΠΘ 46 ἀἰρηϊζαί θην ΘΧ ᾿βΕ πὰ πα αι 6588 506} δι. ΝΟΩ 
ἰἀθθη ΟΠ (10 Ἰοσ  ] Ομ] ἢ 511π|5; ΠΘ΄Ὸ6 ΘὨΪ} 15 ογαΐ, {αὶ Ὁ}}} ΕΟ  οβίο οουημοο τπόνδηὶ αἰΐονγοί: 

5641 ροίπ5 ΠΡΟ πίθι" Ομ λα Πὶ Θατι586 5{ΠΠππ|}}| 5161} ᾿πηρ μ1 ἴῃ Θχδυαιν 15. ἀππιαθτι5. {π{{6γ15, 480 ἃ 
ῬΟΒΟγἑοΥ 5 Πογοίίθο οἱ ϑαποιββίηιο ρουϊαία ορίαϊοβ δχιίτι5 Πα θιιθυτιηί. 

δσηΐ [δ ἸΠπίον 949 εἰ 948. Ῥγπηα ΟΥιθηίαϊ αν πουαΐμθ Οςοι ἀθηίδ] 115 βουρία. ΑἸίθγδιη 
Τ)Αβ.Π1πι5 ρυϊναίμη βου ρδι δα Π4{1 οἱ αΔΠΠ1|ὸ Ἔρίβοοροβ. [πὶ Ῥυῖπηὰ βιρηιβοαηι ΟΥἰθηΐα 68. 58 Ἰηίον 

ταν ἰββι πὰ 5 ῬΓΌΘ 6115 ἃ Ἐποοοβίαστιιν ἀοἰδηβίομθ ποὰ ἀπον θυ, πθῸ ἀΠίμτι} ἰΘΘροπάθιο, οἱ 

1άεἶνοο ται πιὰ ἃ Οοοϊἀδηία [Δηὶ 5006 δχϑρθοίδίιμη ροβοθιθ. Νυμηονγδηΐ ἀθοϊ παι (Θ  ΕΠπαμ ΡοῚ- 

ΒΘ [1015 πηι, ἴῃ (πὰ Ρ]αγα5. ΕΟ ]65115. θυ θη ἶβ88. ἃ ΠΠ ΠΟΙ ΟΠ 65 ἀϑβούθυδμΐ , απ Π} ΟΥ̓́Θ 580 

ΠΙΘι μον ηίπ, ὁχ 4πὸ Ενδηροίιαι. ΟΠ γῖδιὶ ἀππιπεϊαίτν. Ποσαμΐ οὐρὸ τι ἰαπάρην πᾶ πο 
τἸἰἀπτ 6χ Οοοϊἀοπίθ {αὶ Οὐθηΐα!! Εἰ ο  6δ1θθ ορθπι [δναμί. 

Βοιιρία δϑὲ ἴῃ δαπηάθην βαπίθπίϊαμι Ερίϑίοϊα 343, Ἀοραΐ Βαβ}}ππι5 τι Τρογαίογθι Θεοοϊάθη- 

(15 οου τόνοι ἰαοϊαηΐ (6 115 {πιὸ σουτιπίαν ἰὼ ΟΥϊθηίο ; νοὶ] 951 14 ἀιθῖςῖο [που ὶς, βαϊθιη 1651 υἰτἰαηΐ 

411 σομβοϊθηίαν αἰ Ποίοβ. ῬΘυβατπ10 τ] υ1τ15 ἀοβου  τπιι, απιαμλ 1 ΒΌΡΘΓΙΟΥῚ ορ᾿βίοϊα. Ναγραΐ 
Ἰθάβ.}1π|8 ΘΡΊΒΟΟΡΟΚ τ αἀἸοῖα οαπιϑα «δι ηδυὶ ; ᾿μ10 ΠΟΠΠτ}105 51πὸ Δοσιιβαίου 115, 5116 ἀρ! ΠΔ]}1]0115, 
Ἰηἰθιηρεδία ποοία ταρίοβ, ἴῃ ἰοπρίπαιαθ γϑρίοιιθθ ἐπραίοβ ἔπ|556. ΠΙης [πρ 88 Ῥ ΘΒ Υ (Θγου μι οἱ 

ἀἰϊαοοπουιν, οἷδε ἀδροραίαίιο, ρορα!ουιιη οϑηλττιθ, αἰ τα να Βρ᾽ ἢ τπ|4}} οαΠτπι γαςδηία, 8465 ργ6- 

(Δ ΙΟἢΪ5 οἸατιβδ 516 Θοποϊ Ομ 115 ἃς 5 Παχῖρι5 : ἀππιη θοο]οβία οἰ απ πὲ αἸΒρουϑζο δυαΐ, [Πὲ0 1 6515 
ΠΠου αΐθι ποία, πα] ἰππάϊπθαι πος ἀδόγιιη, οἱ ϑρι ει σην βαποίαμ γϑ]} 1οἱῦ, ἂς ἀπῈ ΟΠ Ϊἃ (εκ. 
510] Θοοϊοϑιαδίϊοα πυπαπῖα ἀγγοραΐ, Βαρ(ἰϑιηαία, ἀθ ππος! ἢ 68 Ῥγο οἰβοθη τι}, ΘΟ ΒΟ] ΟΠ 65 Θρτο- 
απ 111, ΘΟΠΉ ΠΥ ΠΙΟΠ 65. ΤΥ ΒΓΘΓΙΟΓ απ, ΕΟ] 6ϑἰθ Π]ϊο5. ᾿πρὶδ ἀοοίν! πο ἀβϑθίαοις, Πθς 60 τπο- 
ἰδϑδίϊονα ουαπὶ Οὐἰθηία!θιι5, φορά χτηϑίπουθηΐ, π6 ἱποθηάϊυι οοηϑαιμηίο, Ουϊθηίθ Οοοϊἀθῃΐδι 

ΟἰἸα τ Ρεγνδάογοι. 

ΥΙ. Ῥθυο5 1105 Ῥυεϑγίθνοβ ρασΐο ροβί Ῥάβοθα ᾿πι|τ15 Δη πὶ 976. ἴῃ (ὐςοΙἀοηΐο, ΠΟΠ 56} 1Π|8, Ρτοναῖαν 
Ῥιοίδοίοβ. 6585805 πος τπαχίμ!θ. ἀΥΡιμ θη 10. ὨἾχτιβ Θχ βίϊηιο, {πιο ᾿άθμι ἰοραίογιμιι "τι η 115 ᾿ζου μι σον τον 

ΟΠ θυ ηΐ οἵ αν δουιαμ 6χ βοοιιη ἦα ἰθραίοηθ γα ϊι πβ6π|᾿ δα τατύσην ἀπ] 978 ΠΟ ΠΠ1ὰ Θν ΘΠ θυηΐ, ρμοσι Ρὰ- 
{πὸ ἃρίβ ἀἸΒθ Ομ: πο Ῥοβϑθηΐ, 51 ῬυΊμγὰ ἰδσαίίο 56 γ1π|5 ἐμ Πρ 1586. - ΤῊΣ ΡΣ Ν 

Νοαάθσθ δία οἰ{ἴπ|5 [νδοο Ἰδραίῖο Ῥοβϑβὶί οο ]οοδυὶ ; ἴῃ {πὸ 58η6 ἃ ΤΊ ΠΘΠΟΠΙΠ βθηΐθηίία ΟΠ ἴεοιυς Γαἱς- 

ἀἰδίδιντιβ. [5 δηΐτ ἰθραύπη ἀπ πὸ 979 δπί 974 υηϊβϑίιηι 6586 ΠουοίΠθιιη χ᾽ βίηιαΐ., οὐ ἀηπῸ 970 
511} ΠπΘ. δια απ τὶ τ 115586. 19. Νϑιίπομι ἃ ππῸ 979) ΤΩ ᾿Β5111} [1556 81} 5 ΡΓὰ δα {15 ΤΟ Πα πΠ1Π|. 

Νυήίαι ἰορας!οὨ 5 γϑϑιϊρίαιη Ππαθθας ἀπὴὶ 979 δπὶ 574. Ἰδτιοιη ἔδοι ον τ 1{15 γ 115 οριπδίτιθ Π)ὸ- 
ΤΌΔΕ ἐχ Οςοϊἀδηίβ γθάϊίπιβ ἀππὸ 57, {ποῖ οΟἸ Πἰσιιπί οχ ᾿ἰβ νου ῖ8 ᾿ὑριβίοϊ 2390: 7226 τοῦ 
«ιίοην Οοοϊἀοπίαζί νι ργῖμιδ ἴρ56 εἰϊαϊοῖδιϊ, πιαγραπίθ ονιπὶα {Γαἰγ6 Ποτγοί 60, οι ἡτιαίο5 ἀπ πε 

ΤΙ 5ιι5 ἰἰειο γὼ αὐοιμιῖ  Ἐὶχ αἰ σοποϊπάπηις Πογοίπθαμι ομα τοάοιιηίθηι, ἄρτι ΕΒ θ τ πη 

[α1556, οἴσαθ (6 γοθιι5 ᾿ῃ Οςοϊἀθμ(6 ρουβροο 5 Παρ ΡΆ5850; 564 Ππιομιοᾶο ον  Ποτ15, 411] 511}0 ΠΠ ΓΙ ὁ... σι. 

Π]θη}15 ἀηη0 8570 Βοιηαιϊῃ «αϊάθιη ςορὶίαθαί, 5664 ἰαιθ πομάτιη ΕΠ {6 Υ15 ΘΡΙΒΟΟρΟσ μη δέ γτοὔτι5 
ε Θναῖ, Ποπά απ Θρίϑοοροβ. παοίιι. οταΐ, {Ζαϊιι5. ὁοιηϊζοι 56. {{{Π6}18. 6588. Ορίαθαί ; “ποιηοίο,, 

Ἰῃαδιη, ἴδπι οἷΐο γθάϊγα ροίαϊ, αὐ ἴα ΤΠναοῖα ἀραᾷ Ἐπιβοίυπη οββοί ᾿μτο ἀππὶ 370} ΝΟῖ ΘΠ μη 
«ἰα!θιαπ οδὲ {α|η., οατὴ ΒΒ. 1π|5 βου ον οὶ Εἰ ριβίοϊαι 399. (βου ρδ1: ἁὐιζοι ΠΟῊ αλαα το Ροϑέ ΤΠ] ΓἸπι 1} 

μη] 970), Ἰαμὰ {πιπ) ἢϑογο οι οει5 ἃ}0 Τλιιβο θ᾽. «εἰ ἰποοββίβδοι οὐ τὰ σαρραάοοϊα δὶ (εὐττλ15. ἰοο5 νοῖ- 

βαγοίπν. {Ππε|6 ἀτιροτοίναι ῬῬα51}1π|5 τινι. οἱ εἰσ εἰΐο οβδοας ἀοσπεὶ Ππίονυ. ΠΙᾺ ἀὐιΐθιι πι0} 



Ἄννο 376. 

εΡ. 263. π. 
1, 

ἐν». ἡ. 

ΟΟΧΙΡν α«ΥΙ’ῖὶ 5. ΒΑΘΙΠῚΠΙ. 

μλΐπτι5 ΧΡ οὐδίαμν οἱ οουίαμι οϑῖ, Βοτοιβεὶ Βοιπαιι οορὶ απ ε15 ἰΐον πομάαμη 58} Ἰμἰτιλν Πιθ 5 

οπιηΐηο βίαςαίαμα [αἴ556; βιΖαϊάθηι ΒΑβ1}1πι5 ᾿ῃ Ἐρίβίοϊα 21 ποσαῦ δύῃ πος ᾿ζου Πϊθη8 Θοη ἤθονῈ 

Ρο556, πἰϑβὶ πανὶ αἴαῖαγ, εὐ οαῃλ Πογοίμειιθ σομϊΐθηι 8588 συ θΌυ]Ὸ ΝΎββθῃμο ἔαϊανιτη βρουαγεί, 

τοῖα τὸ5. Βαβι!ο ρ αν πηῖβ ορβίγοία αἰ ΠΟ τα 5 νι ἄθεαν. Θσαγα ψαοα αἰΐ Βαβι πιβ Εαβεθίτιι 

ὧδ τϑθας Οοοἰάδητῖ9 εχ Ποιόίμθο ἀἸἀἸοῖθβ56, 14 46 το θα5 ἴῃ Οςοϊἀθηΐο δἰι 1118 αταῦ ραυΒρΘ οι 8 ΔοοΙΡὶ 

ποῦ ἄοθεί, 56 46 ἰἰ5 φας Πογοίῃθαβ οχ ᾿θαῃηαβὶ ΠΠ 6 }5 511} βία 5 ἤμθηι αἰ] αι18. σοϑ πογεγαί. 

Ῥϑεῖς πίθων Βαβι πι5 4118165 τασϑιι5 ἀαηα βἰης ᾿πτοτὸ Πογόῖμθο ἀθθαμτὶ ἴῃ Ογιθαΐθι. Νθμ- 

πϑραΐ δηΐπη ΘΟΠΒ.Ππιτὰ ΒΟ θ6 Πα] δά Οςοϊἀοπίαθβ ἀμπο 579, φιοα οχ βαποίο Ετιβθθ]ο οὐίαμι ἔιογαΐ, 

τοῖ ορϑίγαοίαμι ἀπ Πα. 10 τι5 {π|556. τὴῦ ἴῃ ΓΘ η τη] τη οΟ] αΐπιτη ἔπους. 

920. πα δχϑετοσιπί Πογοίμοὶ ἰῃ Οεοϊἀοπίθι Ἰεσαιίομθβ, ρυῖια φαϊάθμι, οπι Πα γὰ8 242 δὲ 

943. ἀοίαλ: αἰΐονα, απ Ἐρίβίοϊατη 368. Ῥεϊπιδο Ἰοραι!οὨ 5 ορ ας ββίμνιιδ ΘΧ τπι5 [αϊς, ποὰ αοά 

Δυχ εν Βοιηδηὶ τογογα Ουῖθπεὶ τα]ουῖπί, 56 φαΐα βἰποθυδτη ἴθυθμϊ γοϊαπταΐθιη 5:5 ὩἸ Ποανιμαί. 

Τίηε Οὐϊθηίαϊθθ, ἄπιι Πογοί δι ἰΐθυυιαν τα τ(ττπΐ, σγαίίαβ. ἄρα πΐ ἃ} 55ἰππᾶ8. Οςο ἀθηίδ!θιι85. 

Ἡϊης οἴΐαμι ΒΒ. ΠΠπι5. ἴῃ τεῖθιι5 ἘΡ᾿5[0115, 45 του θυίθηίθ χ ρυῖμπια ἰθραίίοπο Πογοίῃθο βου! ρϑὶξ, 

Ἰοτϊα ὀχϑυῖταϊ, αὐ ἴῃ γεθα5 οΧχ βθηζθητία οοπίδοιϊ5. Εἰχ ᾿ΐδ δυἸἀθινίθν Ῥγοθαΐαν μαῶς Ἰοραίοῃθπι 

θη οἰτἶτι5 βυιβοθρίδιη. 6556, {πϑι Τη0 0 ΑἰΧίμτ5., ὨΘπρ6. οἶγοα Ῥάβομα Βυ]ὰ5 ἀπε 576. Νάμηι 

ΒΑΒ.Π1πι5., ἐπι βου θονοῖ Ἐρίβίοϊαπι 339, τηθηβθ ἘΘΟυιᾶνῖο απΐ Μίαγοο δ) ιδάθιη ἀπηϊ, ποὴ γα} 6 

ΡΙΟΡαΡαὶ Ἰοραΐοβ ἰπ Οοοϊ ἀθηίθιν τλἱτ, ποὸ Τα! ιαπὶ Βρουαθας ἃ ΒῃρθΡο  ο, αὐ ἴρ58 ἀρρε!]αξ, 

οοοἰἀθηίαῖ! - ποπάτιν οπΐην ἀθροϑιιθγαί ἀοϊουθιη,, {θὰ οἱ Ἰμπιβϑθυαηΐ οἵ ΠΠιθυάγιααν ἃπηὶ 972 

Ἰπ {1115 οχιτα5., οἵ σϑβροόπβα μοι Εγαρεϊαμη ἅπηο 379 αἸ]αΐα, οἵ ΠΟΥ Ἰβϑι πιὸ Ἰ)αιηαϑὶ {6 8 ΔηΠῸ 

875. 
80, Νιπηοναπὶ Οὐθηΐαϊοβ ἀπποϑ γθάθοϊη ρου βθ πὰ 1015; πο «αϊάθι ορίϊπιθ {πδάγαϊ οὐ 

ΔΠη0 376. Τπορρὶΐ δμϊτα αθηβ ἀθοϊμγιιῃ του αλ ΠΊΘΟΥΣ ΔηΠτιη Πθη586 δίανειο ᾿τι]τι5 ἀπηΐ. 

Οὐδτα οὶ βουϊρίῶ βἰηΐ ἀπὸ 111 αρ᾿βίοϊ ροβϑί Ῥαβοῖα, ποῖ πημηθυ 0 ΟὐἸ θη] 65 το 46 πὶ ἈΠ ῸΒ 

ῬΘΙ ΒΘ αι] ἢ5 Πα ΘΓ Πα πῇ, {πα πη οἴατ πη ρθυῖο Ὗ ΔΙ θη 18. βοϊθραπί ᾿ποθρίββ8. Αὐ ΤῊ] ηχοπ 5 
ἰπϊάπηη ἐγθάδοϊ τ ἀππουιαπι γαρϑεῖζ ἃ ἀπποὸ 901 ; 4} ἃὉ ἀπποὸ 360. 8584 ὀχίθιηᾶ ρθυβθ απ 1015 
(ὐομπβίδη!! μλητι5. τϑοΐθ οατ ᾿Π {115 Ὗ αἰθητ15 οοὨ  ππριιπίιν". Γηΐθυ τα 116 ΡΟ ΒΘ ΠΟ Π ΘΠ 

Αἰ Ζαοί ἀπηὶ ᾿πίθυ]θοιὶ διιηΐ, Οδίμ ο 1οἷ5 58} {παϊα πο ἴῃ 566465 51:188 ΓΒΕ {π||18. Θγδίογθα δὶ 46 ρεῖ- 
βεααπίίοπα Οοπβίδητι! Οὐἰθηία! 5 Ἰοσασ! Γαἰββθηΐ ἢ ΠΟ μι 141 ἰγθάθοϊ μη Δ ΠΠΟΒ Πιιπηθγαϑϑθηΐ, 584 
Ἰοηρῖτιβ πητ]το ᾿μἸ{1ἃ ῬΘΥΒΘ ΠΟ 15 ΓΘ  ΠἸ55θηΐ. 

45, Τὴη ορὶπίοπε ΤΊ ΠΘμ Ομ ταν θαΐαν. δὲ οοη απ Ἰταν τϑυιι Θ᾽ ϑίδυτιμη 561165. ΘΥΟ ΠΟΙ βο Ὁ} 
Ποχιοίμοϑιβ ἀπ ποὸ 979 απἰί 374, ποι τϑαϊῦ ὨΪδὶ ἀπ πὸ 970 δχϑαηίθ. ΝΙμηϊη 58π6 πος ᾿π θυ Δ] τι 

ἴῃ τὸ πο απ .}}} δα ἀοΠθαγαπάσπη οἱ αἰ αἀ!Ἰοαπάπιιη,, πθὸ τηυ]ίατη ἐθηγρογὶβ τα αϊγθηΐθ. Τἄθμα 
Ἰθογοίῃοιβ ᾿ἴθυτιμη τ {π᾿ ἀπηὸ 977. Αἱ ᾿Ἰπΐθυ αἰγατ 116 ἰθσϑί!Θηθ μι ΠΟΙ (Δ Πίτι} ΒΡ [1 ν᾽ ἀθίαν 

ΘΠ αχῖββθ. Ναμι οἴη Ργουηἰϑιδβαπί Οὐ! ἀθηία} 85 58. ΟγΊΘ μ 15 ΔΊΧΊ]Π1Ο γΘΠΓΠΤῸΒ ; 81 ἃ δῆπηὸ 970 

Ἰ5486 δα 377 πὲΠ}}} ργεβε ἰϑβθηξ.. που το {ππ6ϑ{1 Ἔϑϑθηΐ Ονθηία]θβ ; {αὶ ἰδιηθη ἴῃ Ἐρίβι. 263, 

4πᾶιὴ ΒονοίΠοιι5 ᾿ζθγιιῃ πιῖϑϑιιβ ἀθίαΠς, σταίῖ!α5 ἀστιηΐ ΟΡ ῬΥΟΪΊΧο νο πππίδιῖβ 51 Ὁ ΠΟ ἸΟΏ 6, ἃ0 
ρτουῖθϑα Θοοι ἀρηία! πιπὶ γϑροβοῖιης,, τι ῬΥΟΥΘῚ15 Γθοθηίία. 



ἯΙΤΑ 5.. ΒΑΘΙΠΠῚ. ὈΟΧΎ 

ΑΝΝΟ 3η6. 

ΟΑΡῸΤ ΧΧΧΥΙ. 

1. Πορνομοηβιι ἃ Ῥα ΟΡ 110 ΒΆΒΗ τιι5 Ο Ῥ6]]υπὶ σττὰ ἔπ ιιβ Π1ο., σατιϑῶ διιαΣ [ι51{14πὸ ἀοἰοπα!ε, ΠῚ. “ΓΠΘορ]]Ὸ 

1η} 0185 τοοπαΐ, 56 τοσαῃ!, αὖ σα Εἰπιδία ἔΠΠ10 ΘΟμα τα η]οθῖ, σαϊπἴταο ἀθατ, ΠΙ, Ρουβοψαπίο ΝΊοορο]ι- 

[ὰπουιιπὶ ἱπργάνθϑοῖς, [)6 Ἐρίβέοϊα ἀἢ ΑἸ ΡΠ] ΘΟ λεῖα, οἱ ἅ]1ὰ 5δἰπο ἱπδογιριίοπο, ΕΥ̓, Θ νι. Ἰζουιιμν Βαϑὶ- 

1ϊπ|8 ῬαΓΡΟΡ 110. [)6 Π [ον 5 αα Τνβθηοβ δὲ 1πΠ|010 ἀπὴϊ ἀρ Οαρραάοοοβ. Πὸ Ἐρίϑε. 382. Ψ. Ἀράραμπε θο- 

ΤΟᾺ]νοτι5 οὐ δα που βϑιηλ5. Ρ] αν 65 ΒΆ51Π1 Π {8 τθὸ θεν θα πο Εἰββίμχτιην Του πίαν. (Οπβοϊατιν ΒΟΥ π505 πο πδοΐιο5, 

«ποχίιτη το 465. ΑὐἹδη] ἱποθπά νας, Πῖοπὶ Ἀ]Π105 ΠΟ μ Δ Ο]105 ἃ} ΑὙϊαηῖβ νόχαῖοβ. Ἱ, Ἐρίβιο!α ἀα ἘΠ ριρμαπ ἴθι 

ἄς Αροϊπατίο οἵ (6 νϑθιιθ ΑΕ ομθηΐβ. ϑου1 ΒΆΒΉΠ τιι5 ῬΑ] ]ἴο οἱ Τηποοοηιίο. ΝΠ. (οπϑυει5 ἃ Οριίππο οτικι. 

ὀΧΡΙοαῦ Βονιρεανο Ἰοοιπι ἀΠΠ ΟΠ] οπι, ὙΠ, Ἐἐρίβιο! δὰ Βοζορο!ίαποβ οἱ δα {υθϊοίιν 46 πγοϑὶ ΔΡΟΙ πανὶ, 

1. Ῥαίνόορ 5, ὔσοανιιην ᾿ῃὰ ΟἸΠοϊα ΘρΊβοοριιβ, θά5}}10 δηλίοτιβ δυαΐ, οἱ οὶ οι ἰοο αἀάϊοίαια ; Βορτο- 

584 τὰ Επαβίδι ἴα ᾿ἱτι5 40 Ριορθηβίον. 15 πὶ ντά τ Βαβι ταν ἴῃ ἀρουΐαβ οοπίνα ᾿πιβίαι Πἰατ τ 
4ΌΘΡΟΪα5 ΘΙ Ρ15568, 88 {15 α“π| 5: 1π|{.. 564 (ἀπάθηι τηἰβὶι Ρ οϑγίθνιιν ϑίγαίθοιπαιν οὐσν ΠΕ δυῖβ, 1π ΒαθιΠαθ. ὁ 
4 αΙθτι5 ΠΟῺ 51Π6 ΤΘΡ ΘΙ ΠΘμ 51 0Π6 οὗ ΦαΙτιβ απ Δστι} 615 ΒΕ προ 6 1} ΔΉΪ1Ϊ 5111 ΒΡ Ποαθαΐῖ, απιοα [)α- ερέπος 
51Πππ|8, αὶ ἃ Ραθιο ἀδάοναί 56 Εϑίαι ϊο, οἱ 1Π1π|8 οατιβὰ (οἵ ἂὸ ἰαπία [δοοταΐ, (οὐ Β611α οὐαὶ ἴῃ ἢτι- οαῦδο βατ 
6.5. 8115 Β:15{1π|16 γα, ἤτιπο οἴαπ ἴρ80. Πα αν σονογοί. ΝΊΒΙΙ ἰφοϑϑειιας Βαβι ππτνι Θ᾽ βηιο αὶ γ6- ΡΏ τα 

ῬΙΘΙΘβίοη65 : Φαϊπϑίίαιη υἱάθυθ βαθι, φαοα Ῥαιγορ ΠΝ π5, αιιθοτιτη 5:01 δι ]οἰτἰὰπ (οὐ γ πιο 15 
δὐδιυ!οίαηι ρυαθαΐ, [Θν 115 (6. οδιιβὶ5 ᾿ῃ Τα πέτα βιπρονοιι πο 41558 86. ἀἸοθιοῖ. 56 πὰ πομϊο 
ῬΙΟΥ 5115 Οὔ, ΟΥ} 115. ΠΟΙ} ΟΟΙΏΤ ΠΟΙ ΘΙ δὐ ἈΠ] οἰ τατὴ ῬΟν αν "{τ|5 ἀιεἱδνοὶ Βα] 165, Θχροηὶ Ρὰ- 

{ΟΡ 1]Ο᾽ Ομ Θιλ ϑιιδμπν ἃ ΟΥΙρη 6. αἰββθηβιοποπι οαηὶ Ἐπαβίδί!ῖο : ἀδμηοηβίγαί {τπὰπ ᾿πτι5ΐ 

᾿ὐπιβία ἢ} ΖΘ 6160, {πη οΎαΥ 65 ̓Π} 0188 οἵ σΔΠ απ ΐδο, {πᾶμ ἱποοηβίαη5 ἤπππς μᾶς ππης 1Πὰ ἢ 6 
ἰϑπθηία εἴ 5: 08ου "θη α, πιιμο ᾿ῖ5 ππιη ο 1Π|8 Ῥαν 0 ὰ5 τα {15 δ π ηναβ ; ἀὸ ἰἀπᾷομ τοραΐ τ 510] 
Ῥϑι πη ἤθη: ϑιναίθριτιη ῬΘυ βου αι, παΐγταμι ἰάθη οὐρα 56 βου δηθαΐ,, Δἢ ΘΧ ΘΟΠρ Έβδῖι οαπ ἔδπι- 

βίαι 10 ᾿πυμηταίτ15 511. 

Νον ἰβδδίμνιιμι ᾿πιϑίδ ῃϊο [Δεῖ ητι8 ἰῃ Ππαο ορ᾿βίοϊα ὀχρυοθναίαν, 7 Ἰἀογιι ὀηΐμι (γ σίοιιην, ἰματῖι, κα. 
δὲ οἴει αἰἶα βἀ6 τϑνογεῖὶ σεπῖ. ΝΟΙ νἹἄογαὶ παης Πάθι Βαβι πι5, 564 πος ἰαπίπαμλ δι ϊογαί, διἰθη-.,.͵ π: 9: 

{πη ΘΟ τι 0508 ἢ 18 }} Π} ΡΟΒΙ (1111, 51:1}1}6 ΘΘο τ πππ ὀββθηςαμι ᾿μ ποίπμν ἔπ͵556. Πς ογηλα]α ᾿ΐοι 

νΑΡΙὰ5 ΤΟΥ ητ1185, Πα] 115 5 Ὀ5ο νυ Ἴ 0510 Ἐπιδί ε Ἶτι8, τι ὑθοθη εἰβδίμνα Ῥαγιΐθυ γθοθηβθίαν ἴῃ Ερίδί, 951, 

ῃ. 4. Ππα!οαίαν οἴίαμ ἴῃ ριϑί. 290. τι τθρουῦα ᾿ἰ σομεἰρθεῖι, πο ἀοοΐαναίς ΒΆΒΙΠ1τι5 ; 566 οἴπτ 

ΤΘΘΘΠ8 6588 δοίη ἸηΠἸόδί, ἀπο 970 νΘμἾ556 Βα Ργὰ αἰχίμτι5 ἀμ (6 ΘΟ ΠΟΙ] υππ ΠΟΥ ΓΑ ΠτΠἢ.. « 

ΤΠ. ΤΙ Θορ ]τι5, (ὑαϑία]ναα ἴῃ ΟἹ] Ἰοῖα Θρ βοοριι5, νοποιιθηβ Ππου αὶ τ᾿ οατισὰ Εἰ βϑίδί Π} (πθπάα : ἴὰ ἀπο 

Ῥυϊμμον 118 «ΠἸ55Θ Π510Π15 Πἰδογαΐ ΔΙΊ τι Θ} ΟΧχ οἶον Ἰς 8 8115, 4ὶ ΒΒ 1110 ᾿ῃἸσ ἢ 15 πο 15 σον Ἱαγοίαιν : ἐξ αν 

ῃθο αἰσπαία5 δγαΐ δι] δυσ 50 66, πὸ δριβοοραιῃ {{Ππιὼ ϑα] αἴατο οορογοίαι. Ῥοβίθα βοοίπιη δά- τοβϑμιῖς αἱ 

Ππηχοιαί 56 Ππιβίαί !ο ἴῃ. θα5}}10 {γ 6 ΕἸ5811}15. ἴῃ οοπ θη  τι5. «Παοοναημο. 564 ἰαιιθη πὶ ἐπα τὰς 
ν᾽ οδτιβαμ σᾶ [θα β.Πτππη} ἴῃ οἰαυ βδίιπα ᾿π66 οἵ οἰ ἰτιπι Οοτα 15 ΘΧΡΟΠΟΓΟ, σαι γοιὸ Ἐπιδία- οαπηπιαπῖς 

{Πππππῖ {π}ΡῚ σα ΑὙἸΔ 15 Ομ] πο ΠΟΠ6 Ῥγοάδγ ; {πὶ νοι Ὸ θ451}11 Δι] οἰ {[ἀ}}} τΘ ΟΠ Πρ γ6 ΘΟ μΔίτ5 φτοῦ Σ Ποῖ 

δὲ; 510 ἰαιθη πιΐ ΡΙῸ [τιδία! 10 τάθην ρ 1558 νι θαίαν. Τὶ βρομ δι οἱ Βαβι 5, 56 δηλ ο (ἰαμι Ἡ}1ππ|5. ΦΡ- 530. 
ΠΙΔΟΪ 5610 61" [6015585 60 ἃ} θᾶ, Ζιιαητπιη δαΪ ἀΏ 1} αἰ δοιοπθιν ρογιϊποὶ, α]]Πατὰ «ἴοι (Ἰβοθβ515868 ; 

“αανην 5 πγα]} 086 ἃς τηᾶρη δ ἀο]ΟΥ5. οατιϑθθ δοοίἀθυΐ - 56] οὶ ποιὰ οὐ το] βι15, ναὶ ἴῃ 
{ττπὰ, Ῥομον δῖ, Ρ] 15 ἀρια 58 πιοιπα ρομπ ον }5 Πα] ιιῖ856. Οο βρεοίαϊ δα Εἰιβίαι εἴτι, Πᾶπο ἃ 

ΤΠ Θορ 1 ]ο νϑηΐδηι δε θα 5115, ταὐ οὐσπαὶ Πὐτιβία 11} σΟΙ τι 10 ΒΘ ΠΊροι 5101 ορίαςἰβδίμια που, 

«πδηλ τε 15. ἃ βα ῃἰου  θτι5 δία θαΐ ραν θιιβ ; πιτης 60 εἴπη δ γουβαν δ ραϊαμν οἱ ἀρνία οομπποίο, 

Ἰιοθαὺ 5101 Ὡ1Π}} γουιτατὶ ΡΥ ΡΟΠο 6. 
Τανπνάδισαιιν βου ρβογαί “ΓΠΙΘΟρ ΠΝ 15, πιο] δι πηαο οναΐ ΒαΒ1}Π10 χιιο οοοαϑίοποθ ἀοθβθοη! τὸ- 

ωι 



σΟΧΥ.! νοις 5. ΒΆΒΙΠΙ. 

Δκνὸ 376. ΞΒροπάοηάϊ, δε ἰαμάίθιι πδοίιι5 ϑιγαϊορίπι, σΟμ δι οἱ πᾶπο ορ᾿βίοϊαμν. οὐτπν Ρυοσάρῃιὶ. [15 
4«υϊάοια νϑηϊ βιγαίθρίιβ, παἰὖιοάο ν᾽ 6 πτι5 ; 56 ρυΐηιο 6715 αἀνθηία Βαβι τι5 ΤΠ ΘΟΡΠ]ο βου ὶ- 
Ῥϑιζ : δίς δηΐτῃ ἢ Ῥιτθο θη ορίβίοϊα 46 Τ᾽ πθορ ἰΐο εἰ δοοδρίϊβ ἃ 60 ᾿π} 0115 Ἰοαϊξαν, τὰ απ ὑπππηὶ 

». 130. αν γιάδαίαν ΓΤ ΠΘΟΡ Ππι5 δά 6] 8 οι αΠΙΟΠΘῃὴ οἴ ἀΠλ]οἰ τὰ γϑ 11556. ΑἥἸς θηΐηὶ : ὅπηι οπιτὶ ταϊἰὶ 
3: τον θΓ πίω θὲ ποιοῦ εἰσι ἔγαίοι" ΤΊ Θορ]ῖζιι5., το δα [εὶξ φιιὶ σπίηι 60 διιπὶ πιῖσσο, ποτιπΐία ἀθοῖΐα- 

γα956,, {μκ τιθὸ εἰδὶ ἱπθοονα εἰσί, δὲ νεοῦὶς ατιζιπι οοτιρτιοπίϊα 6556 ἀπιοοναξ; 5οΥ 6 Υ6 ὁτεῖπι ποτὶ 

αϊρπαίιι5 651, τιοτὶ ἑάτη πα θίμιθ 5 116 Θὰ ἰείογ δ αὐ σιι τ θίτι", ψιιάπι 50 οὶ πι5, τὰ8 πιο 5 π606556 Παϑογοί 

τὶ ἐρίδοορος δαϊιίαγε; 56 σον υϑγύα ογατι υο]ιθηιογιῖία, δὲ 6 ρϑοίογ [γν πιο ΡΤοϊαία; ἐπ Πὶς 

εἰϊδοοδδίμειιι5. Ἀπίθα ποῖ (δὴν ἸΟΠ 6. οἵα} 60 ἀπο θαΐ Βαβ1}1πι8, ον ἀαθγουθίαν, αποα 86 ἔπ βία- 
ἐν. 378... (15. ἀσιώ οἵμι Τθορ]ιϊο (ἰΠο6 ἐπὶ ΠΓυφιιο πε ἰςοἰτεῖς σοπινοπεῖδτις ἀἰϊαοογανθί. ὉΠ01Ὶ νι 65 ᾿ΓΠθορ]ιὶ- 
τὸ ἴμ} πθὸ {ταΐτϑι πθς Θριβοορῖιι ἈΡΡΘ ἰαυὶ. 

Ρώνϑο- 111. ὑπ ράᾶχγιιπι Εγομπίο ρυοιηον ἰ586ῖ [ἴα γθοίο Πδὶ ργοίθθϑιοηθ, ἴῃ ἃρθυζαμη {προυθ, γ6]}1- 

κε: ΠΣ οἴ15 ἀϑίπε!5, ουαριῖ. Εδοίθ ἃ ἸηδρΊϑίγαιτι5. σοι τι 6 1180, ψευθθγα ἴῃ Ποία, 465 Ἔχρι]αΐδ, εἰν α5 

ταὰμν ἧπστα- γαϑίαία, ΒαροΓ Οίθ5 ΘΧΡὮΪ5], οἵ ἐπ τ 115 Π}015 σΥῸΧ ἀἸβρουβα8. βαβι 1πι5 Δοοθρί 5 θὰ ἐδ τὸ Ε{{6γ}5 
ἘΣ ΟΠ ῬΡΟΒΟΥ (ΘΥΟΥιμ οἵ πδρ ἰδίγαΐαιπαμ), {γἸα11 Θουιιμι ἰθροΥῚ φαϊἀ αὶ ἴῃ 568 βίσαμηι οναΐ, οονα ἢ} 5ὰ- 

ΡΙἸοαν τ ροίομΈΡιι5 νἱν 15, οἵ ροὺ Πἰ{{θνὰ5 115 ἃ {πα  τι5 ἴῃ αὐ ]α ἀρ θασαν, ταῦ ΚΑ 141 λοι 15 [αγῸ 
ΠΟΙ ΡΥ] θροίαν, ὕτμν ααΐθηι δἰ παν ου Εἰβδθί εν Γ ΘΒ ΟΥ ἰΘυόσιαι {{{{6}15 ἀὨ γα" 16. Οὐ ΘΥΡῚΠΠΠὰ5 

ἰαϑϑῖ1} ἃς 11 Π118 οΟηϑίδῃίοη ; ΘΟΠϑΟΪ ἔτι 605 506 δι ΧΙ Π 1 ἃ Π 60 νϑηίαυ!, ἂὸ πογίαίαν, πὶ ρνο- 
οαμὁ πὸ ἀοἰαισϑηίαι", οἵ αι μδοίθηιι5 γϑ 5 ἀοοῖογο, θὰ ππαης ΟΡΟΙ ρου Ποῖα. 511} 1}106ν τηἃ- 

δἰδίγδ θιι5 σοἰογθιὴ ἃ Π 60 δα αςαναι ορθμι ρο] [Ἰοδίιιν, 
θο ερῖ- Βαβι 5 ΡΓὰ ΒΌ ΠΟ 5110 ΑἸ] ]]ΟΟ 1] ἀθϑιθυῖο το δία ἔθου θαΐ 56 ἴδπὶ ἰοησα ἃ} 60 (8) πρὶ ; 

Επε τον, 504 οὐ ΑἸ] οο 1} γα ψα}}}Π αίθιυ ἐοηϑι ἀδγανοῖ, ργαιαθ ἀροθαΐ 60, αιιοα ἰδ γθιοίτι8. οδβϑοῖ 

οἱ αἹτα, οἷπο ΔΒ ᾿ΠοΘη (10 (ἀρραάοεοίαιη οἱ νοι μὰ ρον ηοἶα5 γαβίαινίθ, αΊ]115 ΔΏΡΟΙ 5 βαΐαπαι ΠΘ] Πα ᾿Ὠ[Θροθαῖ, 
πΚοΡΠΟς χες Προγ δ ργορᾶραγοῦ, ἂὸ π6 5βαηραϊηὶ φαϊάοι Πα τι ράγοοθαι. αι Λβοϊορίαβ φαϊάδμι, 60 

«πο σομ ΟΠ θὰ οἴπ} Π)οθο, ἰά δὲ σα Ελοπίομθ, πἰνὸ πο ]οΐ, 40 πρυοίϊοῖβ γου θουαίτιβ, Ἔχ 

ΡΙαρ 5 οθιθναΐ. Νοι ἀπ ίαθαι Βαβι} ϊπι5, {πῃ ἢτ]τι5 τοὶ ἔαιημα αὶ ΑἸ ρ ἢ] Οο τὰ ρου νθηϊββοί, ω- 

ἴογὰ ΟὨλἶᾷ ἰπππὶς [ΔοΙ ΠΟΤῚ τ ϑρομάθθαῃί, ρῬουβθαιαςοΠ 68. ῬγΘΘὈΥΘγ στη οἵ τηδσιδβίγαϊα πη, οἱ 
«αϊάαυϊα 4 ᾿ομιϊ μι] 115 ἃιιοίουϊαΐθ δὰ δι ἰυυίταθι ἀἰσα ΘΕ 15 ργοοἰβοὶ ροϑϑιί. 

“νὰ ἀΡβο] αἴτι5 οναῦ Ποὺ 6 ϑριγῖτα βαπιοῖο, οὰμὶ βαποίτι5 ΑἸ ρΠ]οομῖιι5 (ϑαγθαᾶιη γθηΪ ἃ Π Π0 

Ῥυδίουο δα ἄἴθηι [δϑίσιη 5. πα ρβυομῖι. Μοναβ αἰτα!ουιαπί ΠΠ νὰν }15 τη ἀαΐα ΑἸ ρ}] ΘΟ], {αὶ 
οὐ 1 ΠΙΘΙὈΡΔΠ15 εἰθβουιρίππ γοϊα!. 811} ἤπθη δ] βάθηι ἀμ ηὶ Ῥυομλ 10 886. πιἰϑϑανιατα {Ππᾶ 
ΟΡτι5, 51 {αι ᾿ἀοηθαμι ᾿γϑηϊαΐ, σα] ρου νη ιιμι σοτητη τ αΐτιν, τι] τι5. δηΐμη οδιι]οη 15. η6- 

οοβϑι(αίθιη αι σαΐ ρθυβααιπιῖο. ὕτιιι πθι  Π 6} 6 αβῃ 0611 παοίθητιβ ᾿π γϑηϊδϑαῖ ; τοραΐ ΑἸρῃὶ- 
οαχας οοΠ παι ἴῃ μᾶς Τρ βίοϊα 248, τπιί 51 {παθιὴ 0568. γδρουϊαΐ, οραβ δορουβαί. ΝοΙθραΐ διΐμχ Βαβι] τι5 

1ΠΠιι4 ποιμιΐη τα 8 {1ς115 σοι π  (6γ6 ἀπίθιιαπι ΑἸ ΡΠ] ΟΟ 1ο Ῥγοθαίτιηι [π5860. 
Βοσπθη5 ΕΡρΙβίοία, {δ ᾿πϑουϊρίίοιιθ σατο, ΓΟ 05 {ππ α]{π|5 νἹἀϑίτιν δουρί. ΝΝάτη οἰμηὶ 4}}-- 

«ππ|θλ γ᾽ Τη ΟΠ ἀϑζιοῦθ σα! {π|τὶ ΡΥ ΘΡΟϑΙίΟ ΠΟΙ αϑί θυ σοι τη παγοί, ρυθοΐαγα οαπ 60 ὙΠῸ δρὶ 
οχβίιηιαΐ, πῸη βοΐ πη {πιο] ομτιη. 5101 δα Πασπισαηι νἱΐατν γἰαίίοιιθα, θοππαην οαπλ ΠΟΙ 115 

Ἰθοιλ ται. {πη θη {115 σοην οίτιμ αἰἰραί, 56 δια φιοα ᾿ιΐδοθ, ταις, πιοϑίγὶς ἐπιηιεϊεἰδτις {ἰ-- 

ὑδηθίμ7". 

ἘΠῚ}: ΤΥ. Βιιρουιονοϑ ΒΆ51}11 δά ῬΑ ορ  Παπὰ ΕἸ{{δ δ οθθυοιν γεβροηϑιοηθηι τη Ρραμίαν, Π οραθαίαν 
πν ἀμ ἧς τς Θηϊηι ῬΑΙγΟΡ 115, τὰ ΠΉ1550 ᾿ουπαπ ϑιγαίοριο τοβρομήογοί, αὐγιατ ἴῃ θά 51}11: τηδῃθυθί οομιμητ- 

ΠΝ ὨΪΟη6, δῃ (οἴη 56. Ετιβίαι "11 ραυτιι5 δα ἀἸχίββοι. Τανγάπ5. [αἰ δα τοϑροπάθπάπηι ἠρθθηβὶβ 
ἜΡίβεοριιβ. Τ᾿ πάθην, τ01 8815 46} 1} α556 510] γί βιι5 δβῦ, ῬῈὺ δυσηθηι δίναίθρίπμη 50} 1051 56 Θπμη-- 
ἰθιι 6558 οὐρα [Ῥαβη] πα1}., «αὶ [αοίθμτιβ ἔππθυαί, ἴα ταιηθη τπιί ἃ 8114 ἴῃ [ιϑίδι  ἴππ ῬΓΟΡΘΠβῖομ6 

μΟἢ μα] (τι) «ἰἸβοθάονοί, ἂς βά5}}} ἴπὶ ἀδπθραπάα Επιβία το σοι" το μι. οΟμβίδη ἰα ΤΏ ]Π1Ι5 

Ῥιοβρανοί. 

Ονδιαβ ἀρὶς θα5111π|8 ἀοα ἰάθη δυσὰ 56 ρουϊηδηθαί. ϑ6( 115 ΟΠ 5515, {π|85 46 Ἰὐπιδίαι]ο εἰ556- 
ὑποναΐ Ῥαίγ ΡΠ 115, [αοίτιιι διατιν ἰχος τὰ τας! Ο 5. τποιποηίο (οἱομ1, {ποα εἴπη Επιβέα  μῖτι9 
ὈαΪΔῺ οἱ ἀροῦίο σομμ αἰ σα γοΥἹ οππὶ (Σαἰαιῖ5, αὶ αἱ ἱπδιραῖσνν Αυϊαπουια ῬαγΈ τι ϑία θαι, 



΄ 

ΥΙΤᾺΑ 5. ΒΆΑΒΙΠΠΙ. ΟΟΧΥῚΙ 

81 οὕλμι οὐ αβιμοαὶ Ἰομιϊἰθιι5 σοιναἰοᾶγο ᾿ϊσθαῖ, οἰΐδην οι Θουιμι ἀππολ]τ15 Οἱ πὰρ ἰδι1158 Ἰἰοραί, Δννο 376. 

“πουῖν ἰλπιθ ΘΟ μα πἰοπθηὶ ἔπσιοθαὶ Ῥαίγορ 1} 5. 

Εγαβοπαιη Εςφοϊ δίαιται, {8 νἱοῖπα δγαΐ (δοϑαν θα, μ1}}}} ἰοϑοναΐ (θυ ρουατη αἰ ΠΠἸο 15, 14 αιιοὰ Ὁ Ιππιὸ- 

ΠΙΔΧίλ6 Ταχτιπὶ διαΐ οἱ ἱπυθηία Αἰ ΠΕιο}]6 : ᾿πίθρτα οναΐ ἀριιὰ 605 οἵ Ἰπίδοία 465 Ἀροβίο!οα ; ἃς ΤΉ ΒΗΤΣ 

511} γΘΥ  α 15. ΔΙπογθαι οσιθρια ἀθοϊαγαυιιπί, οτα βίσιιςϊαβ. 451} 10 Θ᾽ απ ῃ]ᾶβ΄ πὶ ΘΠ 1 ΘΠ ΓΠ11ΠῚ υἴο ἀπηὶ 

οαρίτα τοϊθοθυιπί. Ῥγοῖον {06 1105, φαῖθιι5 Βαβι ται Επιβίαι αἰπ5 Δῃ 8 ἴτ85 ἀμ ΠῸ8 ἰδοοναγοναί, νἱἄο- τῷ τἄρα ον 

(αν τδοδητουὶ ἀϑυαίϊα γε] ροι 56 ᾿ρ56; γ6] Ρ6} δι ἰβϑαυῖοθ 51105 Ῥουβια θυ Εγβθ 15 γΟ] 1586, οὐ π ή. 
ἀἴπϑιι βαποίς Τιυϊηϊατ15 ἃ Βαβι }1ο ᾿πχηγίαν!, δο ϑρινιίαμ Ῥαΐὶ οὐ ΕἼΠΟ ρυθροηὶ. 

Ῥαιβιιαϑιπη παϊροὶ ΒΔ5111π|5 τπάρηδηι ἴοτ Εν βδηόυαι τηϑυοθ θην, 404 ΟΔἰ τι} 115 δ Πξταιι 1ῃ 
οογάα διὰ ποι ἠδάονιηῦ : δοβ4π6 ἰαπάαί, φαοα ΡυοΪαγα δηλ γουζθυϊηΐ ᾿πι ααϊίθι οἵ προ η-- 

βίαπείαια Ετιϑίαί 11, 4αϊ οὐπιὶ ΝΊοοοποο Πάοὶ Βα βου ρβἰβϑοὶ Ομ, ροϑίθα Βαβι} ῖο Θ᾽ Πανὶ ἐμ 1 

60 4ποά, ᾿ρϑῖτιι5 ρϑίϊαι, οἰάθην [ον μλα]δ {ΓΘ τ 5 5 ρ5ιβδθῖ ; οὐ ον ΑΥΙΔ 05 πο  β86ῖ ἜΡΊβΟΟΡΟ5 
6588) ΒΌΠς [15 ΒΌΡΡΙ οί 4805 1Π| ον ἀϊπάνογα ; οἵ σαι νἹοἱθπίθι θχαρ ϊαϑϑαί 608, {πὶ οαπὶ ΑὙΙΆμ 15 
οομμπ πἰοαθαπΐ, ππαπς ΑὙἸΑ ΠΟΙ ΤΩ ΘΟΙ απ] Ομ Θ ἢ. ῬΘυβϑαϊίαι". Εδίθίαν Βάβ1}115. Πα ν1] 61 56 

6886 δἱ ραγνυμη, 564] ἰαιηθη οαπη ἄδην 86} ρ 6 6588, Ὡ6 0 τπηζαδπι οὐπη γΘλτι5 ᾿πηιηπαΐατη. ΝΟὴ 
Αἰ ίαι ἀριι 56 Π θη 6856 ϑ6]θιοῖδθθ, αἰϊαπι ΟΟῃβίαΕΠΟΡΟΪ], αἰϊαιη Ζ6}15, οὐ Πμαπυρβδᾶοὶ αἰϊαι, οἱ Ἀο- 

ινν85 Δία τι, πδο ἤτιῆς πούδηι οἰγοαλΐδυυὶ ἃ ῬΥΪου 5. ἀϊνθυύβαμι. Ἠουίαίαν γώβθηοβ, πὶ 'ὰ ΠῚ 6 

ὁοπβίδηίον ρϑυβανογθηΐ, ἃς ὀχ ριιατη 6558 ραγίθηιν ΘΟ μϑι ἀορθηΐ, {1188 ΠΙΟΥθῸ Πιοιοβϑὶ5. ἰαθογαΐ, το ]}- 

4ᾳ8π γειῸ ΕΟ] βίαν 1ἢ βᾶπὰ δ ἱποουγιιρία ἀοοίγιπα γϑυβαυὶ. 

Ναπιοναὶ Βαβι! π5 ἀπ μο5 ἄθοθιη οἴ βθρίθαν ποι ὀχδοίοϑ ἃ ΘΟ μο1]}Π10 ΟΟΠβίδπ ἸΠορο ἴδ ῃο, ἴῃ πιὸ πη. 2. 
ἀεροβίίι5 ἐδ Επιϑίι ῖπ8 ἀππὸ 360 ἱπειιηίθ. Εχ 480 ραΐοῖ μᾶπὸ θρίβίοϊδιν ἀππὸ 976 βουρίδιι 
6586. 564 οὐ ΤΊ Π]οιομ π5 Αὐϊαποβ χα ϑυηθι α αἸαία ἀοοουϑιίοβ αἰ Επιβίαί πῖο [1558 ἀπμὸ 970, 

1 ψαΡΪα5. 86 ΘΟὨ οἰ δι θᾶσα5., αὖ ἐχρ!οοι {ποα αἰῦ Βαβι]1πι5., 14 ἰδοίπμη ἀππιο ρτιδίογῖίο (1556. 

ϑαιβριοαίαν ΟΥθμία!ο8 ἀμ παπ ἱποίρευα 5016 18 ἃ ᾿θη86. ΘΘρίθ 1, ἃὸ Ῥγοϊηά6, 5 μᾶς δρίβϑίοϊα 

το]ϊοϊαίαν ροβί τηθῆβθαι ϑθρίθιαθνθιι, θαβιλιαην (ἃ ρυφίθυ!ο ἅππῸ ἰδοίθμη ἀἴσθγα Ῥοίμ]586, χαρά 

ΨΈΓΠΟ (διηροῦῈ ἃπηὶ 376 ογεποναῖ. Οὐαιην 5 ἀπίθι ρτο αν θυ πγιι5 ἴῃ οαρὶθ 94, Ἰπαβίαί μ}} οοῃ- 
᾿ποοπθαν οαμὶ Αυίαπὶβ ἀππὸ 970 δηίο Ναίαϊα Ἰθοιαϊμὶ δυθηϊββο ; πο ἰδηιθη δὰ ΕγβθμΟ5 

Ἐρίβίοϊα ροϑὲ ϑβρίθιη θγθιη γο]ϊοϊθη ἃ βϑβϑί,, 5ῖ Οαρρϑάοςαβ 9 τπιὶ δχιβειτηδί ΓΘ ΟὨ{1π|5.. ΔΠΠ111} 

1 ̓ μοΘΡ ββθηΐ ἃ τθη88 ϑορίθι θυ. 5644. πδθο Ορ᾿ πιο ποθὴ τηδϑ 8. ἈΔΕΠΙπαν πο θη .15, ἰοησοάᾷα ρτοὸ- 

ὙΠ ΡΑΡΙΠι5. 6ϑὲ Ἰαϊτπιν ἀπε ἀρ Παρραάοςεβ ἃ τμθπ86 ίαγιϊο γαροίἰτπιι [α͵886. Ναιιι ΒΑΒΙΠ1πι8 ἴῃ 

Ἐρίβε. θΘ0, 4185 οἰεἶτιθ τηθηβ8 ϑθρίθιμ Ὀγὶ βου θὲ ποῖ ροιϊαϊί, βαποίαπι Αἰ μαμαβίαπι γοϑαΐ, αὐ 1)0- 

ΤΟΙ Πθιι Δ ρεϊμηαπὶ πανιραιῦοπθιι ἀἰμαί,, πιὸ ᾿δαΐζοηιν ροσοῖξ., ᾿πααϊῖ, αττιο 86ηιιθτῖ αἰϊψιια 

οτὶ δονιίην χει ρυθοώπιμ". ῬΊαμα δὶ δἵ ἀρουία μέθο ογαίϊο, 51 δμπὶ ἰπϊσππη ογαΐ ρα (ρραάοοοϑ 

16.515 ΝΙαν τι : 564 51 Βθρίθιθεῖβ, φαοιηοαο Βαβι ϊτι5 1] 10 ἃ πὶ ΒΟΥ] 65, ΠΟῚ 8815 ΒΘ 6586 

ΟΧ δι ϊπηαϑ8θῖ (ρου 5, βα 546 Πα] αἰβδεΐ,, 5ῖ δα ἴθ ἀπ ΠῸ ΒΘ ἢ βιιβοθρία Θομβ}}1ὰ δ ΘΧΙίτιμ 

Ῥϑυἀποογεπίτν ϑ 
Εχίἰβιϊνααι ΤῊΠΘπνοπίϊα5. Οταιϊοπθια Βα} ᾿ὰ βαποίυπη ΝΙδμιδπΐθηι ρυῖμιο ἃ πὶ Ε18 Πα θ᾽ (17 ωο»». ἡ. ». 

[αἰ856 ; οἵ οὐπ 85. Μίαν γυὶβ [οδύστη ἀρὰ ατθοοβ τπθη88 ϑορίθηι νυ οο]θγθίαν,, ᾿π]ταπὶ ἃππὶ ὑθος 

ἀρὰ ἀρρδάοςεβ ἃ ρυΐμιο ϑϑρίθινῖβ 416 τϑρϑιῖρ. 564 [βδίππι 5. Ναιμδηε}8 βδοαηο ϑορίθ θυ 15 

416. πο Ρυΐμιο, ἀρὰ Ογῶοοβ οεἸεθναῖαν, νἱρορθαΐχψιιθ δ. ἐοπϑαθίαο (οπβίδι!ποροὶ!, αἱ 

Ομ βενγαί ΤΊΠ]θμιομίϊι5, ἐοιροῦα [θοπὶβ ΤΉΏναοΙβ. Πεϊμθ γεγο Βαβ1}}1 γοῦθα πη 510 80ΟΙθὶ 

ἀοθοηΐ, «υαϑὶ (165 [δία 5. ΜΙ δμπδπεῖβ Ῥυΐμιο δὶ οἰ ν}}15. ἄϊ6. ἙΘΙοθγαγοίαν ; 5884 οαπὶ δα ᾿πιης 
ἀἴθν πᾶσα Πομιϊπτι λα] πο Φαοίδη 5 σομ αϑγϑῖ ; ονδῦ 1116 4165 οἵ Ῥυθθίθυἱ ἃ ΠΗ] 15 οἱ 
ΠΟΥ͂Ϊ 4αοκδιημμοάο ᾿ῃϊταηι. 51. Ἰοαιίι Βαβι πι5 : ὃ δὲ περιαγαγὼν ἡμῶν τὴν πανήγυριν ταύτην, ". 180. 

χαὶ πέρας δοὺς ταῖς περυσιναῖς εὐχαῖς, χαὶ κεφαλὴν δοὺς τῷ ἐπιόντι χρόνῳ (ἣ γὰρ αὐτὴ ἡμέρα δρίζει ἡμῖν 

τὸν παρελθόντα χύκλον, χαὶ χεφαλὴ γίνεται πάλιν τῷ ἐπερχομένῳ) .... διαφυλάξειεν ἡμᾶς ἐν αὐτῷ ἀδλαθεῖς. 

Ομ σογῸ απο ποκίγ αι οοϊεὐγι αἴθοπι τϑάιιτῖϊ, οἱ Ργωιογι εἰ ἀπτιὶὶ υοἱῖς βποπι ἐἰθάϊε οἱ σισοοείοπίϊ 

ἐοπιροτὶ ἱπιίζίιιην, ἰαιοίίιι5 65: (οαάοπι θπὶηι εἶἶό5 ργιρίογίζιην οἰτγοτείπιτι τιοῦὶς ἰοτιπῖπαξ Θὲ ΤῊ 515 

ἐμϑθητιθτεῖς Χ[δ ἐπ {ἰπιη})...... σομ οι πιο 5. πὶ δϑηιοίρ50 ἰἰΐ0505, εἴς. Θαῶ μῖς (6 ἀἰ6ὶ ψιοίαῃ 15 

γτοάοιυιπ 5 γ᾽οβδιι το εϊουιαίτιν, 6 «πιο Ποὲ ἀϊο [6ϑί0. «πιοίδ 15 τοάοιιηίο αἰεὶ ροβϑιιλξ : ρτῶ- 



ΘσΟΧΥΤΗ ΨΙΤΑ 5. ΒΑΘΙΕΙ͂. 

ϑουϊηι 5ἱ αὐ ἡΠπαμὶ ἀΐδιι παρὰ Πποηνμτιτι πυα]ἰτπιο ο νη Ν᾽ βοῖθαι. ΝΠ] ορρῸ 015 ἐμ ροϑιία 

προρϑϑίαβ Ἐρ βίο αὐ Εναβθηοβ ροϑί βθρίθιγθηι γϑ)]οϊθη 85. Νά 8ὶ Οἀρραάοοθβ ἀμηαμ, αἱ 

νουϊϑίμα! 6. οϑί, ἃ Ταπιιανο ἀπ| Δίαντϊο ἐποϊριθθαμί, ροίαϊ Βαβι 8, οὐσὰ ηθηβα Δα]1Ὸ τί 

Δαραβίο βου! θογοῖ., Θὰ ἅΠΠῸ Ρεωίθυιίο [ἀοία ἀἸσθια απ Ἰ)δοθμιθν] ῬΤΟΧΊΠῚΘ Θἴαρβο οοπιϊρενγδυΐ. 

Το ορίοιοια οἰδυϊ μια δὰ ἔπππς πηι Ἐριϑβίοϊαιη 252, ἴπ 488 θα 5}1π|8 ΘΡΙβδοοροϑ Ῥομίὶ ῬΘΡΠΟποΥ οο 

2553. τορᾶϊ, αἵ δηταασι ΤΠ τὴ τ ϑιμηδηΐ ν᾽βιίαπάθ δ΄ ἀἴθει [δϑίπαι βαποῖὶ ἔπι ρϑγ μὴ ΕΟ 6βὶα 

Ὁ οαυϊθηβὶβ. Οἰἰὰ5 οο]οοανὶ ποῖ ροίαβί ᾿ς δριβϑίοϊα ἢ πᾶμλ ἅΠΠῸ ΔΖ Θ᾽ 81 ΠΡΟΥΊΟΓῈ Ρὰχ ἱπίον 

Βαβι μι οἱ Ῥοητὶ δρίβοορο5 βαγία,, 584 ροϑβί ἔβδίαην 5. ΡΒ Ύ ΘΙ. 

γ. Ποχοίποιιβ οἵ ϑδηοίιϑβιιητι5 Ποιηα τϑαϊθυιηΐ θς ΔΏΠΟ , ΓΘ θτ15., “πάρι οατπιδα ῬΙΟΓδοΙΪ 

γρ ταον οναηΐ, 51 πιΐητι5 δα ορίαζαιμν δχϊίτιμη., βα] οι δαὶ Βομδι 5ρθην Ρου ποι18. ἃ Δία μο5. Ια θογοβ ἴῃ 

οἱ ϑαποιῖδοῖ- Πος. οοπἤοϊθηο {{πόγὸ ἰοἰϊοταυαπί : 564. δασημηδι ἰφο ἀπ (οἱ ΟΥϊθμτ αἰ]θυτιηΐ, οἴἰπὶ οἱ 

ΝΕ βοηίθητας Οοοϊἀδηζαϊ απν οἱ γϑυιαπι. δίαίαμι δροιιναΐθ Ρμουβρθοίσανι πιιητανοπί, )ογοίμθιιβ ἴῃ 

ἘΕΡΤΝΝ Ἐρ ϑίοϊα Ουιθηία! τὰ βοἷτι ποι ηδία", Ζαϊὰ 15 501π|8 ΠΟΠῚΪ ΔΙῚ 50[60αΐΓ, 4ὶ ῬΥδοΙρα8 ραν (68 

ἀγα κοῦ Ἰεραιομΐβ δαϑιιμεῖθαῖ. [πὰ ΕΠ ον δ ἁπιΐθηι,, ατιὰ8. )αβ}1π|8 Ῥοϑὲ δουιιηὶ γθάϊειχ βου ρϑῖς., ὩΆ]]ὰ 

ἴα ΟΟ Πογοιβμοὶ τπϑηίϊο,, 564 τη ϑα ποι βϑίη!.,. 51γ6 ΟὉ δαμπηθηιν ΘΔ ἘΙ5Ά 1, 5ῖγ6 4π04, Τϑπδη θη 

ἜΕΙΙ ἀρπά 5. Νεϊοίματη Ὠοτοίμθο., ϑαμῃοι βϑινι5 ἰῃ Οὐ [ΘΠ ΤΉ 1581185 δϑϑοῖ, τι τ685 Οοοϊ θη {15 ππιπ- 

ἀατοῖ, ἂς Ουὐϊθηταϊ αν βυπάϊα δά 4, φπαοὰ ἱποποαίππι οναΐ, ρου Ποϊθη άπ ἱποιίανοῖ. Ὑιάθηίαν 

δαίομι Ποτιοίμθιβ οἱ ϑδ πο. 5551}115 ΡΥ Θοἶριι8 τ65. ΑΕ ἸοΟΠμ Πὰ5 σου] μά 1 11856 ; (ππῦῖ 4ιαἶα πᾶ χὶτηὰ 

δούαμι αὐτὰ οναΐ πῶς ἘςοΙοβα, ἀπάτη ἢ ουθ Ἰθαιαϑὶ ἀπποὸ 970 ροῦν] ανθγαηί,, ἰατὰ ἀαΐα,, πὶ 

1088. σρηβοθαΐς Βαβι ἴπι5, Ῥαχ ΟΥἸθη 5. 6Χ Αμτοο αι Ῥασθ Ρ] αν Ῥοπάοθαί. (τανε δά ὃ, 

ΜΙ Ιθαὶ οαπϑαμι ὑδίονο 4ποά αἷΐ Π)α5}} 15 ῬΥΘΒγ θυ }5. ΔΏΓΟΟ]ΙΘΠΙ15., ΘΔ ΠΟ Ἰβϑι 1} ΘΟΙΙῚ 50}}16ὶ- 

ταάίπϑιι ραγίϊηι βϑάἀαϊανιιηι [15 σαι πὶ Οοοἰάθηίο ρουβρθοία παυγαθὶ, Ῥαυνίμη ὀχοϊζαιασιιη, οἱ 

«αδηύπμηι βία! τὸ8. Ῥυβθηίο5. γθα αἰ νᾶ: 5, «θη ιν [αν 2. ἃ 0 ᾿η6. ΘΟ] Πρὸ ᾿)λαμηαϑιι ΟρΘΡὰ 

ἀπονυιη ΠΠου τι ῬΥΘΒΥ ΘΓ τα αι] οσθῖὰ [ἀοίπαινι 6588. δ᾿ οἰθίῖο. Ηϊης ἰαπία Ἰφειῖα Ἔχϑα αὶ 

Βα: 11πι5 ποι βοΐαμι ἴῃ ΕΡἰβίοϊα δα ρυοβ γίουοϑ Ἀπ ]οοθ πο5., 566 διίαμ ἴῃ 4115 ἀπ θιιθ., ΠΡ 

απὰἃ αα Ῥοϊαρίπην ᾿ναοαϊσοηαι., αἰΐονα δαὶ Ὑτίαμ Οὐδ θυ 1 ΘΡΙβοορτιιη 5 απ θι5. Φαϊ δοίαμν 

οοβοί ἴῃ Οοοϊάρηΐδ Ρ6ι 56 ἴρ58 ποῖ δῃδυναΐ, 56 Βαμποίββιο Θμδνυγ πε παι τ ἢ ΠΕ}. 

ΔΜ νον ΤΙΠοιοαταιν. πὰ. {γὸ5 ἘΡ βίο ἑαϑ ἴα ἀθππιι 970 γοίογνθ. απὸ σαϊάθιῃ ἴῃ Ουἰθηίθη- 

τοάτις μος 551 Π}118... ὨΏΪΠΠἼΘ. ΨΕΙῸ ΟΧ Θεοϊάθῃίθ, 564 οχ Αὐππθηϊα,, ἴῃ {πᾶ γψιβϑοπάϊὶ Νο- 

ἰδ οατιϑὰ νϑπμοναΐ. Ῥυωίονθα ἀῆηο 919. οἵ βϑαιθηίθιβ. «πιοτὸ θαίαν θαϑι π5. ἄ6 Θοοϊάδηία- 

15, 4805 Ῥίοπα τηᾶῃῖι ἴῃ 15. {Ὁ} 018. ΘΡΙ5[0}15 ἰαπιάαις, τη [εἷ8. ΘΡ᾿ βίο 15. οοπ απρὶς οϊδμι 
ΤΙΠΘπιομτίπ5 ᾿ριβίοϊαμι 192 αὐ Αθναιάαμι Βαίϊπουιην ΟΡ βοοριη. 8664. θάμ ΓΟ] ΘΟ 115. 1} 
δηπαη 970. 

Οὐανίαμι ορ βίο αι ἀδίαμ ϑαῃος ββιπτιβ.,) αι ῬΡΟΒΟγ ογ8 Δοαοῖο, Αρίϊο,, Ῥαιΐο εὐ ϑυ]νᾶηο, 

Φήνιηο οὐ ἵμιοῖο ἀϊαοοη β., οἰ 5416 {γαίνηθιι8. πηοπάΟ }15. Ἰβουρία δὲ. Ὑ ΘΥΊβι  ΠΠΠπτατ 65. 

Δοδοίαμι,, 411 ῬΥΪμ115. ΠΟΙ] Δἴ, ὭΘῺ ΑΙ τα} 6886 ἃὉ0 60 Λδδοῖο, Ζπὶ Βαβι! ἀμπὸ 975 

Βοιθηβὶ5 που! δῖ οἱ (Πα!οιάθηβιβ ποιμϊηθ γί βὶς., ἂὸ ρΡοβίθα ἴῃ δριβοοραίαι βοιθθηβὶ ςοο- 

Βουτῖμτ5 Οχϑί{, 566 Ῥνθ(ου 05 ἰθΟυ 65 πον ἢ5 ἴθ 5, δοαπηθι ΟΠ γϑοβίοιμτι) ΠΟ ἸΟῊ 115 

ἀδάθοοναν!ί. 

Θοπτοααν. λαιμάπάπηιν ᾿ΠοἸοβία ιν Βϑυθηβθι οἱ ὉΠα]οϊ ἀθηβθι Ῥουϑθαιια10. μὲ ραρηαθαΐ, 564 πος ἀπὸ 
Βεγώθπθο 970. βἰαίη ροϑὶ Ῥάβοπα ᾿ιϑουθοὶ Βοιθηβίσν ᾿πο που (αθ μΔ οι} 15. ϑιρουν θη ηΐοβ., 
ΤΟ ΠΔΟΙΟΒ . ᾿ ᾿ : ά ΒΕΔ ὩΣ δ τν 
ἀυοταπι α΄ ΘΟΡΛΏΙ [ΆΠΟΓ65 δ] ἰνδάϊάἀοντιης. Τπρθηναι ΒαΒ.}1π|5., τ}0} 14 σοβεῖν τ, Ὡομ ἰαπθ ΠΟ ΠΔΟ ΠΟΥ μι 

45 Ατίαμὶ ραιθα, ΤΖᾺΙῈ15 ἁἸππα ἴῃ ς80}18. «οι! οἸ πὰ πὶ ν᾽ ἀοθαΐ πος 8οοΐθυθ Ῥεέθρανανὶ., 56 δου θ Ἰοουτμη, 

πον ΣΝ 41 5:1 θ ΕἸ ρ515 15 15. {Ποϑατγιιηῖ ΘΟ ραγ θα πΐ, Θρανανοναΐ Βαβι] τ5 ἴον , τί δά 56 δι χαδμι δαὶ 
δ μεν Ραγαίαμι ρουϊαριαην ΟὨ.Π65. ΔΟσαΓΡουθηΐ,, ἃθ 086. ΘΟΥ Ὧι ΘΟΙΏΡΙΘΧα 6Χ σομί 1118. ἀο] ον Ίθιι5 εἰ 
εἰαπῖς τοχα- ΟΠ. Ἶ5. ΓΟΘΡΙΓαγοί. 56 οττμ ἴα φομβοατιαἴιι5. ΠΟ αβδθῖ, ορίαθαί τιὶ βα]θηὶ βξθρ6 βου θθηαὶ 

8: οοοαβῖο ἀαγοίαν. Νὰ 4 αμίθπι σομεἰριῦ, {πὰ ΠΘβοϊοθαΐ τὰ] πὰ πη γοΥβαυ θη", ὑπ δίϊδν {πὰ 

πο 11 ὁ Οαρραάοεοῖϊα ἴῃ [5 ὑϑρίο 5 ῬΡΟἢΠοΙβοοαπίτ. Ναοίτι5. ἰα πάθη Θηο βδίτηὶ [ἀοα]8-- 

τοι, Ποτίαϊαν αἴ ΟὉ Πιςαγαι του οθ[61}} (ΟΥ ΕΓΟΡ 56 σοναηΐ ; οἵ, {π|ἃ βου βο Π}  Ο 6 δάοριὶ βιιηΐ 

Π ἀτιοῖαμι ἀριι Π)ονη μαι, ποσί οἵ τατον άϊπι ρνὸ Εἰ οο] δῖα ρυθοοπίπι. 

Αννο 376. 

ΟΥΧΗΙ, 



ΥΙΤΑ 5. ΒΑΘΒΙΕΙΪ. ζΓοχιχ 

Αὰ ἴάδμι ἰδιηριι5 γϑίουυϊ ροίεϑί Ἐρίϑίοϊα 907 δά ]105 ῃποπδο!ιοβ., θα )ι15 ραν ιίον Αὐϊδῃὶ 6] ]υι Αννὸ 376, 
Ἰηξουθθαπί. Εοβ Βαβι! τι σοηβοϊαίτ 8506. μη θ15 60 πθϑυϊονὶβ., απο ΒΟ απ ᾿πθυοαίτιν 0 
Πποιαλπῖρθιι5. ΟΠυἰβίία μοβ 88 6888 ρυο βίη θιι5., ποάσππν μος πΟμθη 7, τιΐ ΠΊ}11 δα βιὰ θαμΐ , 46 

δου, 4π| ροιβθαϊμοπϑηι ρας δ θα πΐαν, τηου το ἀθίγδ θυ ροββθῖ. Ἠονίαίαν αὐ πθὸ Θρίβοορο- 

τατὰ ΘΧ51115, πδς 4ποα ρτοάϊίονοβ ΠΟμΠ1}}1} 6Χ ἴρ50 οἴθγο δχϑίίονθ, Π465 θουῖιηι γδο }]8ί., μθς 605 
τῆᾶρθᾶ ΡΟΡᾺΠ χα! εἰπ60 ἐουτθαΐ : ΠΟ ΘΏΪΠ ΠΟΙΏΪ ἃ 6858 » {18 ΠΟ5 βᾶϊνο5 (οι πιηΐ,, 564 ργορο- 
οἰἴαι. απῖπηὶ οὐ απ δοϊοπθια ; πὸ τα] Πα! πθ βαϊγανὶ, 564. εἰθοείοβ θεῖ. Ὑιάθίαν Βαβι τ5 

Ῥτομπίοπεϑμιν ποίδγθ, οπῃ ῬΓΟΟγῈ8. 6Χ 080 οἰθΙῸ δχουίοβ σομημιθηιογαΐῖ. Τοία δρἰβϑίοϊα ρειῦβθ- 
ψαπίοπομι δά ϑατηῃιᾶτῃ ΔΟΘυ ὈΙταΐθ ΡΟ ΘΠ1586 ἀβο]αγδΐ. 

ΥΙ. Αμμπο 576 ὀχθαηίθ 5. ἘΡρμαμῖμ8 οἰθυῖοοβ 6 818 Ἐοἰοβὶα συμ {6 }}5 δι ΒΑ. Ἰτιμ} μλἰβιι.. ΒΕ ΙοΙ, 
ῬοΪογθπὰ βατιπ 5ισηϊΠποαθαΐ, φιοα ἀἰδϑιἀδυθηΐ Ἰπίθι 88 ἔταίγο5 τποη 18. ΤΕ] ΘΟ ἢ 5 δῖγα ΟἸ νάγύτη ; πέτα πο μα 

βθ4α86 πονὰ πομη] ]οΥττὴ σΟΠὨΙπηθηΐα ἀθρυθπμθη 1588. ἂὸ ἀ6. 118 διηθπδῃ 15 50} Ποἰππάἀϊπθηι ΤΩΝ 
8 1ΒοΘρῖ55886 πεηταθαί. Βαβι ᾿ατ τοραθαΐ,, τι δά Πὰ5 ρου ταν θαϊοπ 8 βάλη ὰ8 ποίου [ἴθι βτιδμη Αὐτίοομο- 
ἰηϊουροπογθῖ. ΠΕ βεΐαινι ΒΆΒΙΠ| ον 5 ἀϊσησιπι ἡ Ἰοα θαι, οὖ ἀἰβδιἀθπίθα δι μ ]]ςο5. ΑΒΕ ΘΟ 6 πῸ5 "ἷδ- 
δά οοποογάϊαμι δἀάιποετεί : Φπουιπῃ (6 ἀἰϑϑιαϊο 515 ἰοαποραίτπν ἘΡΙΡΙ Δ Ώπι8., τι ἤθοθ8586. 6886 
βίαϊογοι {γτ658 μγροβίαβοβ οοπῇίςουϊ. ΑἸίθυαπι δα απχοναΐ δριβίοϊαιη 5 ἴῃ απᾶ Βάβ1Πὶ ἀθ ΔΙ ρυιβδοῖβ 

ΒΘ θη 18 πὶ 5050] Δ αΐπιν. 
Οταίίαβ οἱ ἀρὶς Βαβι πι8., φαοα 60 ἰθιροῦθ, 4πὸ γϑίυχονδέ ον Ἱ85., ΟὨΊ ΘΒ 186. ΟΠ ΜΙ Π118 410. 8οτίριι 

ἀατημιοίο ϑιιβρθοίὶ δγαπί., οἵ 581 τῃθιηϊηἶϑδοῖ, δὲ (οὐ ἂς ἰδ Π015 τυ τι. δἵ ἰθυυγ τ ΒΡΔ.118 προ αν 
αἰδ᾽ απποῖτι5 5ιαγχδ η} ΔΗ Ϊ ΠῚ] ΘΟὨ ΠΟΙ ΟΠ ΘΙ 5] 5 Ὁ Ποαββθῦ. 564 ομθνᾶ 5101 ἃ} 60 ἱπιροβίία,, τι ν]ν]-- Τπποροπιῖο, 

Ῥὰ5 81:15. πιαΐονα,, ἀδρυδοαίαν. δαην Θηΐμι 858. βου ρβῖββθ Ῥ]]δάϊο εὐ Τμοσθηίῖο., ᾿πίθϑυπιηι 810] 
ΠΟ 6886 οἱ ΝΙοξοπο φαϊάχυδμι αἀάονο. Οὐδ απίθιῃ 46 ᾿ποαυπαίίομο δἰίοχία Γπθγδηΐ αὶὸ 
[ουτητ]ο, Θὰ ΒαβΠ1πι8 πος δχδιηϊηαγθιαΐῖ, πθὸ γϑοθροῦδξ ; ριορίθγθα ψιοά πιϑίπεθαΐ π6, 51 βθῃιθὶ 

ἃ Πάδὶ βἰπιρ!οἰζαίε ἀἰδοθάαίαν., πα ]]1π5 ατὰ ἴογεῖ ἀἰβριιίίαμαϊ! Ππῖ5., ἂο 51 ΠΡ ΠΟΙ Οὐ] ΔΗΪΠΊδ0 οπχιν, 

τὰν αν θηταν, ἀπηὶ Πα Εἰ ον πητη] τ Δι ΥῚ υἹ θηί. 
Οιιοά βρεείαι δα ἀϊἰβδι ιν Απιοομθπατη.,, ἀθοίαναῦ ΒΔ51}1π8 586 παοίθητιβ οαλ ΝΘ θίῖο οομι- 

ΠΝ ΠἸΟΑ586., ΒΘΠΊΡΟΓΖ6. οαπὶ 60 οὶ ργαῖία ςομπημμιηἸοαίταμι,, ργορίθγοα 4οά Ῥυϊηγα5. 88} 
(ὐοπβίαπεϊο δρτορίππι σουίδιηθη ρῸ 46 οογίανις, Θ᾽ αβα18 Θομμτη τ ΟΠ θην 80 1Π]10 (οβαυ  Θη518 
ἘςοΙεβία διηρίοχα εϑῦ - ἰρβϑίιαι δἰΐϊαιη ΑἸΠαπδϑίτιμη οἴτπὶ 60. ΘΟΠΊ ΜΠ ΟᾶΥ 6 ΨΟΪ 1858, 564 ΥΘῺ ἰπ 
αἰταὰ τθιριι5 ρυαν 5 ΠΟμ ΠΟ απ ΘΟὨ51}115. ἀΠ]αίατη {π|558. Εουτιηι δυιΐθμι., {αὶ ροϑὲ δ οἰ θίϊπιμα 
νϑποιδηΐ, ΠᾺ]]10|8. 58. Δ π}ϊϑῖ556. σου ΠΙΟΏΘμ., ποη {πο ᾿πα]ρηο5 ΠπἸοανοῖ,, 564. φαΐ π1}}}} 

ΒαθοΡθαΐ,, σαν Μοἰθίϊμαμα. σοπάδηιπαγοῖ. Παάτι8 ἴδοθυα 586 ΠΟ ΡΟΒ888 πὶ δ 608 50 Υ1θαΐ. (ὑδοίθυτιμ 

Ἐριρμαπίπην ἰαπιάαί, ἀπιοα {το8 Πγροβίαβοβ ὁοῃβίθυὶ πθοθβ88. 6586. θχιβίπιθί : ΘΙ 16. ΟΥἹΡΊ ΠΟΙᾺ 
εἰ ἰηδει(πΐα Ναριιβεουιιι Ἔχροπῖξ. ϑαιημηα ΒΆΝ}: Παιν Π1ὰ5. δἰ ασοῦ ἴῃ πὰς Θρίβίοϊα ς Πομιίπθηι 
56 Π.]]Π15 ἢ ῬγδΕ ν οοαΐ,, οἵ ἴῃ "ἢ ρβορδιβ γἱνθηίθηι,, Ζαϊπ6 γϑυϊζαι 5 ἀορτηαΐπαμι ποπάτιμι 1Δ40-- ἃ. πὶ τ. 

ὮΘΙ1Π} ΔΒΒΘΕΙΠΙ{118 ΤΙ811Π}. ἀδινν 
Ήδης ερ᾿βίοϊαμι δα ἀππῖιμι 376 δχθιιμίθηι γοβδυ μλτ5.. {π|ὰ οἴπηι Πᾶς βου] θθγθὶ ΒΆΒ1}1π|8 5 ᾿δπ 

Ἀμμ ςμῖδ ριβοοραίπτη Ὗ 1(4}15 ᾿ηγαβογαΐ., μι ταν θα5. οἰοθας ρυᾶν:5. ΟρΡ᾿ ΠΙΟμΙθ5 ΑΡΟΙΙ δυα5., 
ποπάτη ἰδιηθῃ ΒΘ βὶ πὶ βιιδμι ραΐαπι οἱ ἀρειία ρυαάϊοαθαι. Μίμ τις ατιίθην,, τ ψα]ς Βαβι ππι5.. 

ἐχ ἴὶς φιιὶ ροςίθα ἱπεϊροἱογιιτιξ, οοταπηττιίοηθην τἰπιιιάτν ααπιϊϑίηιι5., ποσὶ φο 605 ἡιαϊοθπῖιις 

ἱπιάίρτιος, σϑά φιοί πῖηῖϊ πανϑαπιιις, τιτιάθ ἡπιτις (ΝΕ οἸ δίλτιχι) οογιϑηιτιθπητι5. ἄτη ΕΥΡῸ Ῥυθίον 
Ῥαυ]ίπαιη πογιιβ ΑἸ ]ιι5 5. ΜεἸθιῖο βιιρουνεποναΐ δου ρθουν, , 4πθι απ ΒΑ51}1π|8. ΘΡ᾿βοορδίιι 
᾿Ἰπἀισηθσ πο Πα Ἰοοί, ἃ] 15. 6586. ποπ νἱἀθίαν., 4πδηι Ὗ [4115 ποπάαμα ἴῃ Πδοναδὶ ραίδηι οθῆν- 
πχδίτι58. Νϑαιια δηΐμ δα 46 Ἐπιζοῖο εἷς Ἰοσιτίι5 [τἰϑ5θὲ Βαβι 1π|8., δι 46 ἴρ8ο Ὑ18}1, ροβί τηδῃϊ- 

[δία ι Πεο 6515 ᾿ποοπάήϊπιη, Νοη ἰαϊοθαῃΐ Ἐριρ!ναπίτιμι ψπ ὦ ποπτις παῖδ ὁχοορίἑαία,, ἩΘΤΩΡῈ 

Αἰ Αροϊιμανῖο,, “αίγος οοπίγανογαιξ : ςοἰ οἰ [ιϊηθπι 5 6 τορι δαϑοθροναΐ,, ἀίαπθ, πὶ 

'ρ868. πανγαΐί,, Ὑ τ 8]ο δή δοοιναίδμι ἀορτηδιῖβ οοπἰοβδίοηθηι οἱ δά οοηοον ἴδηι οὐὴ Ῥαι]Π0 μανος.72. 

᾿ποιιπάδηι πουΐαίιιβ ἔποναι. Οὐίτ 15 ἀ6 τοθιιβ {αν θα ἴῃ τποηίο ΕἸθοπο εἴ 8}115. ἴὼ ἰοοῖβ., 86 “80. 

ἴἀπλθ. τι ττι ᾿πϑα Πα 116 ποι γἱἀομθαίαν ΤΠ ρΙρμαμϊο, ἀοὸ Βαβι απ τοραθαΐ,, π| τοιη θά 

αἰουτοῦ, 
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ΠῚ 
ΟΟΧΧ ΥΙΤᾺΑ 5. ΒΛΘΙΠ11. 

Ηκς δπίομιν υἰυϊ σα. οοπρταης δῆπὸ 376 δχοιηῖὶ. Νομάτιν. ομἱμ Οὐ Ἰαίτι5. οὐαὶ Ὑ 1{4}}5 
ἅππ0 87, οὐ θαιμπαβὶ {ἰογὰ5 ἀοοθρὶὶ Ῥαυ]τητι5 εἰγοα τη ηβθ ϑθρίθι ΓΘ. ΔΕ ἰὸς [λο πτιβ 
ΠΟΙ Ἰβθα τη ουδῖ, απ 5. ΕΡΙΡΠΔΏ1:8. Α πε οο ΐατ νθαϊῇ ; {π|Ὸ 6Χ Ε{ΠΠῸ 6 ὙΘΥΘΥ5115. διαί, ΟἸΠΠῚ 

βουρβιῖ δα Βαβι μι. ΑΙΡΟΠ αν} αὐιΐθιη ἢ δθυ 615, δἴϑὶ ἰὴ 15 Πθαμιαϑὶ δὰ Ῥαυπιιη ΕΠ ΘΥ5..,. ἂς 
πλα]0 ἀηΐθ., ΠΘΠῚΡῈ ἀπποῸ 902 τη ΘΟΠο ΠΟ ΑἸοχαπάνιπο ἠδιηπαία,, οἴϑὶ Δ Αἰ Ππαπᾶβῖο ἴῃ Ἐρβίοϊα 
Δ Ἐρίιοίθίιιν ἀηπὸ 969 ὀρτθρῖα οομ αἰαΐα αθναῖ., ΟῚ ἰδηηθη 1{{Ππ|8 ἁτιοίοι ργοάϊραϊ Ἀρο!μα- 
εἶπι5. ὐπν Βα5111π|5 δοοιιβαίτι γἱά 1 ἃ}0 Επιϑίατ ϊο ΔΡΟΙ πανία ἀη πὸ 979., τ γιι} 14 6] ὙἸΒΊΠ 
δῖ ; παθηαδη δπΐηι ἀθ 60 4! Πἀπιαὴ δια Ἰθραΐ 6] αβῃιοά!. Νοο ἰδηθη πθς οΥἸ μι παῖϊο δα Τποᾶν- 

μα(οηθι βρεοίαθαΐ, 564. δά ' ῬυΙηἸαίθι. [ἢ Θρ᾿ βίο }15.. 4ὰ5. Βου ρ51: ΒΑΒ.}1π5 ἀππὸ 8570 οἱ 576, 

τι [ἀτηδὴϊ 5απὶ Ὁ πιέσαι 11 σα} 115 ν᾿ Ἰοαγοῦ,, ἀθοϊαναΐ 56 οαπὶ ΑΡΟΠανΟ πᾶς ΘΟΙΔ1}1- 

πΐοηθ πθο βοηίθηία σοὨἠ ποτα 6586 : 866 Δ]105 ἃ 88 ΠΟ} ῬΙΟΡιΪβαΐ ΘΥΓΟΓΟΒ., ῬΥΘίΟΥ 608, 1108 
οἶροὶ Ἐπϑίαι τι αἤϊηχογαΐῖ,, ἄαμὶ οἱ ἱπηρία ἀαθάαιν. ΑΡΟΙ ΠῚ ἀἸοία αἰιγηες., Θαμηη αἢ 

Λροϊτμανῖο Πἰθυιιι ἀ6 ϑριγιται βαποίο ῬΘ(115568 πιθῃ ταν. [πῃ Τρ βίοϊα 249 Ονίθηεῖ5 πηα]α ἀροιιναίο 

ἀοβουι υιπίθ : αὖ Ππ}Πὰ Ῥυουβιι5 ἀθ ᾿ποαυπαίίομο Πγοϑὶβ οὐία πιιη(ἰαίτιν, Οὐαγ 6. μου οϑὶβ ΑΡο]}1- 
υἀΥ}! φραΐδπι οἱ ἀρϑυίθ πο δι πρὶς , Ὠἰδὶ ροϑί πάη ΟΥθηίαλ αι Ἰ ρἸδιοίδμι : πιθο ργοϊπάο Πρ δίοία 
«ὦ ἘΡΙΡΙαμίσιη,, 485 1 }118. Ἰὰμι τ θτι5. Ῥοϑύ δχουίδηι [Ὁ 6511} 80. ρία οϑῦ., οἰζ᾿π5 φοἸ]οοαπ ἃ 

ἃῆηοῸ 970 δχϑαηίθ. 
Απίθααδσια ᾿ρΙρ 1} ΠΠ{6γὰ5. δοορογοί ΑΒ} }τι5., ἃ}1ὰ5 ἀοοοροναΐ ἃ Ῥαϊ]αάῖο οἱ Ππποσοπίῖο 

ἀορομαθιι5 ἴῃ πο μαϑίθυο ΠΟ Π(15 Ο] γ ἀνιιμ 5 (ἢ 4110 εἰἸϑ5θ δι θ. ΑΙ] πᾶλη ΘΟ ΠΟΥ Γαΐ [ΘΟ 6518 
ΔΡοΙ μα. Ἀορδίιβ. 80 οἷ8 Βαβι τι5., πα 88 1 Ῥαοϊοαίίοποιὴ ἰη ον ροπονθῖ,, ἃ Νίοθηῶ Πέάδὶ 

ΔΠΙΖαϊ 46 Ἰἀοαγπαίίομα αὐάἀεπάτϊηηῃ οοπϑιιιθνοί , μος ΟὨτι8 ϑιιβοῖρογο πο αῖς, ὑτιι Θηΐηι 1 Ργδ 

δῖα σι] αἴθ αἰτιπι5. ᾿ητο]Προη τα δὰ ἀποθρθαί, τὰ} οἰϊαμ) νου θαΐαι" , Π6 ΠΟΥ5. Ππ|0 Ὁ 115 
παΐουϊα ἀαγθίαν , ἃς 5: ΠΡ Ἰοϊου τα ΔΠἾ μηδ ΠΟΥΪ5. ΤῸ 15. Ἰηἰγοά ποία. ᾿ογοπίαν. (ὑδοίθυι δ 
Ράσομν 605 Ππουίαϊαίτι". 564 οὐπὴ 1{Π|π|8 Θρβδίοϊα , {τι} ΔΙ ΙΒ. }118.57. ΠΟ ΒΜ πα μὶ ῬΓΟΜΙΟΥ͂ 5861 ; 

1ἰδυῖιι δ δαιι ΒΟ ρϑθυιηΐ ΤΠ ποοθηί1πι5 οἱ ΡΠ δά τπ5 ᾿ἰβάθιν 6. γ 1155 ΠῸΠ 51η68 δἰ! πιὰ Θχοῖι-- 

βαομο πο δα διαὶ ποὴ γϑηϊγθηΐ. ΓΙ μοι οἷ τι {10 ΠΑ 51}1πι5 Πιτι}τι5. 1{ΠΠπ6 0158. Δ ΠΟ ΘῺῚ 7). ταὶ 
᾿νομ αἰ 1τι5 [ον 6 πιά ητιι 1) γ᾽ ν ΘΠ ΕΠ 115 ῬΟυἸ ΠοΟ ΠΟ πα. 5 {πι6 ἀΟ]ΟΓ ΘΙ ϑιαπππ βσαϊποδ, 

“ποά ἴῃ σομπο Ἰαμα ρᾶς6 Ρᾶγιμ Ῥγοβοθυ. ΕἸ  ραοὶς φιίάθηι, τας, 5 θην ρο7 ορίανὶ οοποὶἰἰαῖοτ' 
6556, 50 Τὸ ἱπγοοΐα, , πῖῶγθο ; φιοτποεῖο ονῖπι τιοτὶ Ἰπ ΤΌΤ ὃ (ΛπᾺ}} ατιΐθι ῈΧ ϑΘὨΘΙῸ 510 (Ἰ55θη 510 

ἴῃ πομαβίουιο {0 Ἔχουία ΡΟΥΘ ΡΊΟΘ 6. ῬΟΒΒΊΠ18 ΘΧ [15 48 Βοαααπίιν : ϑϑώ ἐαηῖοτι θα οατιϑώ 

σι οοΘη 5678 πιοηχτιὶ ρο55τε ; Οἴει φοίαπι ραοὶς δοπῖιν απ Οἴτην αὶ πιοῦὶς 6556 δε ζαίτπι. ΝΟΙ 5ὶς 

ἰοχατιίιι5 Γἰδβοῖ θα β1}πι5., 51. ΟΠ αΒΏ10 1 ΠΟ ΠΊΪΠ65 ΘΥΤΌΤΟ ΑΡΟΙΙΑΥΙ ἸΏ Γ6Ο11 {α]βϑθηί. ΝΟΩ. ΘΏ]Π 

ποραβδαῖ 86. 1115 5:10 00 ΠΒ0 6 ῬΡΟΒ58 : 564 {{Ππ|5 Ἰδῃϊαίομι ᾿πἀ46 ογίαμη ραίο,, 4αοα ΔΡΟΙΙηδυ τ 
οσβᾷαθ ποηηα}]α ἀἸοία 5ῖ. ἀοἰεπάθυθηΐ, πὖ βθμίθητῖδο γᾶν! ξαίθην 1] ΠΪ ΤῊ ΒΘ θυ ίτι". ᾿ θην 
ἔδυ 5101 δυβῃΐβϑα (θϑίδίαν ΡΠ ηἶτι5., δηίθαάιαμπι ΑρΟἐ Πα ΥῚ Π δου ϑὶηλ σορ μ]ΐαι δὲ μου βρθοΐδηι 
μαθονεῖ. ἀγθάδι πιδίθθαΐ 1{Πππ|8 ἀἸοία τηϊητι5 δοοτιταίθ γϑίθουυὶ, {πα ΔΒ. ΓΟ5 ΘΥΤΟΙΕ5 ἰΔη:0 Ὑ]ΤῸ 
αἰ θ ιΘγ6. 

Υ11. Οἴγοα μος ἰοιηρυβ Ορίϊπηιβ., ἈμΕ]ΟΟ δ ἴῃ ῬΙβι ἴα Θρίβοοριιβ,, Βαβηπιη σομϑα]αἷί (6 15 

ϑουιρίαγοο γ 015 : ὐμιτιὶς σιϊΐ οσοϊἀογὶ! (αἴτι, εἴς. , ἰΐδην (6 Τατηθοῃὶ δα τιχου68 οἵ ΘΚ ΘΟ ἢ 5 δά 

Μανία νϑυθῖ5. Ναμπιογαΐαν Ορίϊηητι5 ἃ ΓΠεοάογοίο ᾿πίδι βίγθμτιοβ Πά δὶ ἐθἰθ βου Ὲ5., δἰπ|6 ἃ 

ΒΥ Π040 σοατηθηϊοα βθοιιηα Ἰἄθιη Ποπο5 ἀο]αΐτι5 οϑί ἃς ἨΘΠ]Δϊο (δ οβαυίθηϑι., ἀστορόνιο ΝΎΘΒΘΠΟ 
οἵ 4115 ΠΟΠ Π1}}15. ἔΠπισαραῦ τὰ 1Ππ|5 δα Βαβὶ ἔπιπὶ ΠΠ ον 15 οἱ 46 Ἐς ο]65115 50} ΠἸοτππο οἱ ϑουιρίπν 
Ιερθηάα βίαι. ταν ΒαΒ1}1Ππι8 ῬΊΙΘΓΟ5. ἃ 60 115805.), {105 8185. 1Π 6 πίον. στο θαΐ ργορίον 
ΘΡΤΘΡΊΟΒ ᾿ΠΠΟΥ Π ἢ ΤΠ 5.5 ἃ6 ΘΟΡΊ:} σα Ορίϊηιο πθοθϑϑιπ] πθι 5, ἔπῃς 60 1ΠΠοὨ 1π|5 στα, φαοά 
11Π1π5 Θριβίοϊδμι ἰογο θαηΐ. 

Βουιρίαμι Ππᾶπο Θρ βίο! ροβῦ Πεογ ϑ᾽ 1 ΑΡΟΪ Πα ΥῚ Ῥγο απ, {τι ἀ6 ΠΟΥ 5115 ᾿πραν Πα ΟΠ ΘΙ 
ΟΡΡΌΡμαγΘ. ΠΟΠ ΟΘββαηίιι5 ἰθστιηίπιν ππιη]. 8. ἤπιος ἀοοοάς «ποι 56 ΘΗ 856. 6586. 4ἸοἸ Βαβ1Ππ|8, 
οἱ τοι ρο 6 δο 06 1} Παΐο οΟΥΡΟΥ 5 οἵ τ] εἰτπ {116 Αἰ ΠΙο Ἰουτεν., απιδο ἢ αν μα τ. οατη οΟποῖ- 
ιαίαο νἱΐδῃι 1{Π1ππ|8 Ῥυοσνα νανθύαηΐ , ΘΙ ΠΥ ΟΙ1550. 

ΨΠΠ. ὐπὰ Αροϊ αν Πγ 6515 ἢ ἀσθομι Βοζοροξμίαπαμι ροποίναδδοί ἃθ ΠΟ ΔΜ 05. τ οἸ550ξ, 



ΝΙΤΑᾺ 5. ΒΑΘΙΠΠΙ. (ΟΧΧΙ 

ΒΟν ρβουιααΐ οἃ ο τὸ ϑοζορο  λη1 δα 5, Βαβι παν, {πὶ γον ον {αὶ οπν, θα ΘΧ 115 γαυ]οη τῖ5 ΠΕΡ 377: 
ΝΒ Ε . δά ϑοζο)ὸ- 

ἀοιποπβίναϊ, {πᾶ ΑἸ δτιγ τι 51{ οο] δέου (ΠυἸϑίο οαυ ποι αἰπηρσογθ, οὐ πιπηδηοβ αἰδοίτιβ ἴῃ Ππαπὺ5 ἀἐὸ 

Ἰρϑᾶπι ἀϊνπἰἰαίθμν ἐοπίονυτο. Ηδπο οριβίοϊδηι οἰΐαί ἃ Πιδομπίτι5, οἱ ρ αν ῖθιι5 ᾿οοῖβ "ἢ ἘΠ] ορΊτιβ. Ἡβερρ δὐῖος 
ὕυθιοῖτβ πο μδοτι5, ἰδ ην Ῥγοσι] ἀπ} 10, {ποι 1θα5}}1πι8 ἀθ η0 970 ΘΧΒΙΠπππὶ Θχβρθοίδηϑ δι] 56 ἃο- α 1» 6- 

σθυβαθαΐ, βου ρ510 δα Βαβι παηλ ποὴ 51η6 ἢ πᾶ (᾿λ141ταί6, αὖ δά νίγαιη ἕαπια οἱ ἀϊρηϊαίο ργδβίδη- ἐτρεν ας 

ἴθηι. 558 δσι Ππονίδίτιν Βαβ1}1πι5. ταῦ πὰ πο Ὀπ] πα ΟΠ} ΟΧ ΔΏΪΠ1Ο ο]ϊοϊαΐ, ἃς 58806 δ 56 Βου]}αΐ : τοοο. 
ΠΘΟΊι6 ΘΗ} ὨΘΒΟΙΓ6 86, ΠΟΠλΙ τη Ῥ δοϑίδη ἰᾶ1} ΟΧ {πο Υ]8 Ποῖ βυδάτι ρυ ΟΠ οἸβεῖ , πο ψαϊ ατιδι ΠΣ " ἢ : 
πραγ, “ΟΠ 1 115 858 ΤᾺ] ΟΥ 511 {ΠΠ ΙΟτι5., 81 Π 61} Ἰηδδ]5 {Ππγθαΐ. ϑοῖγα οαριῖ Βα5111πι8 {αϊπδιη Ὁ. γ7θο. 

ἴῃ προ] 65, ἴὰ ἀτιὰ ἀδροθαῦ ὕθιοῖτι5, 5811 δι, ταῦ 4] 115 Βου ῚΒθη ἤτιη 51{ οἵ ἴῃ ΖαῖΡα5 δοσαῖθ-  χὸν 
βεθπάπμη οορποϑβοδΐ. τ ἀπίθη δι Π5586ῖ ΠΟΙ Πτ}105 ΟΧ 115. 4αὶ οὐπὰ υθιοιο οναπέ, )θῦιι κα {Περ]- 
᾿ρϑίαηι ἴῃ ΘΓ ΠΘΠῚ ΘΟΏΥΘΥΒταῚ αἴσθοιτο, Ὀγου τοι ουγούΘ μι τϑί!Ππ|, ΤΠ οι πια Πουίαίαν αὐ Προς αν 
᾿Ππη 1 οία5 ΘοοἸΘϑιαϑίϊοα οιπθη δομθ ἢο οαγθαί. ὰχ 4π|0 ΘΟἸΠΟῚ ροίοϑί ἥππς {{π] οἴπιτῃ γα] πχοπᾶ- 
βίου ρυθθροβιίίαμ, γοὶ ΔΙΊ {110 δος ο] οβιαϑίϊοϑβ ἀἸσ ἰδ (15 ρυαάπι ρυϑάϊίι ἔα 1556. ΝΟ δδί 4] ΠΟῚ 
γιάθαί ἴῃ ας οἱ βιρουιουῖ δριϑίοϊα ΑΡΟ ΠΥ} σοιητηθηΐδ ἀδῃγη Δ. ; πδο τσὴ νἀ ουὶ ἀεθεῖ 5] ποθὴ 

ὉΠΠ1|5. οἱ (46 Π} ΘΥ ΤΟΣ 1 πίττα ορβίοϊα τοί ἰαὐπιν. Ναυναῦ δαῖτ ΡΙΡΠδηἰα5 88 ᾿ηΐον ΑΡΟΪ παν] Πἴωλος. 77: 
Β Β - .ουῦ. 

βθοία(ΟΥ 08 Τηᾶ Δ) 56 ΘΠ ]ασταπ γαυ!οίαΐθν ῬΘΥΒΡΟΧΙ558. ἴω 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΗ͂. 

Ι, ΤῬονοι ποι οἱ ϑαποιββίπητι5 Ἀοιηδηι ᾿ξοστι πὰ ταϊἐ{ππιιιν. Π.. ΝΠ νἱ ἀοπίπν σοπίδοιββο «πο ργθοῖραο 1Π15 Ῥτο- 

Ῥοβιζαχῃ ὁνὰ!. ΠῚ. Τιαιάαιν ῬάβηΠ1ι5 οοπἔοββοτοβ ἈΠ συ ΡΙ1ο05 {πο ΑΡΟΙΠπανῖτπὴ ἀτή πανονιηΐ, ΕΥ̓. Ἀορτό οι - 

ἅτὸ φιοῖ ΜαΓΘΟΠΠὰπὸ5. αἱ δομπηπηαπιοποτη τοοορονϊηΐ. Υ΄. ΠΘρυθομβὶ οἰΐαπι ἔπιον ἃ Ῥεῖστο ΑἸοχαπάτπο δ 

4π6πὶ 50.010 ΒΆΝ. 15 Ἐριβι. 206. ΥἹ. Ἐχαμπιϊπαίαν ἀπ 1πτὸ ῬΆΒΉ}1π5 ἀἸχονῦῖῦ ΜΆΤ ΟΠ τὰ ὃχ Εἰοο] οδῖα θα ῖββο. 

Οἱ ἰοιηρονο ἤοἱ οομβοβδῖο ΑἸ πᾶβιο οὈ]αΐα ἃ Μαν Πα πῖ5, ὙΠ, ῬΘΕΓῚ ἀπιον 6 115 4 Πόγο Ποὺ τοβρομπάοι 

ῬαΒΗ 15 ἴῃ θα ἄοχῃ ορίβίο]α, 

1. Τογοιίίιοιιβ οἱ ϑα πο 551}118 ὈΥ ΘΒ (ΟΥ, 4π05 ἀὰπὸ 576 ἴῃ Οςοἰ θη ζθῃι πλ15505 [πιῖ586 οἱ δοάθιυ. Ῥόγοιμο- 
ΔΉΠΟ τ 1556 ΕἸΧΊΉ.115..,. ΠΟῚ απ 6Χ ΠΟ] Θϑ.115 1{Ππ6}}8 “π]Θνθυιηΐ, 5684 βίαι ποντῖβ. 1{{15 5τι5οῖ- δῆς ΣΕ 

ῬΙθη {5 [αἰ ΙΔ θον., αἰ Θρ᾿βοορὶβ Οὐθτ15. πππηεαροηΐ, 488 ᾿π Οοοϊάδηία νι θγαμί, δἰβάιιθ ρϑυϑιια- [λοπναπ τος 

ἀογθηΐ τηᾶδη0 δπα 10 ρυϑϑαία ποροίϊα ἱπάϊσουο. Νὴ οδἴϑι Ῥυ χαμ σου τ  μ41] γοϊπηίαίοηι ἘΞΑ 

βισπιΠοαν ναι ΟροΙ θη ΐα 65, δα ἄθῃι τα ποναπί ΟΥ1ομὉ18 σα] ηθνα, πθς αἰ βαπιδτη τ ϊβϑυβ οχ Οςοςῖ- {Ρ- 259. 
ἀθηίθ, {1 θα βϑαπαγοΐ : π6ο {Πἰθγδ, 4πιὰ8 ΟΘοοἰἀδηία 65 τηΐβουα ροι ϑαμποίββίθ τι οἵ Πογοί μαι ς ἰοαονοσα 

τηδσιταη ΓΘ θα ἴππη αἰτα]ογαηΐ. πᾶσα μονα Ορτι8 διαὶ ἰθραί!οηθ, ἂς ΠΟΥ 8 ΘΡΙΒοορουτιη 5056 1]- ΕΣ 353. οἱ 

ῬΕοηΙθιιβ, φααυιιτη οΟ] Πρ  πἰασιατῃ οατιϑα νἹδέτιν Θα μος 5βιηγτι5 ΟΥἸθηἴθμ ρουαρυᾶ556. [(ΘΥἸ1 1 ΘΡΘῸ ὁγ. 563. 
Ρυοίθοία5 Θδϑί 'π Θοοϊἀθηΐθν οππὶ Πογοίμθο, Ἐρἰβίοϊαμν ΟΥθηία! τι ἀδίδυθηβ, ἴῃ {πᾶ τοραμπί αἰ ᾿᾿ 
ταηάθμι Αἰ απεο τα ππιι 4] ΟὐΥϊθπίθι ἰμγιβαηΐ; γο], 5ἱ 14 Πθυὶ πο ροίεϑβί, βαϊΐθηι νεπίδηί 

Δ} Θοεϊάθηία {π|ογὸ, {τι88 ἀιιοίου 68 (ππλ} {π|5 οἱ ρου αν Δ ]ΟΠ15 ποίθηϊΐ, Θοβήπι6 ἃ ΕΟ] 5115 ἀγοθη-- 

405 ἀδοουπαηΐ, 81 ἴὰ ῬΥΑΥ 5 ΠΟΥ ΔΕ Ίθ 115 Ρουβονθυθηΐ. Τηΐον θο5, {πὶ Ουιθαΐθιη ρϑυινθαπί, ἄπο 
ΠΟΙ Πα τη γΘοΘ ΒΘ ίπι:", Επιδίδί Πἴπι5 δὲ ΑΡΟ πα υῖτ5. Ἀ δἰδυιιαίπιν γαυΐθο Επιβί δ 11 τητιτατ] ΟΠ 65 ραυ- 
{πατ : οι η} 115. 411 ΘΟ δι βίῃ 416 παι μϑηχαιἱσαηΐ, σΟμΪ απ οἴτι5 6586, Βα Ῥηθιαιμιαίοιηδοθο- 
Τα} ΠρΟ 6515 «ποθι ῬυΘ]γ6γ ἀἸοϊιαν. δον ἀνϑιΐ ΟεἸθπία]65 ψαῖθτι5 Οἰἴπ σοι ΠΟ πΙθιι5 ἃ [θεῖο 
βιιϑοθρίιι5 810; αἴψιιβ πο Δα Ἰτιι οαιιϑα., ον δα δυπτὰ τορι πηθπάαμῃ Οκοϊάθηία 65 ποίου αΐθηι 

ϑαδτῃ Δ ΠΊΠθ6ι 8 ἀδθθδηΐ, (ππο« τ146 δοσϑριῦ Πατιοῖαπι δά 5] νθυβίομθιι μια] !οσιπνι, [η18 τ πππ 
510 Θῃηθη ἀἄδύιοη θη συ θη ϊ"6. ΑΡΟΙΙ ΠΑΥῚΪ ΘΥΓΟΤΘ5 ΘΧρομτπίτ", ῬΟΥβΟ Τρ Ί τιν δία οὐ Ἰηαίῖο Ῥα]ϊεὶ 
ἈμιΙο ΠΗ 5 ἰβάιι8 ἀοοιιδαίτι , φιοα ἴῃ Μαν 6 }}1 ουτούθηι ρτοροπάθας, ἂς {{Ππ|8 βοοίδίον 658. ϑῖπὸ 
αἸβου 6 δα σοι] ΟΠ θι αὐ 1 {(δζ. 

᾿. 



" 

ΟΟΧΧΗ ΥΙΓΑ "5. ΒΑ51121. 

λκνο 3775, ΤΙ. Νοι νἱάοίαν ᾿ῶς Ἰοραῖιο ργΟΘΡΕΙῸ5 δχίί μα ΐθβο. ΥἹχ ἀαϊάθηι ἀα]ίτννι ὁδί, φαίη ροῖϑο- 
ΠΝ γένετ «απο 5 ἀδϑου!ρίϊομο δὲ τοῦ τα ]ούιιμι 16 }}}}} ΒΡ θοῖο οου δᾶ (οἰἸρουιμΐ. ον διϊαηι 46 ἸιβίδίΠἶο οἱ 
οἴϑοο. χαοὰ ΑΡΟΙΙΠΑΡΙΟ ᾿πηρδέναυιιηΐ, τί αἀἰθυ 6. οομ θην παγθίπιν., ϑα] ἴθι 6 ΑΡΟΪ Πα. ]0 Βοἰμητι5 θῖμη ἰῃ 5γη- 
ἡ είς οἄο Ποπηδπα, ρυδδθαίθ Ῥρο Αἰθχαηάνιπο, ἀαμηηπαίτμη ἔτι|556. Ῥγο χαπὶ Ὁ οἰ ἀοῃ τα] λιν γ ο]τιη- 

βτατν. ογαι. [6 ῬΘΥΘΡΙΟπητι5 ἢ Ταοάδῃι [ιασιηθηίο ΒΥ η06}1 Ἀοιηαπο. (ἰίθγιηι, τ 1 5Υ ποάτι5, φορά αὐ 
τ θαμ γϑηιονοπάας υδϑείτιρ εἰϊϊφοιϊοτιὶς ἐπ πΤ α5.. τιθ0 ΚΠ αἴοτ' τιοσίον" ΠΟΤ ΟΙ ἤιθιι5 ᾿ΓΘ5᾽γ 161 Θαρίϊοαγο οπιπὶα 

ἢ φἱραοίίοτν' ργΕἰθγη{ϊξ, τιθο τιοϑ Τὶ τιΐδιι8., τι ἴρ56 ἐοσιἷς ὁ5:, «6 [ποτιιτιξ. 

Αἱ ρυδοῖραθ ργοροβιίαηι οταΐ ἰθραίῖθ., τπιὶ ΟοοΙ ἀθπ 5 σταίη ἃς ἰανογθηι βαποίο Δ΄ β θιῖο οοποὶ-- 
ον. 66. π. Παγτθηΐ. απ δα ὶπὰ Π1}}}} ΑΒΈΙΟΟ Ιεο 5115 1ῃ ΟΥθ6 (ουγάσιιι ΡΥ δίδου αΐ, θα πι6 δαὶ οοῃοου ἴδηι 
τ δαἀαιτιοία οεοίθναβ [πος] 6 5185 [Δ 01}6 βαπδίτι 1Σ1 ματα! αΐ : (πη νοιῸ ον οί θιι5 οἱ ϑδῃ ο Ἰββισητ5 ἤδης 
ἐρῖσί, ατθ. ῬΟΙ 55: γτ1} ῬΥῸ ἢ οἸβοθη αὶ οδιιβαιὴ Παθιθυηΐ., πο Ῥαι ητι5 Που15 Ῥ ομγὰ δοσθρεῖ5. τλἰ ται ἴὶ 

τηοάιϊμπη οἰουγοίαν. ϑίαςη ἂὸ αἰ ]αΐα [πους Δ ]οο αι 80 ΕΠ Θγ ( ]]αΐα ατιΐθν [αϑυιξ ἀμ ΠῸ 

τ τι τὴ 91 εἶτοα δαςπαπηηπ), ἃ Πογοίπϑιι5. Ποιηδηι οορσιίαγιι, ἂὸ "ἢ Θαποιιββι νι Οὐθηΐθηη ῬΟΡΆΡ ΑΓ 6 
"... Ὁ εὐρϊξ, δα 5 βου] ρίοη 65 οἵ ᾿ς θτὰ5 οοἢ Προγο. μετα, {πὰ πη} Βαβι} πι5 θουῖι γϑάϊίιι Ῥαυοορι ἀπ ῃῸ 

376, ἀὐτρυπηθηίο δϑί (πῆς Ποιπαπῖιηι Ῥομεοοθιυ. ποπ ἃἰ οι. ἃ δ᾽ θειο δμϊμλιμηι 5: σ αἰ βοδ886. 
Αὐ βθοιιηάα Ἰθραῖῖο ῬΓΌΒΡΟΓῈ ΠΟἢ οοβϑιῖ, Ναι αὐτὰ Δ Θ᾽ θαι οασιβαιι ἀοίθπάογοῦ Πθογοίποιιβ οουᾶμὶ 
Ἰθαμιαβο οὐ Ῥοίνο ΔΙοχαμυηο, βαποίιιβ 116 Ῥυϑθϑ 1} πὰ σαν βαμοίο πΒ 10 ᾿πίθι Προ (005 παι- 
1 ΘΥδ(τ5 δ, Ἰάαπι6, τιῦ σΟὨ]]ΟΙ ἢγ115., 40 'ρ50 Ῥεϑίγο Δἰθχαπάνιπο. Νοα τα} Ἰ)ογοίίθιιβ ἰαπίααμι 
πΘία5 , ἃς βίοι δο τι ϑιαπιι ΘΓ αρ 1 ἴῃ Ῥαίγιιπι ; {π| οὐὰπ ἀριι θα β.] απ ΘΟἢ Πιοβίτιβ. οϑϑϑΐ, δὶς οἱ 

ἐν 266. γοϑροπάθί 5} πι8 : 5 ατίθηι ἔτι {γ ἰδ εἴα!) ΠΟΤ] θοὶς [αι ον ]λοτΟΙ ιθῖι5, ψιιοεί,, τὶ ἴρ56 δογὶρειδίϊ, 
ΟΡΣΥ γοσὶ οπιπία ἰθτιθτ' δὲ ἡλαηδιθίο αϊχογὶξ αἰσηϊξαξὶ ἔθ. {ἐψιιο ὦ δφιιϊάθηιν ἐθπιροότιιη, αἰἰγῖῦμο ἐἰ{-- 

ομἰταιὶ. ΓάδοΥ δπῖπι πεϊϊιὶ τειιῖ{α ἐπὶ τὸ οὗ πῖθα ρδοσαΐα ργΌΣρΡΟΤΟς μαῦογΓα ϑμθσθϑσις : οἰστίάδθηι [τ α- 

ἐγιίπι ορεϊηιὶ πον ΟΠ ρΟΤ ἐτιτιξιι1" [θτι65., τιϑη τι αὐ οδοιιπάα πεεποῦα ἰοποὶ, θὼ ποῖ θα πιθώ δθπῖθπ- 

“ἴα ποτὶ ὑπιπὶα ρογάδι!, ἨΠϊ5 γ θυ 15 βατ5 ᾿πάϊουε Βαβι} πι5 Ιοραϊοπθηλ δ ορίαϊοβ οχὶίαβ ρου ι- 
οἴατη ΠΟῊ [1556 : οατιϑα ας 6 ΠῚ ΤῸ] 1οἷς φαϊάρι ἴῃ Πογοί!θιιτ ἃς 5118 ᾿ρ81115 ρθοοδίᾳ ; 564 ἰδ ηθ ἢ 
ἴῃ Π5 {τι δ ζυπιη παν ΠΟ δ'π6 Ῥ ΡΟ Ϊο αοὰιηΐπο ἀοιποηβίταί ἀἸΒῆο1]6 {5856 Ῥθογοί!θο ἃ 81 
Ἰοπιαΐθ πο ἀἰβοθάονο, οαην (41 ἰηΐ απ Ῥοίτιιβ 46 ΜΙοἰθίῖο οἱ Ἐπιβοθῖο ἡαάἸοιαμι ἴδυτοῖ. Ὁ πδμι- 
νἹβ. απιίθπι Οςοϊἀδη ἴα! θα ἤθη ἰαπίτι 5. Ν οἸοίῖο ἰανουθι ὀχ πουϊηΐ,, “παηΐαμη ορίαϑβοί ᾿βαϑὶ- 
Ἰππι5 ; σοπϑ που πΐ [πη 6 ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ τἸζοτο ἴῃ Ονϊθηΐθι, εὶ 5θη 65,165 οἱ αὐτὶ τ [εν οτιεα, 

δὲ Π6γὶ ρος5οῖ, ραοὶς δι εἰδίογ τε, ταῦ Ἰορίτητιβ ἴῃ Πρ᾿βίοϊα οοποῖ Π ΑΙ οἰ εη815 δα Τρ θυ ίου 68, {πιὸ 

εϑὲ ἀποάθοϊπηα που Αι Ρ ϑίαηαβ5. 56 ᾿θ οι πος σομβι παι Β6 110 (ὁ οἐἐἶοο ᾿που 6] αὔπαμη [αΐ586 
(ἰἸβο  Πλ118. 

ἴῃ «ιοάδηι οαϊοα ππδη βου ρίο δηποίδίν αης ΘΡβο αγὴ τη Ἰ5θᾶ 1) ΠῸΠ ἔκι1556, τἀ η46 οΟἸΠρὶς 

(οι 515 [θα β.}ππ|π} ττιΐα556 σΟπβ  πππὶ στο ἱπίθη ἀδυαΐ, ΟΡ θὰ {πῶ 46 Ῥϑαθ πο τηΐπτι5 ΠοΠο- 
τἰῇοο ἴῃ Πὰς δορί βίοϊα ἐϊοιιητιι", 564 ἤπιης Οοάϊοδιη τίς Ά51}}} ἐδϑεπχοθῖπαμι. πο οπίμι αἱΐ 
δΙοΙθάσπη οἱ Ειβοθίπιτ) Πτιπηθυαίοβ [α 1556 ᾿πΐθυ [περ υθί!οο5., ἃ τοίου τὶ πο Ροίαβί δα ᾿θϑδί!ομθηι 
Δ ηπὶ 510, 48 (απΐδμ ΒΑ51Π10 ᾿δοἰ1ἀτ πο αἰ 1556ῖ, «αδηίδηι αἰ 1556 νἸἀ!πγ5, 51 ἱππς δῖ6- 

Ἰοιῖπι5 δὲ ᾿παβθθῖιι5 Δ ἸῃΠπΟμθδία ἀρ ρα αἱ [πἰββθπῖ. ἴα πθοο886 δϑί αἰϊδηιν δα μηδ 6 ἰδσδίο - 
ΠΘΠῚ . Οἵ} 115 ΟΧ᾿ἔτι5 ΘΧβρθοϊδίΟ} ΤΠ} Π1|5 ΓΟΒΡΟΒΕΙ. 

Ῥνοίδοι [α|556 ν᾽ ἀθηίαν ον οί διιβ εἴ ϑδ πη 1551 ΠῚ115 ΨΘΥΓΠΟ (ΘΙ ηΡΟΥῈ ἃηπὶ 977. Νάμι εἰμὴ τοά- 
ἰοῦ οχ Οοοϊάθηΐθ ἀπο 376 εἶνοα δαϊπιμηπτιιη οἱ πῃ οΟΠ Πρ πα 15 δα Πβου ΡΟ ΠΠΠ 115 αἰ αι] ἴθιι-- 

ῬΡΟΥῚ5 ΟΠ βου ϊηΐ ; βοοχ ἦα Πογατη ἴῃ Οοοϊἀδηΐθμηι ρῬγοΐθοίο οἰτιτιβ οο]]οοαν! ποη ἄεθεῖ. Νοααα 
ΘΕ Δ. 110 56 .1π|5: Ταϊὰ ἃ Θουτιηῖ γϑάϊίτι τιβάαθ δά 1{π4 θηῖριιβ., 4πὸ Ῥοΐσιβ ΑἸθχαπάνπιιβ 
Ποιὰ ἀἰβοθϑϑιί ( ἀἸβοθϑϑὶς δαιίθην οἰσοα τππθηβοι Νίαϊπθ δπηὶ 978}. ΠΟΠΠΈΠ 80 γ65 σοθϑίξ βϑαηΐ, 

41 ΤΠ ΠΎ 11 ΔΗ ΟῚ Ι5115 5Ρ4(11 ΠΉ1])15 σο πο πα] ποῖ ἀδθθηΐς. Οτατα ᾿μηθυἸο ϑγμοάτηη Π ΟΠ ΏΔΏΙ, 
ἴῃ 4π|ὰ ἀατηηδίτιβ τοσαία ΟΥ θη α αι ΑΡΟΪ μἃγ τι5., ΠΟΠΠ}}} τοίδυιπιηΐ δα ἀππὶ 978 1η1|ὰ. 

πὴ 11. Νοὶ υλἶίο ροϑί Πρ βίοϊαιη {πὸ οϑί αὐ Οοοϊἀδηίαϊοβ,, βου ρϑις Βαβ.}1πι5 ΘΟ ββουῖθιι5. ἤρΥ - 

ἐτῶν: ῬΕ15 ἴῃ Ῥαϊϑίϊηα Ὄχι! δῃ] 115. ἢ Πουτι Οἱ τιγ65. σΟμ ππι Ἰζθ ν᾽, ραν δίϊμη νογο ΑΔ Πρ ἶτι5 εἴ 15140- 
Ἀϊαγριϊος ΓΒ ΒΟΥ Ρβουαπΐ ΡΟΙπαυῖο. 564 15 ροβίαιιδι ἴῃ ἀρουίαμη 50 Πι]ϑηηα ουαρὶζ, οοη Θϑϑουαηι ἰαϑίίη10 - 
1504 ἄρο- 10 οἱ ρϑυποπου! οἷβ Π {6.15 58 Ἰαοία!αί ἴῃ παάαμπι ἀἄνουϑιιβ απ] πτιθ Ἀπ ΘΟ ΠΘπσιι ΤΡ βίο]α. 



ΥΙΤᾺ 5. ΒΑΒ111. ΘσΟΧΧΗ 

(ομ οββοῦοβ οοι μον ἐξ (δος δορί δίοϊα ἃς ἄς Ῥαυ] πο 5αβριοϊομ 5 ἐλ] οἱ : 56 Ποῖ ἴμν δουιαπν πιᾶητι8 ΑΥ̓ΝΟ 377. 

γο ποι ποηΉ1}1α ΛΡΟΙ᾿μανῚ ἀ6 ἢἀ6 βουϊρία ; (πη νον 1ΠΠαύπιτηι ΕΟ 65115 ἀδηηπτιτ ἰδοθθ ΠΟ ῬΟ- Ιἱπατίαν 
τπϑυππί, ἃς βάπην 46 Ἀρο]πατῖο πα τοῖν ΠΠτοΥ15 δα ΝΊΓ 85 ΠηΟΠΔΟΠ105 50} }Ρ.18 ΘΟΠ ΒΡ ΠΑγαΙ. εὐνὰς 

Βα} 15. ταὶ ἀἸαἸοῖς δο8. σοη οββι Ομ ἷ5. ἰδτιϊ παρ ητν ἢΠξΟΓ 6518 γ ἔθ] θη 85 σε ἀπιπὰ Δα] Θ 6, ἃ ΤΊ ε- 
ΘΟΠΉΜ ΠΟΙ ΘΠ ΟἸΠΠῚ Οἷ5 ἔο γεν ΡΘῚ δρίβιοίανη ψ ἱαὶς, ἂς ΕἸρι ἄϊπιινι ἀϊασοπιιηι τΐβὶς οὐ ΕΘ ν}58 λό πο (Οπιν 

5815. Οταια]αίτν οἷ ὀχβη μι οἵ ορστθρίανη 46 Ἐςο]65115 ΒΟ] ΠἸοἰ τἀ! πϑὴι ἴῃ τοί] μο ΑρΟΙΪπαυῖο οο- ὅ:ο. 

δαϊίαι. Ηυ}5 Πουηϊηῖβ ἰδοϊπονὰ δὰ βοϊμἀθη 5 ἘποοΙ οϑῖαβ., ουτογο5 46 Τυϊηϊίαία οἱ ἀθ ᾿ποᾶνῃᾶ- “Τ᾽ 265. 

τἰομθ ρουβιυϊηρὶς,, οἱ 4αδμ ἀρβαγάα 5᾽ηΐ {ΠΠ1π|8 46 (ΘΡ}} οἱ ἰθρ 15 Ἰηβίδ ναί! σου ΐα Ὀγαγῖ- 
τον ἀειιοπβίναί. Πουίαίαν. σοοη θβϑουαβ αὖ αὶ ἀορτηδίιθιιθ ἘροΪΘϑῖθο [ουἰῖ8 ν᾽ ῬγΟρομΘμα15. δά 
βδ ηἸαΐρι τοάπιοουα σοπθηία, ἴα αὐ 1ΠΠππ|8 Οὐ Ίθῖι5 ᾿ῃμ ποίθβοδί ροπιθπεϊα. 

ΤΥ. ΑἸΐα ουαῦ βου! θη] οατιβὰ δα ὁομ βββογοβ. δ ουίπιο ραιιοὶβ ἀπίθ ἀπ η15. Δαν ]ο, ρδγ5 οἰδεῖ οὐ : Ὁ Το: 

ῬΟΡΪ Αμογυδηὶ, {128 οἱ ΒΘ ΠΡΟ αἴϊιχα [πϑναΐ, 60 ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ἴῃ 6115 ἰΟΟἸΠ ΠῚ 51 5 ττο5 ἀσπονθ- ἘΝΕΤ, Με: 

γαΐ, σομ"Ἰ Π] ΟΠ μι ΘΑ ΠΟ] Ιοα ἢ δι] θοιὶ βιαίας. ᾿ῦγαπί θη Δ οὐ θτι5 ΟΥ θη 115. Ἐπ ο]65115. Δ0- “οΠΠἴαποςΣ 

βοῖβϑδὶ, 51 οχεϊρίασν Ῥαπίϊητιβ, οα} 15 ΠΟΘ τὰ τ ἴῃ οἰ8. εἰ σΟΤηΠΠ]ΟΠ ΘΙ. ΤΘΟΙΡΙΘΠ 15. νιππρογαπί ὙΠ πα θενῆς 

Οὐϊθηία!οθ ἴῃ θρἰϑίο!α ρυεοθάθηςι. ϑύπαϊο ᾿σιίπιι ΓΘ ρου ἢ (180 ΠΟΙ Π]ΟΠ15 ΘΑ ΠΟ Ἰο:θ, Φαδίαον ἌΗΣ 

ΓΘ γίογὶ δχ ἰὰς βθοΐα οαηὶ {παΐπου 115 οἰθυϊοὶβ ΠΙοοθοβαγθαμι γϑηϊαπί, οβίθη ἀπππΐ ΠΟ ὉΘΒΟΥ 15 γανος, 72. 
ὡοΎΡ 115 Π ύογα5 , 4188 οἱ τη ἃ βαποίο ΑἸ α παβῖο δοοορουδηΐ, 6 Γουναΐατῃ οἴϊθυαηΐ, ουγουῖθα85.. 

4πο5 οἱ μομη μη αἰ πο θαΐ ορίηϊο, ΘΟ ΓΑΥ ΙΔ ΠῚ ; Βίσ 118 ἃ οΟΠ  Θββουῖθτι5 Δα μἰ {ππίν δ οοιη- 
μα] πθμ. Ῥ πγἼ]115 Θὰ τ68 ῬουτοΪβϑίᾶ ἔξ, θίϊαι ᾿ῃ ῬΑ ἰϑβί πᾶ : 56 ΠΘΠ1Ο ῬΟΙΟΥῚ [Γ6 ΘΟΠΠΙΙΘΡΙ ,ν, 566. γ. 

Ροίεναϊ, {πιὰ Βαβ.Π1πι5, Ν αι οὐπὴ (σαἰδξία τιμᾶ δϑϑοῖ 6χ ῬιΌν ΠΟ 15 (ὑδοβατθα 5] 6ο(15, ἀα]αΐδ ἴῃ 412. 
ΦΟΠΊΠΠ]ΟΘ.} ΘΟ Ο  Θβἰαϑίϊοαμ πο η δι} 0 (ὑδοβα  ἸΘἢ51 ΘΡΊΒΟΟΡΟ τ ϑαται ποι ἀθροραηί. Πὰς ᾿π|ὰ- 
τἷὰ δοοορία βαϑ} 1πι5 δα μ θη ἃς 5 Ρ6 8 [185 ἀπ τη] πιο ογαί!οηθην Δ ΠῚ εξ, ἃς ΠΟ Ρ6]α5 8118 η6 δά 
Ῥείσαιμι ψαϊάθην Αἰθχαπάνιθιθη ἀθίμ!, δου ιρϑιῖ ἰδ ηπα ΘΟΙ Θββουιθι5. Ποῖ 6 τιῖθ8θ6 605 5101 σοὶ 
δ οἵη 68 οο 6βὰ5 βρβϑεοίδηεῖβ πιά Ἰοϊπιιη ἀυτόρανο, δ δι πθη τι ΘΠ]Π} 6556. Π6 Ρὰχ βοϊη αίπν, 4115 
Δβοθ θη ι5., ἅπαν 81} Δαἀτηϊπηΐτι". Ποσαι τιΐ δα 56 τἀπὶ ῬΥΟΡΟΒ (0185, {1 118 556 ΕἸ] 8Ώ.- 
65 Δίδυςοο!]} ἀϊβοῖριιίοβ γθοθρογιηΐ. 
Νὴ ἰ5 εγαὶ Βαβι Πτι5 4], {πο ᾿ρ56 σοτητηϊττογοῖ, ἰὰ τθρυθ θη ουθὶ ἴῃ 1115. ϑθθρα ἃ (σα]αίὶβ ᾿πι- 9. 366. 

Ρονίπηρ τοραίτι5, Γεϑροπ 6) οἷἰβ πο αἱ ἀΡσ 16 π11ὰ Ἔχοθρίϊομθ, {αϊα ἁἰϊασαμι Ἐπ σοἰ δβίασταν {π4}- 
οἰστη ὀχβρβοίαθαϊ. ανθηάτι θη} 6586 ᾿π|6 ΠἸρεθαΐ, 6. 51 ΤΠ] Πτι5. ΘΖ 115. ΠΟΠ ΓΙ ΟΠΙ 15 γεοῖρα- 
τοηΐαν, πο 1}}} δά δι ]]ς05, 56 δα 605 (δι Π οὶ δοοθϑβίϑβα υἹἀθυθηίαν, βίσιιθ Ρὰχ οἴ} ῬδιΙΟΙ5 
80 5018 {1015 ΟΠ ρΟϑι(α 50] 5η)8 Ἰηΐον ΕΟ! οϑῖαβ δχοϊζαυθῖ. μὴ δαίθιη ἀἴοας ΒΆ5}}1π|5 858 ρου απ 
ἃ Οαἰδιῖβ 5806 τοραίμηι ἔι1556 ; Ὑδυ 151 1}}}}6 δϑύ 605 δα {ΠΠπῖ ἀρ Θβ51556., δ θα τα" 858 δ σοηοβ80- 
65 οοηΐουνθηΐ. δε ἀπ τ 6586 ΠῸμ ροίοδϑί {ππ|η., ροβίψθδμιν ὑθοθρίὶ ἃ οΟη βου θιι5 ἔπ 7 ἃ 
βᾶποίο ΒΆ51110 ρϑίθυιπΐ, τι σΟΠποδβϑιιμη 5101 ΒΘ μα οί θη Πνιηανθῖ. Πηο ΒΑΚ} }1π|5 δῖ. (6 1118 1ο- 
Ἁαϊαν πῃ Ἐρβίοϊα 206 : ΕἸ πιίπο οἱ 1] ει5 ἀοάογῖέ, τιοὐ  5χτι ρα ἰθτιξοτ ατιτόην ργτδ θατῖ, 5ροΤ απιῖ5 
π05 ρορείμτη αὐ Εσοίδοίαπι αὐἀἰάιοίιινος, ἐξα τι τιοτι ἱρδὶς τιοῦὶς δα ρΓΟὐ τ ίτι τιο5 αὐ αγοοϊ πος" 

αροο55ῖ556. 56εἰ {{{ϊ πιιοιγυῦτα σοτροτὶς Ε οοἰθεὶς ΟΠνὶϑιὶ Πατιῖ : οἱ πιαΐτιπι ἀθάθοιιδ, ψιοα θα Πιοτθοὶ 

ἀβροτδιίτι 65 τιοϑίτα διιδοὶριοτὶ ναϊίοπθ ἀεἰθαίτ", τιθὸ πιοδὶς ορργοῦτίπιτα ἐπε θίττ, κί αἰ {05 οὐκντι. 

ἱγαποίαιϊς. 

Βονιρία νἹἀθίαν ᾿ξος Δα ΠΟ ἔΒ5βο 65 βρίβίοϊα ροβί Ονθπίαϊτπιηι Π{τορὰ5 δα Οοοϊ ἀθηία 65. 1“. ΝΠ] 
να θθιέ ΟνἹθηία!ττιι ΠΠ ον 46 ἰδοϊ που τι5 ΡΟ παν, «αἱ 1ΠΘρῚ πο 5 Θρίβοοροβ ἴῃ Ἐςο] 6βδίαβ ἃ} ὁ. 26. πα. 

ΘΡ βοορὶβ (δ ΠΟ ἰοῖβ σαι θυ πδίδβ ᾿μητη (6 θαΐ - τιπ 6 νἹ ἀθθαίτν πάρι ρ᾽ δία 5 μι γβίθυιπιμι.,, ερὶ- ἢ 
Β0ΟΡΙ8 51Π6 ΟἾ61Ὸ ἂς Ῥοριιΐο οαι τ] ηΈ0τι5 οἵ πυιάτπιπι ποπιθη οἰλοι τ ΘΡ θη 115. 25. ῬΑυ] πιὰ 
γἱαροναπς Ουϊθηίαϊθθ, αιοα Μίαν Πα πο5 5᾽π6 ἀἰβου τη 6 δ σΟΠ ΠΝ Ι ΠΙΟΠ ΘΙ 58: Δ μλἰογϑί. 
Δα Βοος εὐτηθῃ ἰπξουθη τι οἱ ποη ἔαϊξ, γ6] βϑ] ἴθι οαἢλ ΘΟὨ  Θββου τι5. ΠΟΠ απἰοα πΠἀπιηι εταΐ, 

51 181} γϑοθρί! ραίϑηι οἵ ἀρϑυίβ ἃ οοπίδββουθιιβ Γαἰϑϑοηὶ Νδυ ἢ ΠἸδηΐ. 
Υ. Ουοά εἴρο Ῥείχιιβ ΑἸοχαηάνίητιβ ἀ6 γϑοθρίῖϊβ ΝΙαυ θα ἷβ δα Βαβι]  παμ βου ρϑὶζ, τὰ Ῥοβί Βορτοῖνο». 

νράϊεατη Ἰοραίοντιπη ον ΌΑΠὶ δὲ ϑαμποι ββιπὶ βουιρβιι. Ῥοναμηῖοο Ἔχροβία!αθαΐ οὰπ Βαβ1Π10, φαοά δἰ ἀρῳ ἤι- 

58. σΘυ ΓἸΟγθιὴ ἢτιπ|5 αὶ ΠΟ [θοϊϑβοί : βιυα  ψι6 ἀοϊουοαι ϑαιμ βιρηϊποαθαί, φαο πος σἈ ΠΟΙ 1 ΠῚ να ϑὰς μη νῷ ΑἸοχδπᾶτνι- 

ἢδς βΒαβῖθὶ πα ιΐα ταίο [πἰϑϑοῖ ἢ ΜΙ αν Πα ηἰς αὶ ΠΟΙ τ ΠΟΙ ΘΙ τϑοριθη 15. Τ᾿ αἰθίαιν Βαβι τιι5 ". αα «τοῦ 



ΓΟΧΧΙΥ ΓΔ 5. ΒΆΑΘΊΠΙ, 

Αννο 377. ΠΟ πη που 10 ΓΘΡ ΘΠ Π511}} 86 ἃ Ῥεῖνο, «ποι ποῖ αἰ δαιιι εἶθ Ομ 115 γο]λι18, δῖνὸ ραγν δ, διὸ 

Δ ἐπὴν 1] Ὁ 15 5 αι. ίαπι εἰ {δὶς ται, σοπινθηῖῖ πιορίγα ΟΙΓ ΩΤ, οἱ τοὺς αεἰ {απ οατι ἰαΐδηι εἶ τον τ 5 

265 ᾿ποκίγὶς τ ον. (τοΐονπιμι ἐἰθοϊαγαξ 58 πιο  68{115,. ΠΟῊ 80 πη {τι 0 ΑΥὙἸΔ 5 δοοιππηΐ. 56. διϊδ 

“». 266... πιῶ 8}0 τη Ἠ 115 {γα γ]0115, [ἃ ἀϑϑιιθίιαιη 6558, τα 1155 {86 Ῥυϑοίθι' ΟΡ! 6 σοβία ππιρον Γαρυδηΐ, 
τΤαΪ 16 οομποΐ 5 {πϑεὶῖ. Πίης οἴϊαμη ῬΘΙΓῚ ἃτιγθ5 οθαπι θυ ποἰτϊς,, Ῥαγίϊ «πϊάθηι οτιηὶ βοῖγοῖ 
ἴδυμδμη 81ιὰἃ 5ροῃΐθ 68 βεϑίαϑβ ρου αἰ πγᾶμη, ῬΑΥ 1} Θχϑρθοίδῃϑβ αἄπιῖ 4111 μὰ 5 πο] οϑίϊαβ. ὨαΕἸαυθηΐ ; 
Ῥοβίγθιηιο ἀἰθοουιμ 6588. ΠΟῚ «ποθ η5 ἱπαἰρηδιϊοπθι οἵ ἀοϊογθηι βισπϊοανο, «αοα σοπίοιπίιι5 
[αἰ556ῖ. ϑιρηϊῆςαιί Βά5}}1πι5 58 50 ΊΡ51558 ΘΟ [6550 1115, ταῦ ἃ οαγἸαίο 4αϊάθηι πο ἀἰδοραπί (αΠ Π4πιὰ 
οηΐῃν δχουία {πϑναΐ 46 τθοὶρι θη 15 ΝΑ ἢ Π 15 (Ἰ856 510), οἱ 0 115 {πὶ δος  Θϑιαβίϊοο [πιτῈ ουρα 8 

τ] 6 6υ]ἱ ροβϑιιηΐ,, θχϑρθοίθηϊξ οιηδπάαίζοποι. ᾿διιαΐ Ῥοίγαιη φαοα πος Ορτι8 ἀρ τδϑϑιιβ δι Ῥσὰ- 
ἄἀθητὶ σοη51}}10 : ΘΧ 40 ΘΟΠ Πρ αι" Θὰ ΠῚ 50} Ρ51556. ΟΠ Θββουῖθιι5 46 οαπομπῖοα τϑοϊριθπάογιμι δΝῖαν- 
ςΘ]ΠἸαπουτι τδέϊοπα : ἰἤα6 οαὰπὶ ΤΠ] 1π|5. ἔδοῖβδα Ῥαΐαΐ ἴῃ αἰίουαΐτα ΕἸ Ρ βίοϊασιιι., {1188 

γἰνν ἡ. ον 4. 50 Υρ51{ δάνθιβαβ ΑΡο]παυιπη. ϑθοιηῶ ἔγαρηηθηίθιη οχϑίαϊ ἀρὰ Εδοππάτι, αὶ παπς ορὶ- 
βίοϊδῃῃ δ Θρίβοοροϑ, ρυ βΥ 6ΓῸ5 οἵ ἀϊοΟΠῸ5 ΡΙῸ [6 ἀρὰ Πιοοςοϑαυθαιη θχϑιι}65 βου ρίδμι [τῖ5856 
ἰοϑίαταν. ᾿ 

Ἑχαπιπα- Υ1. Π6 Δίατοο!] βομίθηίια οἵ ἀοοίνιμα ἴῃ τι αῃγ {π Ῥαγίθηι τι] ἀἰβραίανὶ βοϊθηΐ. 564 πος 
με Δ τς 1} ΠΟ15. ΘΧΔΙ ἰδ η π1 6ϑζ 5. ἃ ΨΘΙΊΙ 511 «ιιοά αἷς Βα β}}1τι5. ἴῃ Ἐρίβε. 260, πὶ 8, δἴμηι ὃΧχ 
ας αἰχονῖι. ΕΟ] Θβῖα ΘΧ 1558. 1) 65: θυ 1 ΘΟ 681 ϑί 1:0 ΘΟΤΏ ΤΠ ΠΟ ΗΪἾ5, οἵ σαί ΠΟ] ]οθο οἱ ρῥγοίοϑβϑιο, {παι Ναι"- 
Ματοο απ -- τς ἊΣ Ἄς, Ὁ 
ἀκ Βκοοια Θ᾽ ΠΙΔ ΠῚ Ῥτῶ 58 ἰουαηΐ.,, ΠΟ ΘΙ ΟΟΥ 5. 6588 ΡΟμ ον 18 γἱἀθηίαιν, πί., 51 πηΐητι8 Δαν  ᾿τι5., βαϊζθιι 
ὀχ ϊοδο,, 6] 15 ἀΙ5ΟΙΡΕΪΙ 5αβριοῖοπο δχβοϊνηΐαν. ΝΟ θηϊη ΡγΟθΆΒ}]6 οϑὲ οἴθσιιη οἵ ρθθθι Δία! !, 5ὶ 

ΘΥΓΟΥΊτι5 (θίθυ "15 Ἰηΐδοίὶ {[πἰββθηΐ, αι ἢ δ ηΐθι, ἴτηο (απ ἰ5 σοι 115. πιουίπιο Νίανοθο, ἕο - 

ΟἸθϑιδθ ἔουθ8. ριι ἰϑαΐιιγο5. {τ|556. ΔΙ αἰ τα αἰϊα δα αγο ἢ! ἀοἰθηβϑιομθηι αἰουιαπῖιν, 5. ΑἸ Πα μαβιὶ 
σΟΙΠπιηἸοδίουι ᾿{ογ, Βομηᾶπθ ΕΟ] οϑ᾽θθ ΘΟ Π]0, 5ΥΠ0441 Αγ ἸοΘ ἢ 515 Πα Ἰοῖπιιη., Ῥου86- 

Πανὸς. 75. 4 ΠΓ10 40 1115 προ γθί!οἷβ, οἱ φαοὰ ΑἸΠαμαϑῖτις Ἰπ θυσόσαμί ΕΡΊΡΏΔΏΪΟ 510 Γοϑρομαῖ, αὐ ραγρα- 
Ἄρα τἀπὶ Πάθογα ΔΙΑγοθ αι νι ἀθυθίτν. Αἴάχιιθ οχ [ἷ5 φαϊάθιη οοηϑίας ΔΙ Δγ θ  τππὶ τιβάπι6 δα σουίτα 

[Θλρῖι5. ἴῃ ΕΟ] βῖα Ῥϑυβί 1556. 564 {πιὸ ἐχ Βαβι] Θρ βί0}15 δυαπιπίτι,, θα δά οχίγθηηοβ Ἀ]αυοο 
ΔΠΠΟ5 ΡΟυ ΓΙ ποηΐ ; 5α(Ι54πι|6 (10 116 δὲ 6χ εἰ πο ςοπο θυ ἃ ΘΟ ηϊοη6 5. ΑἸ Βα Πδβὶὶ δὲ ἰοίϊτι5 
Οὐιθητ15 δίαγοθι αι ἀπὲ πχογίθη Θχο  αβιιιὴ {ππ||556. πθο πα ης ΟοοἸἀθητ15 πᾶ τι1556 σου Π.Π ΠἸΟΠ ΘΙ. 

Οὐομῃη]δοίαγαϑβ μθὰ5 ΡΓΟΡΟΏΔΏ1, ἰοίϑ τὸ δά αἰ Ἰοαπάτιν ἀοοίου Ριι5 το] ]οία. 

ὁρ.965.ν. ὈΟπΠοΟρρίΙ5 588Ππ6 γϑυ 5 (οϑίατζιν Βαβι τι5 ΜΙ αγοο! Π οχ Ἐοο  6ϑῖα 6 Χ 1 1586 : ΠΘ 6116 πος (65 ΠΟ  πτηὶ 

5. ἴῃ 18 ἃῃΐα ᾿ρϑ1115 οοι]05 ροβιία νι ἀθίαν γο] οὶ ροββο. ΝΟ δηΐτη 15 οναΐ [θα 5}}1π5 4], 51 Μαυοθ 5 

ἴῃ. ΘΟΙ ΠΕ ΠΙΟΠ8 ΑΓΔ Π851}1 οἱ Ἐϊοϊοβί ἈΠ ομηδηεο ἃηΐ6 ἃπη05 “Ζπαίπιου δαΐϊ 4αϊηαπι6 ΟΠ 556ῖ., 6 Χ 
Ἐοοοϑα οαπὶ ἀἸσθγοῖ 0} 11556. Δα Βα5}}}1 δἰτιοιουἰαΐθη δοοθάπιηξς ποῖ ἴῃ βτπηᾶ ἀγριπηθηία, (τιν 
Θμ ἢ ΝΙΑΤΟ ἢ ΠἸΔ 18 ΟΠ α588 δἰ ΘΟ 655ΟΥ 115 ΠΟ ΠΤ Π10 ΤΠ ] ΤΟΥ τιη Πα] Ὠ ΟΠ 61} ΠΙΟΥΪί, ἃς ᾿ρβῖπι5 
δἰΐαμι Ῥϑίυ ΑἸοχαπγἼηὶ τ ΡΥ ΘΠ ΘΒ Ομθ πο εἴαριε, 5ῖ ΝΑ  Πτπι5 ΘΟ Ἰητ]0η6 5. ΔΙμαμπαβὶϊ 
δῃί πηουίθι οανπιοιαΐ ἡ Π)Θμοηβίγαί Βαβι ἢτι5. ΔΊ αὐ ἢ Πα πὸ8. ἃ ΘΟ θββουῖθιι5. γθοὶρὶ ποῃ 6] 1558 
δὴ 6. σοηβθηϑιι ΟςοΙἀθητα! τι οἵ δουτηὶ 4π1 ἴῃ Ονίθηΐθ οαΠ ΘΟΠ Θββου ιι5. σΟΠ Πα ΠΙΟΔ δ ΐ. 
ΟἸαιβα οὐθὸ δυᾶΐ δΙανοβ δ 15 δὲ Ονιθηε5. οὐ Οςοϊθητ15 σοι ηῖο. ΒΟμλδ6 οὐαί Ῥρίγιιβ, οαμ ἦ6 
οομοοβϑὰ δίαυ Π]Δ Π15. ΘΟΙ ΠΟΙ 6. 8} ΟΊΑΥ ΘΙ ΠΟΙ ιιοβίτι5. δϑί : Ζποα φα!άθηι ποὴ νἱάδίτιι 

[λούανιιβ [1556 581 Ἀοιμαηδη} ΕΟ] Θβίδηι ἴῃ οοποθάθηα 1}}15 ΘΟ τηπτ ΠΟ Π6 ρουϑίατο νἀ Ἰ5βθέ. ΝᾺ] 5 
Ῥιοίδυυ! Ῥοίαβί ΘΡΊβοοριιβ, 41 605 ΔἸ ογεΐ, ρυδοίθυ Ῥϑα] ητη, 461} 50 π11 60 ΠΟΠΪΠ6 ἃςοιι- 
58 ηΐ ΟΥιθης 165 ᾿ὴ ΕΡρίβίοϊα 269, «τι ἀη πὸ 977 βουϊρία δβϑί. Ῥογαθϑανάα ἀπίθμι Πδὸς [ἰδδθί δοοιι- 
βᾶ[10., 51 1081 Θοοϊἀθηΐα!θβ. Ἰάθην ἂο Ῥδυ]ίητι5 σομτα 6 θαπῖ, Οὐ! πθίϊατη ῬΑ] Ἰπτι5 ΠΟῚ ΒΘ ΠΡΟΣ 
νι ἄοιαν 1ἴὰ 86 ϑ6551556. Νὴ ἅπηο 970 Βα511π|8 ΟΠ Π65 δἰ Ο} 58 οοηδίτι5. Δ Πα], αὐ ΟΠ. ἰ5 
ΤΟΥ ΓΙ σΟὨἢ ΠΟ ΟΠ 6 ἢ οἴ ῬΑι πο Ἰη! ΡΟ Παντοῦ, ΠΙππὰ δαΐθηι ᾿ὼ Ῥαμηο ΡΟ Ἰββιπητιιη τθρτο- 
Βοπαϊ, φαοα ἀηᾶτη Πγροβίδϑιμι ἀοοθαΐ. Αἱ ἱ πὶο πθνο δά ϊία [πἰδϑϑῖ σουημητιη]ο οπιπ Νατοο]- 
Ἰιδη15., ΠΟἢ Ἰά ΟΠ ϑἰϑβθί Β851:}1π|5. 

Νοὺ οἸηἰ θη 5ιηΐ απ (6 δυο} ]]ο δάμτις γινθηία Βαβι Πτι5. Ἰοααϊίαν ἀππὸ 971. Ἰλοραΐ 
ον ἩΡΜΝ 5. Λμαπαβίθμι, τί Ἰρβίαιβ ορενὰ οἱ δποίονἑαΐθ ἰητογροϑβιία Μαυοο  τι5. ἃ ΠΟΙ Δ ἢ 15 ἀλμμδῖαν. 
δ Πφητιίνειπι ατιίθπι οἱ {ἰΠ{π|4, τηχυϊε, α ποππιι{ἰς φιιὶ Πῖσ σιιυῖ, ἀο τπιθοοϑϑατίο χιΐίθηι, τ οἰΐαηι 



ΥΙΓΔ 5. ΒΑΆΘΙΠῚΙΕΙ. σοχΧχν 

γιονὶς ἱρεὶς υἱάφέια", τὶ ἱρεὶ αγοοίὶ μιογοδῖπι υδἷμὲ ρογτιοίοσαπι οἱ ποχίαπι οἱ ὦ βάπα {66 αἴΐδτιαπι ΔΝ ο 377 
Θχιογπιϊτιοτιῖ. δαπι Παοίθητιδ ἔπι οπιηϊδτι5 σιια5 δοΥγιδτιτιί {ἰτίοτὶς, “τί μπι φιϊάθηι ἐπι ζατιδεὶ τιοπειϊτιὶς 
υἱτίιπι δι 5 4116 ἀθητ6 ὡπαίἠιθηιαῖθ {ΈΤῖΓ6, οἱ αὖ ΤΠ οοἰοεὶϊς τοίόθαγο ποι σοδϑδαπί; βαγοοίίο νϑτο, ηιιὶ 

ἐπιρίοἰαίοπι οἱ δα εἰϊατηνδίγο ορροβίξατη, ργΓο εἰ, ἔ ἔτι ἴρδαπι αἀϊνιπυϊαἰὶς {πιϊσοτεϊ δα δ᾽ 5 οπίϊατι ἐηι-- 

Ρίτις {ιϊϊ, οἱ γετνὶ ἀρροϊ]αιίοτιοπι ργαῦ αὐσορῖί, πιιῖλιπι υἱαοτίι ἐπ πιϊο5 6 υἱπιρονίμπι. Οἰεὶ 

ἤενδιιην χιίάσθπι ἀϊοίπιηι {ιἰ556 {7 σεπίξιατη, σοποθαάϊί, αὐ τίδτισι οἱ αὐ ἰθταριις ργοσιθαϊθπ5., 5θ4 ΤῈ. 

515 αεἰ ϑιίπὶ τιτιεθ ργοεἰτϊξ τ ρ ΟΥ 6115, τιθτι6 ατιΐο Θαϊίιπηι 6556, τιθητι6 ρμοδὶ τϑαϊξιτη διε δ δίογα. ἴ)-- οὐχντιε. 

Ῥίι} ουσο ποη δγαΐ Β851}0 σα Νανοθ! απ ΑἸ Πμαμαϑ1π5 ΘΟ ἀθιηηδγαῖ : πος πιητπὴ σοπίθηαϊξ, τί 
Ὁ οἰ ἀθηία 65 δά ἴάθῃ 46 Μίδυς]ο ἰδγθηάπι ππαϊοίπιη δα ἀπιοαί. ὙἹάδθηίαν ροβίθυϊονα Μδυς δ] }} 
βουρία (τηυ]ία Θημ 5ογ ρϑι{ τοδί Ἠ!ΘΓΟΠ γ120) γ6] ἀρ θυ ΟΥ ΘΥΥΌΥῚ5. ῬυθοαἸοαῖο ΑἸΠαπαβίπαηι δ4-- γην, μἱ, ς. 

ἀιχΊβ56., πα ἃ σι 1ΠΠπι} ΠΟΙ λΠ]ΟῊ6 Το μηογονοῖ. Π)6 Ποιηδη1}5 δἴϊδη) ΠΟἢ “θυ ταν θά51}1πι5 φαοα 86. 
αἴπ ΜΙ νοΘ 119 σοι τπἸοθηΐ, 5664 4υο04 ΟἸἸπ οΟΥλ]οδγθυηΐ,, ἢθς 4ποά {ΠΠπ|η} ἔονθαπί εὐ ἀ6- 
[θη ἀδηΐ, 564 φυοά ἀρετία πόα οοπάθιμηρῃΐ. 510 θη ραυριῖ : α“ἰφίιο ᾿πιπι5 τοὶ ανριπιθτιία ϑιιτιξ Ιρὶά. 
δογναϊὶ αρτιὦ πος πϑίαγι ἐἰ{{πι5 δοτγριϊοιῖς {ἰὐνὶ. δοά ἑάπιθπ ταιιδιιατη, Θιιτη, ΤΘρτοῦατα υἱδὶ σπΐ, 

ἰάσιιθ 60 ποπιὶπθ υἱξϊιρογαϊὶ, φιοί διαπ αὖ ἐπίϊο 6: πυϑΓιἑαξὶ5 ἱϑτιοταἰΐοτιθ ἴτὶ Θεοϊοδίαδίϊσαπι οἰϊαπι 

οοπιτπτπίοτιοηι ΤΘοορορπιί. 

ὕττιμα Βαβι] ο Α(Πδηαβῖπς δὲ Αἰμαπαϑῖο δηπιογιηΐ Οςοϊἀδηίαϊθβ, δφιϊάθμι παπα ἴαο!]β 5ία-- 
τὰϑυῖι. ΒΆ51}}1π|85 ἴῃ Ερὶβί. 89 δὰ δίεϊοίαπη πος πππτιπὶ σΟμλϑιηοναΐ, {πο ἃ 5. Αἰ Π 8510 
᾿πηρθίσαγα ΠΟῺ Ῥοΐϊπογδῖ, ΠΘΙΏΡ6 εὖ 5. ΑἸ ΠΔΠ 5115 ῬΥΙΟΥ βου γοὶ 5. Μεϊθίιο. πα6 σοη}1οἱ ροββοῖ 
48 ἐ8 Μίαιςοα!]ο ροβίυ]αία Γπϑυδηΐ, σοη οἰ ΠΠὰ παδθ Ῥ8οὶ Πλ]η116 ΟἸβ 1{1556. Ὁ ποα βρθείαί δα Οεεϊ-- 
ἀδμίαϊθϑ, Ποὴ Ριυιο ποιηϊηδίϊηι ἃ) δἰ8 ἀδῃχπδίιηι [1556 ΝΑ Πα ; 14 Θπϊμὴ π}10 δχϑίδί πιο- 
Βιμηθηΐο. 566 [ογίε ἰάθη (πῆς λοίαμ, φιιοά φαϊηπ6 δηῖ8 μος (ΘΠ ρι15 Δ Π}15 [δοθγαΐ ΠῚ ΒΘΥ 5 
Ῥαρὰ. Νδηι οἴχπὶ ἰθραῖ! Επιβίαί τι5, ΤΙ ΠΘορ Δ Π5 οἱ 5 ΠΙνδητι5. ἴῃ. ΟςοἸ ἀδηΐθ 1}}1551 ΝΙΔυ δ] πιὰ 
οατῃ ΒΠοίϊηο οἱ Ῥαιΐο ϑαιηοβαίθῃο ἀδιηπθηΐ ἴῃ Πδὶ οοηἤδβϑϑιοηθ Ζαδπ ΤΠ θυ] οΡίαΪουιηΐ ; 

1ρ5886 ΓΒ να ἴῃ 8π8 δά Ουνθηΐα 68 θρἰβίοϊα σοηῇιτϊηδί ἰθραίονιι ἀοοἰ πα, 564. σϑηθγδίιυ Ρα- κπ.ή, 
{γραϑϑίαποβ οἵ 58 6]]}]1|4ηὸ5 ἀδηηηδί, πθὸ Μίγοθ! Πα, πδο ἀΠ]}ππην 4] 1π1η} ΠοΙη]πδΐ! ΔΡΡΕ ΔΗ. 
Οὐδνα πόβοῖοὸ πηκ6 Παιιβουὶ ΜΝ ΟΡ ΠΔΠ65 δια γῆς Θρίβοοραβ Φαρα αἷΐ πη οπο]ϊο οεἴανο Αεΐ. δ, 

Ῥ. 1054: Λιονῖδδίηιο αμέοπι Π͵ατοοίζαιη, αὐ ργορτίιι οπιίτιπι τιν ϑγδίεπι δὲ εἰθργθἼιθτιδτιπι πιδγο- 

οτεηι ἰιὶ ψιιὶ οἶσοα διὶναπιιπι οτατιξ ατιαϊ θην αἰ ταν τι, φιιῖδτις οἱ Πιροτῖις Ῥαρα ρϑγ {το γ ας διίας, 

ιιὶ ροςὶ «7ιεἴζπιπι {εἰξ, οοτιοοταὲ αϊοθη5 : ΝΙ ἀυ οθ! πὰ ἄθητιο ᾿πρὶ8 ἀορτηδιζαπίθιη. Ῥιρπαΐί οὰπὶ 
ἰχος ἐδϑιπηοηΐο Βα 91}11π|5. {πὶ ἴῃ Ἐρ]ϑβί. 89, “ιιαη βαρνα οἰζαγίμηιβ, ΝΙΔυ θ!] τὴ Ππιβδμ ἃ Βο-- 
Ὠ]Δ 18 ῬΟΠΌΒΕΙθιι5 ἀαπηπδίιιη {ον ϊίιν. ΓΓοβίδίαν ἨΠ]ΑΥ 5 ἔγαρτη. Η!βί, 2, ἢ. 31, ΜΔυοθ Πα, 

οαπὶ 5. ΑἸΠαπαβ1ο ρυοθδίτιβ οἱ ρανραίαϑβ ἔ]βϑθί, ροβίθα ἃ} δ] πι546}} ΓΘΠΟἴτι {111586 ΠΟΙ Πλ᾿ΠΪΟΠΘ. 
Αἱ ΠΑ ἐδϑυ μη 10 ταῦ ποη Ροββαηι, 4π]ὰ 14 σοη Πρ 1556 ἀἸοϊς δηΐθχαδιη ἀδιηδγθίαι ΗΟ ΙΏτι8 : 

4ιοα «αϊάθῃι γί ᾿ρ56 ΑἸ Πα πα βῖτ5 , οὐ ΝΙδνοβ ]πι5, αὐ οὔβοῦναῖ ΤῊ ]Θμοπτ1πι5, Ρ] αυ 1 θιι5 ΔΠ 15 
Ροϑβί ἀδιηπαίαμῃ Ῥμοίϊητιπι ργοθαίιτιϑ ἔα]. - 

ΝΊΒΙ ἀείσαμπαμέ 46 5 ναι! πο] ἢ Γ15., {π|6 δα Νανο6}}} ἀοίδηβιοηθηι ῬΓΟ δυ τι {π||", οἴ! Θο τοπι- 
δα δχίγθῃηοβ 1Π|π|5 Δ ΠῸ05 ΠῸ᾿ Ρουτπϑαηΐ. ΕἸτιβίγα σοι μη] ΟΠ15 Εἰς γ0, {185 ΝΙανΟΘ ΠἸΔΠ| οοη- ἘΡΕΕΤΗΝ 

[βββϑουῖθιι5 Πρ ΡΟ 5 οδίθπἀθυιηΐ, βουϊρίς ἃ 5. Αἰ μαηαβῖο ἀϊοιιηΐαν ἅπηο 571. ΝΠ] ᾿πεϑ8ῖ Π} 8 ἘΜΗΘΙ͂Θ 
[ΕΠ ρου 5 ποία ἴῃ Π46ἱ ςοῃ δϑβδίομθ, {πὲ ΜΆγο6}}1 δ᾽ ασαιια ο]ονὶ οἵ. Ῥ]6 015. πομλη8 ΟὈ]αΐα {νὰ 5 Ἔρ μ 
ΠΟΙ ΠΟ Ϊ5 ἃ 5. ΑἸΠδηδϑῖο ᾿πηροίναν!. Οαἰποίϊαγη 1{Πα τ ῬΕΓΡαῖλοΙ8 ΔΠ 18 Ροϑί Ἔχογίοβ ἀηο- δυΐβ. 

Τη0505 ΟὈΪαΐδι δΧ 15 σ θυ 015 ΠΟ] ΗΡῚ ροββεΐ, ἀναθεματίζομέν τε χαὶ τοὺς νῦν ἐξελθόντας χαὶ λεγομένους 

᾿Ανομοίους. ““παιοηταΐ 605 ψιιοηιιο εἰ απιτιάτηιι5, σι πηι ρ 61 ΘιοΥ ἐϊ βιιτι οἵ “41Πποπιοωὶ ἐϊοσππίιτ. της Ὠφον 

ΠΌ]]ὰ τηδπίϊο 46 Ῥηθιτηδίοιηδοπουιπη μϑνδϑὶ. (ἰὰπὶ δυιίθηι τηἶϑϑὶ δά 5, Αἰ Βμαπαβίτιηι (σαἰαίθ {|| Ῥαιν. γον. 

τον ]8 Θρ᾿βοορογιι) ἀγεροϊδ εὐ ΝΙ ας οπίδο πλτιη τὶ ψεμϑυϊηΐ, ΘΟ] ]οο 88. ΘΟ ΕἸ 1558. ΠΟΙ Δ λ]10 Ροϑὲ τ Ζ " τ 
5ΥΠ0605 ἴῃ ατϑεῖᾶ εἰ ΝΜασοἀοηϊα ςο]Ὀγαΐαϑ εἶτοα ἀππππι 903; 408 οὶ ἀθογθυθυηΐ δαἀπτ{6}-- Αἰλαπας. 

405 6556, ψαϊοσιηαιιο Βάομι ΝΊορο παι τθοϊρεγεηΐ,, υἱἀθηίαν Νανοο!Π1 ἀἸβεῖρα]οβ δὰ οομα τοπ6 ἰἰ- τὴ ἘΣ δε. 
Ῥεηίδι" βιιβεθρίβ88. γἱμς. ἐρ.13. 

. . . , 
5 ᾿ 5 5 ; τα - ΥΠ]. Ἰηϑνδηῖ δίϊαπι ῬρεῚ ἃ Πονῖβ {αθ γε] αἄνοιϑιιβ Πογοίμθιμι, οα] 5 ̓ΘπἸ αίθπ ἃς πηδηϑαο- ΤΣ δι 

ταάϊηδιη Ῥαδίγιιβ γθφαίγοθαῖ. Ῥαϑυιηοϊθδίπι ἰἃ ἕαϊς ΒΆΘ1Π1οΟ 4] ρϑοοαί 5 5115. ΠΥ ἀθοϊαναί, αὶ Ρειτὶ 

ΤΟΝ, ΠῚ. ΙΝ 



ΠσΟΧΧΥῚΙ Υἶτὰ 5. ΒΑΒΙΠΗΙ. 

Ανδὸ 377. [ταΐστα Ορί }] ἃ ἰοηϊαΐα ἀἸθοοάαμί, ποο 8 ΘΟ 55 παι πϑιὰ ᾿οη οὶ νορουϊα μίαν, 56 Ροϑβίᾳιιαιι 

ἐϑλε δ Πθογοίμπουῦμ εὐ]! ραν]δ, γαυυϑιι5. ρουδοαίθ ἀθιηοηδίνας Ἰρῃδοθηκίτι 6556 {{ΠΠππ5 (ο] ον], 5ὶ ραιἰθηίον 

τεβροπάοι 8 ΠΤ 6 ἤΟῺ Ροίαϊΐ, σὴ Ῥείτσιιβ οουαμ Παϊηδ80 ᾿μςον Περι θίϊοοϑ παπθγαγοί βαποίπι Ν οἸδίϊ απ οἱ 

μτηκάητον βαποίπμη ἘΣ πΙ56 11}, {1105 51 Π1Π}} πα, Ξα! θη ἰο]θναία ριὸ θ6 μϑυβθαιμαι10 5115} 1 οἸ Ομ π5 6χ 
β[018. 80 νου δἵ οαπτη Ῥϑίτο σοη]πηρογα ἀδἰθϊθθοί. 564 ρυίθυθα (θϑίαιαν Παβι ιπι5. πα] Πατὴ 6556 τϑοῖδο 

“2... ἀοοίτηθ γουραμλ, {πο ποπ οὐ ΟὨπὶ ἰἰρθουίαΐθ ρυςαϊοανονιῖηι, 1260 ἰδϑίο οἱ αδπάϊθηίθ 588. 
ΑΠΌ πὸ δα Ππογᾶμ 4αϊάθιη 56 ἢ ΠΟΥ τα} ΘΟΠ 11] ΟΠ ΘΙ. Δ 155υι1Ἴι1} {Ἐ|556., 51 οἰαιιἀϊοδῃί65 ἰὼ 
Ε46 ν]αἸδδβοί. 

Οὐλη βραίμαιμν δἰ ροπϑηάπμι 510 Ἰηΐθν γθάϊίιιη Ἰοραίουτι οἱ πᾶπς 4511 ορ βίοϊαηι, 
βουϊρία ποη γ᾽ δίαι Πἰϑὶ ΔηΠ0Ὸ 578, ποη τα] ἀηίθάπαι Ροίσ5. Ποιὰ ἀἰϊξεθάογοί. [5 δημ δηΐ6 
4 1105 σΟΠ δϑβουοβ ἴῃ ΕΟ] δϑίατη βιιᾶπὶ τά, ᾿ποοί αὶ δἄϊπς γαϊθηΐθ, 5θα το] ϑϑίϊβδίμι ΒΘ} ἴὰ- 

ΤΊ οι. ΘΟ] (15 ἴα Πρ Θαἴτο, ταῦ οἴλα μι ΡΟ αθη 88 1Ποο οβία πο μα θονοῖ, αι οατ Παης δρ᾿βίοϊαμι 
αιολ 9. Ρ᾽ ΒΟ Βονοί Βαβι πι5, ομη ει Ονθπεῖ5. ΕΟ! οβίασιμν οοα} 1 ἴῃ Ῥοίνιμι, Βαβι] ιν, ΝΜ οἰ οιϊπιι, οἵ α]ϊοβ 

Θ᾿) αϑηιο] ΘΟ βου 65 Θοηγθυϑὶ οτδηΐ, Οπᾶγα ἐἰοιποπδίναι Βαβι Ππι5 φαδμ{1 ἰμίουϑὶς πὶ ρυφίουϊία 
ΘΒ] νἸοΩ] γα ἀδηίαν, οἱ Ῥαοι βου ΔΙ ψαο Ἰατλϊτιιι ἐπιδε1{ππαύταιν : αΙρΡ 6 οατ δου, 4αὶ νουῖία- 
θην ἀδίεπά πηι, σοποονάϊα ροριΐοβ δὰ ρϑυβοαιιοηθιι βιιβιϊ θαι δουίονοβ ἰδοίανα 511, οἵ 
αἀἰθοογάϊα ἐγ ἸοΥρϑ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΎΥΠΙ. 

Τ. (οποιϊαμη Ασα ρ]]ο 11, ἴῃ {πὸ απ αΡαξιν ΠΡον ἄς ϑρίινῖεα βαποῖο, Π. Ἐρίβιοϊα ποπηι]!α ἀππὸ 3117 οἔ 

318 βουιρίε. ΠῚ. [)ὲ ρ] ανΊθιι5. 411|5 1π βοποοίαϊο 8. ΒΆ51Π11 βογιριῖ5. ΓΝ. Τ)6 ὁρ βίο 5 ἴῃ ορ᾽σοοραΐα φυϊοπι 

ΒΟΥ ῚΡ[15, 5664] {πᾶτιιπὰ [οι ριι5 ᾿ΠΟΟΓΕιΙ ΠῚ, 

Οοποῖι-. [ (οποΙ]ππ οΘΙ θγαθαὶ ἢ Αὐρ  ]οο εἶτι5, σα ἃ τοιηοία «πιαάδμι Προ οϑῖα οοηβα 5. εϑί Ὁ 
ἀκ ρτκοα ἀοοιεῖπα ϑριγιτιι5 βαποῖ!. Ποβρομάϊι 580 οἵ ἁ]ουιιιη Θρβοορουιι) ΠΟμΪΠ6, 566} ΠΠ{ 6 }}5 5118 δεγαπα- 

τ ρτὸ πῖχης οἰ ποι ὈναιἸοηθ θά 5}}}} (6 ϑριεῖτα βαποῖο, ἀο]οτο 856 5 1 Ποαπ5, {ποι Βαβι 15 τον ΡῸ ἀοἰθη 5 

ΠῈΣ τξε πεν ΘΟΠΟΙ ΝΟ πὴ Δα [πἰβϑϑί, θαμὰ δηλ ᾿τιολάσπαιη αὐ εΠἰατ Ἐς οἰ Θβία τ ϑου θομαγιιμ δοοπαι ν 6] ροίτιβ 

ἘἰωβεσωΣ δαοίογ ιν Γασαχτι {π||556. Ὑτἀθίαν μος οοποιϊαι ἀπηο 277 Πα παι ἔπιῖ556 : Ἰατὴ Θηἶμ πᾶσα 

ἴοιι. 4. ν᾿ Ῥᾶγϑ ἅπη] 970 εἰΠπαχοναΐ, απίθαπαιι {Π γιιμν δύσι ΑἸ ΡΠ] ΟΟΐο θα. }1πι5 τη ᾿βιϑβοί, 

99- οι δεῖτιβ οἐ Τ᾽] πἶτι5 οχ βίας πῆς ΑἸ ρΒΠ]ΟΟΝΙ: αρἰϑίοϊαι., αι οχϑίας ἰομι. 2 δῖο- 
δή. 9. Τ᾽ μαμηθηίονι ΕςοΙ δ αἀγοοῶ,, Βου ρίδμ 6558 Δ Θρίβοοροβ σϑιποίς δἰ Ἰοιι]τι8 ργονὶ ποῖα, αὶ οἴλι 
ἘΣΣΙ δηΐθα ΠΟΙ ΠΠ1Ο 556 Πΐ οἴ Δα Ομ ϊδηΪ5., δῇ ἴῃ Ομ] ΟΠ 6} οἴαη Δί ΠΟ 1615 γθά τ ἀγθιθηΐ, 

δάπας ἰαπιθη Ππιοίιδπι! δγδηΐ ἐδ ϑριγιία βαποίο βοπίθηίία, οἵ πϊγανὶ νι ἀθραμίαν,, οἷν 510] δαὶ 

ογθάθπάτ πος ἀορηϊᾶ ργοροπογοίιν, 48 4π0 Π1}}}} βίαζιιογαΐ συ ποτ ΝΝΙοδ πᾶ. 
ϑ6α Πάντα τθυιατ Π181} ἴῃ πᾶς ορίϑίοϊα γορουϊίαν, οὕτω Ἰοριταν αἰτθπίϊιβ. βουιρία δδέ δαπη δε 

ἘοοΙ βίαι , {πι85 ἃ ΡΥ ΘΒ (ον 15, ἃ ρβθμΐθ, αὶ νϑυϊβιιμῖ 8 δϑί, Ὁ Ῥϑυβθαιια Ομ δ Θρίβοορο , ταρθθα- 
ἴα, ἃς παρ ηᾶ Ζιϊ 6} ῬγῸ {16 σου δηλϊηᾶ βαϑιϊππδγαΐ, 564 7π|} 5115 οἱ ἀοιηθβίιοῖβ ο4115 Ια θογαθαΐ. 

Ῥίοπιαπ, Ῥαΐοί 14 6χ Π15 θυ 5: Ῥοςέσιιαιι αἰείοτη {ἰ{ίοΓ ας φιιοψιθ ρίθίαιϊῖς Ὁδ5ι76 αθοορίπιι5., στον πηιτι5 
ΠΡ, τα υϑγα Εοοίθοῖα ἀροκίοϊϊε οἰαταοίογεπι,, ϑοτιοτῖιπι ραδίοτιιτη, Ζοίμη,, οἱ ἱπιρίβτιτη οἐπιάζμτη, φιοί 
τυυ, σόγος ΟΠγίδίϊατιος ἀδοοαί. Νίαπι σιιοά πὸ υἷτ ἰοπιριιάϊπθηι τορμίανον ἐἰς., τιθο δοραγαίίηι ἄθίτεῖο-- 

γἱ εἰς ιθϑίϊοτιο5., 56 ΘΟηιπιτ τ 61 ρ61 {ἰ{οτας ἱπίογτοσανοτγι 5, ἰε τιο5 Ῥοτια 5ρ6 τορίονίξ,, {μξιιτιεπὶ 
τὶ φιιὶ τισι Ὅ0606 5οτρδί δεῖς, τιπιατιϊπιὶ οἔΐαπι σοτβθτιδῖ τιοϑίταηι Τϑϑροπδίοτιοιν γϑοθρίτιτὶ δἰ {5 : αο 

νεἶιι ὁαοτάϊιπι ρον [δοιϊοτὶς σοτιοον ἀϊ υδείγαπι ἵπὶ ζἰἐ οτὶς οοτιδοτιδίοτιθτη, σιιδοορίπιι5. Ἰδς Ἰηνα : 

Μοίττ6 εἰ ἀαγο πιαῖο, τι ἀϊδπσαὶ φιία ριιϊοῖτο οοππθχα 5, πθη τ υος ἐμρὶς εἰοϊαι5 σαρίιι 

Παοϊ οτος μὲν αἰϊδϑοηδίοτιθηι, ἰἰογίμην νοία σον γπιαπάο. 1) ἰάιοίπιι φιιίρρθ φιαπία οογαπυΐπα ΡΓῸ 

Ῥαρ. το3. 



ΥΙΤᾺ 5. ΒΑΒΙΠΙΠ. σΟΧΧΥ ΕΗ 

γϑοία ἤιε κιιδεϊπιμιονιεἰ5. Οἰιοοίτοα πιὶπὶς Θὲ «ΟΥμιηλτιῖ5, {τι ΡῈ αεἰνογβατίος ἱπίθηαϊαπέιμ", ἀθνιοιῖδ, Ακνο 377. 

παίων ρτιουθίθ αϊεοιἄϊο οοσαδίοποπι: πιὸ Κοτ 6 Ῥατιϊαιίηι ἐἰϊαρδιίνι οεἰϊιγι., οἱ Ἰοοιιτη, τι ντιοτῖξ, ἡῖα-- 
δὅπα υοὐὶς σρροπαί ργιοϊριεῖα. ἄτορθιι οὐροὸ ἃ οααοθαίαν ΑἸ] οἰ ῖτι5, πΟἢ ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ, {1105 
πρααδάαδιη Ππουγίαϊαβ [ἰθϑθῖ, Π6 858 ᾿ὰρ15 σαρία ἴδοι 65 ροῖ αἸββθπϑιοηθμι ριον θη. ΝΘΩ.6 δἴϊαι 
«ἰἰβϑθῃηβίοηθϑ ἴῃ πὰς ἘποΙοϑῖα 46 6 νι ἀθηίαν ὀχουίο. (τι) θη μὴ Π α]}118 ΓΘῚ ΒΌΒΡΊΟΙΟ πο 4αδάγαϊ 
οὐ ἰδ ηῖο ἢ εἰ ἀδίδπάθη δ βίπαϊο, ὰπὶ σοτὸ Αι]! οο ἶτι5 ροβίααδιη 6 ἤ6 Ὀγθν ον ἀἰβϑουαῖῦ, 
ΠΟη 605 ονίαίαν πὶ ἀπο Πάθιη ἰπϑδηΐ, 564 δα αἰαὶ δα ογίαιςοηἿβ σθητι5 ρίαμα ἀἰνθυϑιιμη {Γ8 8 -- 
10: Οεέδιι5 Ξαἰὶς 651, παι, “αἴ 6 γ6 ὕτονοπι ααϊιον(αἰίοτιθηι. ΠΟΤ αλτι7) τιαπιτι6 Ὁ05 τιξ πιατιθαϊὶ5 

Ραοὶς {1 εἴα. Οαατα πόα ἀπ! ας οπ 6 ΠῚ, 564 τπθθυ ]ΟΥ}5 οι θη τ ἀδϑι ἀθυῖιη ἀθϑιρπαΐ θοῦ 1- 
τΘυοραίο,, σαν 5ϑΥποάα5. ΝΙοθηᾶ ποη δδάθιῃ 46 ϑριγιία Ἔχροβιιθυῖ ἂς (6 ΕἼ]ο. 

Ῥϑυπομπουϊἤοαιι 46 βαηο} ΒΑ51}}1} ΠΡγῸ {πα !οιατα [δοθγα θρίβοορὶ Πυγοδοηϊθ, οαπ δ δα πᾶης 
ἘπροἸδδίδιη τ Ἰβουαηΐ. 564 αι δ ἢ Ἀ5ΘΘ ΘΓ ΟΠ δτι511 αποα αἰΐ ΤΠ] θη οἢ {ἰπ|5, ἴῃ ἰρ88 βύποάο [ἰ6- 

οἴπιην οἱ ργο λαύιιι ἔπι1556, ἃς 4511: γ᾽οθ5. ΒΌΡΡ] αν 556. ξὰἃ δπῖτη ΠῸη Ῥγοθδηΐ δρι βίο σοῦρα, 4α1- 
θ115 αἰθταν ΤΙ Θηϊοπίϊι5. ος ἰαπίαηι ἀἸοιιμΐ ΘΡΊΒΟΟΡΙ,, δήίθβϑα 5101 Πρυτὴ 6511: ἀθ 5ρινῖία 
βᾷποίο,, οἱ ἴπ 10.390 ἰἰπρτὸ Βαβι! ιη : φιΐ σὸς, ᾿πααϊπιηί,, πιοϑίδοιιη αἰϊοιητιίξιι", κἀκεῖνον διὰ γράμ.- 

ματος ἔχομεν ἡμῖν συμφ)εγγόμενον, 41ἃ ν] 6] σα Θὰ πιο ραηΐ ΤΠ ο] 6ϑῖα, ἃ {πᾷ σομβι}} 6] απ τιν ; 
ποθὴ 404] δια ἴῃ 1080 ΘΟΏΟΙ]Π1ο ἰορ ββθηΐ. Τ αἴτπι5 ταποοιηαίαν ΤΠ] ΘΠ ΟΠ 15 οτππὴ ΟΡτ5 46 ϑριυῖία 
βᾶ ποίο 5150 Ρ.]ΟΏ 115 ΘΡΊΒΟΟρΡου τ. ἴῃ Αἰ πιὸ ρραάοοῖςο ΘΟ πο 0 τητιαϊζτιτη {1556 ΘΟ] οὶ ὁχ 
115. νϑυ 5 5Υπ061 (ΠαΙοθἀοηθηϑὶς.,, τι Βαβι! πατὴ αἷς αοομγαίαπι 6 σωποῖο ϑρίτιι ἀοοιγίτπιαπι ἱγα- ρας. 8:25. 
είς 56, σοτισασοτοιμπι ρ6Υ δ οτίρίϊοτιθ5 ρθίϊίο Θοτιδθτδιι. 

11. θα δα 5. Βαγβοη ΕΝ οϑβϑθπα Θριβοοριι [ἰθγ, 4ιταγιιη αἰΐογα οδὲ 204, αἰίθνα 907, αὐ Ἐρίβιοι:ε 
οχίγθιμοϑ γα δη {15 ἀπ η05 ντἀθηίτ τοίουθη 6. [ἢ αἰγᾶ16 ΘΗ Πη 5068 Θἰτπιοοί ἈΡΡΓΟΡΙ δ ἢ {15 Ῥᾷοὶβ, ἈΈΞΘΗΣ 
σπ Ρουβοαπίο δά σαμηυαμηη 515 ρου ἀτιοΐα οβϑϑϑῖ, αὖ Το δυιχι!πατὴν Ιοπσ6 ἀθ65586 ΠΟ ν] ἀθυθί", οι 378. 5οοῖ 
γιϊδὶ {οτίο, τα ψαῖϊ Βαβι πι5, ἀρργορὶηφιαΐὶ δε μδ᾽ οἱ χφιι πίίπις Πιιπέ, Σρβο δὼ διιτιῖ ἱπογθσϑιι5 “41π- θίω: 

πο τισι, Νανταὶ ΤΠοοάοτγθίαβ πο Βαυβθη ρυῖηο ἴῃὰ Αναάπῃ ᾿ῃϑαΐαμν, ἀδιηκ 6 οὐππ ἢ Ὠτπθγἃ-- Π δέ. ἐρεῖ. 
115 Ἰνουιιϊπταμ πα εἰταο δΘὸ οομῆππιουθί ον Ε{{ππι5 τινας α]α,, ἴῃ τε ἄδδγρ Οχγευπομαμῃ, ἐς “1: ἡ Ὡς 
ἃς Ροβίγθιηο [ἢ σαβΟ ΠῚ ΓΘΙΠΟ ΙΒ τιπη, σαὶ ποιηθη ΒΏΙΪο., τοϊθσαύπμῃ [α]556. Πα Ά51Ππ|5 50} ἜΝ 

ῥβϑιαΐ οβ]αία [λοὰ] ας Του ηὶ., 56 πι6 1ΠΠ|π|8 ρυθοῖτι5 οομμπδπάαγοναί. 58 οἴμ 15. θά51Π1 58}- 

τυϊοπθην πο Ῥογία ᾿55εΐ, ν 6] βα!θαν ἀπίθιιαιη ρϑυ 1556ΐ, 46 ΒΆ51}1 5:16 110 φαδϑβίτβ εϑί θαυ 865. 
(αν 15} πι5 {ζδαται 50 Ἰρ51 ρ6. ΟΠ Πα }105 ὑαρραάοοοβ δα θη ῬγΟ ἢ οἰβοθηΐοβ., {πα} 15 δἰ} 

«ποίαν πππαητιβο]α βδῃοίο ΘΧβι}}} οὔἴδυθη ἃ σοι 1510. 
ἴπίον Οπγα]έτι5. 4πιοὸ5 οὐ τ Τ᾽ Ἤνγδοῖα- δχοϊζασιτας, θα 1ῃ Βα μγμλτπν Ὑ ἰδ ἀἸἰβου πε, 6 }10 
πὸ οἰροηϑίδῃίθ, βϑαποίι5 86 0 1πι5 ϑαῃγοϑαίθ 8185 : Πποα «αϊάθιη ἴδια Βα 51}10 18 τ 116 
νἱἀοίαιν., ἃς ἰοπαμι ἴῃ γ θη 16 σ6 1 οἵ ἴῃ Παιϊηληα ἰρη 5 {65 ῬΊΌΘΓΟΒ 6558 βϑυγαίοβ. ἤαος Βδβι 5 ἀϊ- 
ἀϊοθναΐ ὁχ Γ᾿ θα πο ἀϊαοομο ὔϑατθα ἰναπϑθιιηΐθ ; 564 ροβίθα βυ θη 588 [ἴα τ α]ο τηδήονγα δα ἰουαΐ, 

41 βοῖγ ἀγοθαΐ,, 51 ταϊητι8 δηΐθ γϑαϊίαηῃι ῬΑ} Ῥυ ϑθγἐθεῖ, αὶ 1ΠΠπ15 ορ βίοι θυ θαΐ., βα] θην ἢ 
60 τϑάθαηίΐο. ἤπιος ρυθβυγίθεο Βδϑ1}1πι5. 1 Π}}} ἴῃ τηᾶπιτιβ ἰγδ 6.6 διι8115 δϑί, Π6 611} ἴῃ ΤΟΥ 15 ρου]- 
ΘΠ μη ΘΟὨ ΠἸοοΡδῦ ; Ὑἱδδ ΘΠΪη} ΡΥ ΟΠ θτι5 δὲ ἀθβουτουῦῖθτι5 ἀπ δυίδ5 οναπί. 564 ἰδπηθ ΔΡΡΙΌΡΪη - 
4υδη 15 ΘΧΘΓΟΙ[π15 [απ ΒΡ 6ῖι ΔἸ π81η αἴθυια θαΐ ἰγαη α}} 1015: πιδὴὶ Ζα!ἄθη δῖ Ποιηϊπτ8 οοπ-- 
εθάαΐ, Ῥυονα 1 ΒΑΒ.Πτι5. τ Ἰβϑανιην 56, 4αὶ Εὐυβθθπαμ μην βαΐ. Ὗ ο]εϊσαΐ οὐρὸ Βαβι πι5. ΔΙ χαϊὰ 
ΔΜ Ώ 6.15 ἘΠ 56 010 ᾿ῃ ἜΧ51}11 ΘΟ] αἰ πιγὴ τηἸ 6 6. 

Ηλμπςο δρἰβίοϊαιῃ ἁππηο 577 δχϑαῃΐδ δαί ᾿πθιιηΐθ 578 βουϊρίαιη δχ᾿βίιηαὶ ΤΊ ΠΘιηοἢ (ἴπι5, οἵα] 6 1- 
᾿ ἄθι Ῥυϊα5 Δββθ (θαι. 564 γ6 δι(θητπι5 οοπβιἀθγαΐα, ἀπι88 1186 ΕἰΓομηϑίϑ π 180 {π1ἃ8 ΟὈΒΘΙΨΑΥ 115 » 
ὨΘΙΡ6 αἴ νίς Ἰα τ η θιι5 οἴ ἀββθυ του! θτι5 νἰδ εἴ ΔΡΡΙΟρΡΙ πα α8η5 Ἔχθγοϊίτι8, υἹ θη (π1 π]6 1π|5 {ιὰ-- 

ἄἀγαγθ οὐ δοδίαϊα ἃππὶ 977. 'Γαης επῖπι. ἰοϑδίθ Απηηαπο, Ποβίθιι5 56 Δ] πηχϑυαπί σρηιθηα- [ἰν. 31. 

τηι τισὶ ϑθπατιπι ροτὶτϊ ποτὶ ρατιοὶ, σδοΐσαἴϊεηι ρΟΓΓΟΤΤΘ ρ0556 ποτὶ δι {οἰ οπῖθς σαγοίσιας ογάνος. ““Ρ. Ὁ 

Τ|Ὶ5. ἀββθυζουθι5 ρυοα με θ115, Ὡ1Π1] (οὐΠὶ ᾿πίδοίαμιν το πθγα, 56 οὐηηΐα ἰδ] ἰδυυοπαα γαβία- 
γαμΐ π}10 ἐοἴδε!5 ἃπαΐ 56 Χιι5 ἀἰβου ϊηθ. Οαἰθιι5 48 τοθιι5 δ ιμοηϊίτι5. γα θη5. Ῥγοίαςαγιι. τη ἰδις 
Δατοοβα οἱ ΤΙ τα)απιιν αὐτὴ ἸορἸΟὨ 5. ἐχ Αὐιπθηΐὰ ἀπιοιῖ5. ἀἴψαδ πἰς ν᾽ θίπι 6856. Θχθιοϊ(ι5 
ππδι Ἐχϑρθοίαγι αἰΐ Βαβι 8. 

Πεορ. 208. 

Ῥ, 



ΟΟΧΧΨΥΙΙ ΥΙΓᾺ 5. ΒΛΘΙΠῚ. 

ἄννο 3:75. Ἐρίβίοϊα 369 βοιυϊρία ἴῃ δχίγθιὶβ ΒΑ51}11 γἱΐδο μη πϑιθιιβ. απ Αὐἱπίμδῦιιβ, συ] 5 μχογίο ἃ] ]Ἰοίδιη 

ὈΧΟτΕΙῺ οΟηβοϊΪαίαι ΒΑ51}}1π|5, ποηάτπιμ ΟὈΙοναΐ οὐπὴ Ὗ αἰθηϑ δα ρυθ ἢ} στὴ θαυ θαγῚβ σοιημηϊ-- 
ἰϑηάππη 56 δοοϊησογθί. (αι δηΐτη Τ᾽ α]άμτι5 Ὗ αἰθπεὶ ἀθοϊαγαγοῖ, οα]ατηαίτιπ οδτιϑᾶι πο αἰϊα πο 

οτιαχ. 8} 6χ ρειβεαιαπίίοηα δι} εὶς. ]αία τοροίθηάδιῃ ; ΥἸοίου οἵ Αὐϊπίμεθοαβ, ἰεϑίθ. Τποοάοτοῖο, 
ΠΣ Σὲ ̓βθηζθηίίδηι Τ Γα] Δ] σονται ηΐ,, ἃς Ὑ αἰοδπίοηι γτοσαυιιηΐ , μ6 γψουϊίαΐθι οὐτῃ ΤΕΡΥΘ]Θμβίομο 
33. ΠΟμ Πα Ποίδ 1} ΟΡ. [ουτοῖ. ΝΟῸΩ ἑαιηθη ἴῃ που Ὑ αἰθητ5 θχίγθιηο Ῥυθῖϊο οσσαθιϊε ΑὐἸμαΠδοιι5., 56 

ΠΟῺ τη ]10 Ῥοϑί 5.1 η}115 1116 Ὑἱν, ποηάπα 5θηϊο [γδοίιιβ., ππϊοαμ Πα τ] 4 Π6η8., Ρἰδοϊάα 
Ἰηογί8 αϊογιῖ, Πναΐ ᾿γβίδῃ Ἰ551 ἃ σΟΥΡΟΥῚ5. ουηἃ., ἃς ΘΟΥΡΟΥῚ5 ΤΌΒΟΥῚ Ῥάγθη Δ ῃϊμΐ ὙἰΡ α Θ 
Βα θεθαΐ, 6] Ποῖβαφαθ ἀρ μάαθαΐ ἰδ! θτι5 : 564 Ποὶ σι πο] ϊοδ βεαϊο οἰανγίου ογαΐ , ἃς ΟΠ ΠΘΙΙ 
ΔΏ]188 1] οι] Δ} ΓΟΡΘΠΘγαἰἸοἶβ Ια υδογῸ ἴῃ 050 νἱΐο οχϊίτι ἐχραγρανι. Ταητὶ ΒΘ μοὶ! σομο ΠἸαῖῚκ 
εἰ δα) αχ πἀχοῦ : οαΐπι5 ᾿ποΐατη Βα5}}1π5 ᾿ς Ῥο  βδιμυπτη βοαἴϊο σοπαΐαν ἀθηγα]οογα. 

γιατ ἰαμά θην ΠΑ5}}1π5 φο οἠμηΐθιι5 γοῖῖβ οχ αϊβίογαΐ,, ράσθιι ΕΟ] ϑίασιμη, ἃ ρῬαϑίουοβ ἕὸ- 
Οἰ65115 5115 γα ϊῖοβ. Ηδοο ἀἰνΊη 85 τ ἰβθυ σου ἴα ̓ πμἀἸοῖα οὐαὶ Ὗ αἰθητβ τοῦθ σοπ) ποία {πθυπιπξ, 
410 τ ]βου  ΒΙΠΠζθι", ταῦ οὐ ἶθθιι5 ποίτιμ δϑί, Ἔχϑιϊηοίο ἀϊ 9 δῖαιϊ: ἀηπμὸ 978, σΟμ θββουθβ ἴῃ ἘροΪ6- 

5185 8:1ἃ5 ἀταίϊδηϊ δἤϊοίο γανοοαίὶ βαπί. Νοα τππ]ΐο ροϑὲ τἰγα ΒΊ θην πιης ον θηζιμ (1 5515 ἃ 
Τθοιηΐηο ἴῃ Ρᾶςθ Βαβι: 1πι5., 564 δηίθιιαμ {{Π1π|8 το ἴθ} ΓΘ θυ 115., Ὀγου θυ γθοθηβθηκία Ρ] τιγ65 
Θρ βίοϊ , (6 φιθιιβ ἀσθηαϊ πομάαμ οσσαν οςοδϑίο. 

θὲ μα-.: ΠῚ Βουιρία εβϑὲ Ἐρίβίοϊα 370 ροϑβί βθδοιαη δι οαπομπίοδι. (Ἰζας δηΐηι 451} 1π|8 σα Π θη ἰγἰρ651- 
ἘΙΡῈΣ Αἰ Τ}111}} ἃ 86 γαδαίαιν. ὕσμ ρα 6}|ἃ φιαδάαιη τὰρία δϑϑϑί, βου ιθι Βάβ.}1π5 Ρ ΕΒ γ(ΘΙῸ, 5611 Ῥοίπι5 
ιο 5. ΒαβΙΠῖ ἸΟΘΟΓΊΙΠ ΟΠΟΓΘΡΊΒΟΟΡΟ 5 416} ἴδῃ ᾿η ΡΠ 15 Εἰούο ΜΉ ας ὨΟῺ 88 {15 ΠΟΙ ΠΟΥ ΘΕῚ {πθϑυϊίαν, Τα θοΐ αἰ 

ποτῶν: ΡΈΌΘΙ]ὰ τοϑυιπαίτιν ραγθη 1115, ταρίου ἃ Ῥυθοῖθιι5 ἀτοθαΐαι οἵ Θχοοιημπϊοδίι5. ἀθητι πη Ἰθίτιν 5 ἃς 
11 Θ(1Δ1}}, 41| ἴλη 60 [δοϊητι8 ἀροΥϑ81 δα ηΐ . ἃ ῬΥΘΟΙΠτ15 ΡΟ {γ65 Δ ΠΠ05 Γϑιπου ϑδηΐιν, 4αϊη οἱ 116 
1086 Ρᾶρτιβ., {πὶ ταρίαιῃ γΓΘοΘρΙΐ δο οσπβίοαϊνιί, γ6] θὐϊαμ δά δα γϑί πη εἰδ} Ῥαρπαγ ῦ, ἘΠΊ ΘΥΘΕ15 

ἃ Ῥγδοαμ βοοϊθίαΐθ γθϑοι δ (Πγ. 

δ}. 162. τυ ΒΑ51}1π|8 56 Π 61 56 ἀἴσθυδ ἱποθρουϊς ΔηΠῸ 8574, ΟἸ1}}} ΘἸ1ΠῚ} ΚΎΔΥ 551 }15 τη ΟΥ Ὁ15 ἔγαοίιμ ν 165 
ἀοἰδοθυιηΐ ; ροβί πος (θη ρι15 ϑου!ρίαβ ἀπο πτι5 Ὀ] 168 δρ ϑίοϊαβ, ᾽ν Φα]Π115 56 81} 581 Ἰποοπηοάα 
ἙςΟΠΠ ΘΙ οὐαί. 1 4}15 οϑὲ Εριβίοϊα 271 δὰ Επιβοθίσση, φαοοαμ οἰ Δ5}}1πι8. δ. ἐὈοιαπη τπητα δί 
Ρϑάαροσύμη οἵ ΔΠ 11} τ αχαί! Ομ οἱ βειάϊα, οἱ 46] 1οῖὰ5 οἵ ᾿πορίδηι δὲ ομπΐα ῬΓΌΥβιι5 Παθθναΐ 
ΠΟΙ 118. ὅϑιατι η} οἱ ἀο]ουθι δἰ ρηϊβοαί Βαβι Π1πι8, φαοα θα ἴῃ οἰν!αΐθ ποἢ τΘροι τὶ, ἴῃ {πᾶ 
Γασασιιὴ 5βρογανοσγαΐ αἴ οαμν νἱάογεί. (οιητηθηάαΐ οἱ Ογυϊασυπη ρῬΥΟΒογ θυιιη 1 ΘΡΘΥΥΙΠΎΠ1ΠῚ, ΘΙ ἾΠ15 
ἴατηδὴ Π6 11 φαϊάθιη αἰζοπίανα διιϑὶ Γπϑυαμῦ, {πὶ ᾿πδητι5 ἴῃ ΟΠ Π65 ᾿π|1ο] 6 απ. 

Οὐμν ᾿ι]το5 1θ451}1π|5 ἃ} Ἰπμθιιπῖθ τεΐαίθ ἀβθ δα βοπϑοίαίθηι (Πα χ ϑϑθί., ΠΘΙΠΔΪ ΠΘΠῚ ἘΠ ΠΙΆ. 
Ῥυδοία] ναί Βορ!γοπῖο ΟΠοϊουιι ΔΙαριϑίτο. 564 ἰἀμθη ποπμ1}}} ἀϑβθηϊδίουθβ 50Ρ] ΓΌΠΪΟ ΡῬδ ϑιιἃ:- 
ἄἰδν8 σοῃδίϊ Πιθγαηΐ, ταῦ Βά5}}10 βιιοσθηβουθῖ, ΘΠ 416 σομ τα τϑι οἵ γοϊαπίδίθηι βιᾶηι ἴῃ 4ποάδηι 
πθροίϊο θη 1586 ογθάθγθι. Ἀ Θίθ! Π [5 σα]! ἢ ὰ5. ΒΑ. 1π5 1η ΠΡ βίοϊα 272, οἵ ψαϊά Ἰοσιαμι οἷβ ἀαγα 
Ροίϊαπουϊί, ἰηρθππιθ θχροηϊζ, ΕἸά θυ 5101 μα θθυὶ ροβία!αΐ ; ποη δπΐμῃ δάθο ἀδϑρθγαίιηι 86 6556, αὖ 
ΤΠ ΔΘ ΤΠ ῬΘΟΟΔί] τη Θ 80 1111} ΡᾶνΥὶ Ῥεπάαδι. θνιοβίθίαν 586 ππι}}0 χ 1158, 411 Δ] ΟἸ 186 ἰαιιά6 βρθοίδί 
511, ἸΡΠΟΒΙΠΟΥΘΙ 6586: ΦΌΙΡΡῈ. ΟΠ] ΒΖ ιΔπ ἴῃ τη ϊοϊ ἴα Φαϊ αι Ῥδοοαβ58 ἀοργεθθη- 
515 510. 

ΑἸσανη Βά51}}} σοπ ἀἸβοιρ αι οχ {15 βοφαθηίιθιι5 ἘΡ βίο] 15, Πδναι πομηΐπθ, σοσποβεὶ- 
1118... 461 ἸΩΥ ΙΔ 186. 1615. οἵ ΤΠ] ΟΟΥτ ἢ ΟΔἰ απ] 1158. ρου Βα 51 1ὰ5 ΠῸἢ ρου αποίονίθ ΘΟ ηγ- 
τηθηάαδί. 

Τη5]6 15 δγαί (ὑξβοβαγθῶ εἰν ὶβ, Ηδυγηαί5. ΠΟΙΉΪΠ6 , 5: Π.Π]ΔΟΥΟΥ απ Φα]! 46 ηὶ δά Ἰοίτι5 οα]τα], 568 

[ΔΙ ΘῊ ΟἸΨΙϊΑτΙ σα 55111115. Ἠ α]τι5 ἢ 15 Ἰηβοῖο ραίνθ ΟΠ νἰβίϊΔ Δ} ΓΘ] ΙΡΊΟΠ ΘΠ ΔΉ ΡΙΘχτιβ ἑοΐδτῃ οἷ-- 
νἱαΐθηι βαθιά ο ρου ἐαα1ς., 4: 5101 νἹ ἀθθαῖτιν ᾿ρϑιι δίϊαμ ραΐγθμι ἴῃ ἢΠ1ο ΟΠ ΥἸβιϊδπτιη 556 6- 
556. ϑ'8α οατη Ῥαΐγ!5 ᾿γδοιιη ἴα τηθυπθυθίαν ἴῃ Ῥγδθο Αγ ἰϑδίηο ΠΠΠ ἰαοϊπονθ, ραίσθμι Βαβι Ππι5 510 
εἴ εἰν τ {15 ΠΟΠΪΠ6 Ῥἰδοαγα σΟμ δία". 
Οὐ αἰ ἀἸοἰβ5εῖ Βαβιητι5 εχ Τθοίθοπο 46 βαμιμα Ιαχιν ϑο ΠΟ] αβεϊοὶ ρ᾽δίαίθ, ψαϊ 6χ δηιρία εἰ 

1Πβί γι Ἀπ Πα δα δβοθίϊοδ νἱΐαν ἰγδηϑίθναΐ,, {ΠΟ ὨΓΟΥ ΘᾺ ΠΟ ηἰϑϑθῦ., Πἰβὶ θη απ δὲ 

οοηϑιθία Ἰη ΠΥ ἰ(ὰ5 ἂς ΠΟ] Θβ1δ πϑροίϊα ἀδ(ἰητιδβοης. Οὐαγο ρὸν Εἰ [ογὰθ θαηι ἴῃ ϑιβοθρίο ᾿πϑ[1- 

Ν 



ΝΙΤΑ 5. ΒΛΘΙΠΗΙ͂Ι. ΟΟΧΧΙΧ 

ταΐο σομἢνιαΐ, ἂς Βγονιΐου δἀιηοποὶ ππππιτὴ 6556 Οχρείθη μη, φίθυ πιιηι ΒΟΠΊ1}} : γ65 διαΐθιι ἢι-- 
ἸΏ 85. τ] Ὀγἃ (ΘΠΙΪΟΓ65 Θἔ 5ΟΠ1 115 [ὉΠ] ΔΟΙΟΙ 5 6888. 

Πιβηραθηάιι5. 116 Μαχίμπλιβ ϑομο]αβίοιιβ ἃ Ναχιμηο Ρ]]Οβορο., δά ααδίη βουρία δϑὲ ποηᾶ 
Β451}1:1: Ἐρίβίοϊα. Ῥυθίθν ἀϊνεγβα σορῃοιῖπα, Ναχιμιιβ Ρ]]ΟΒΟρμτι5 Θ 418}18 αγαΐ Βα51}} οἱ ἀβοθιῖ- 
οι γἱΐδιη ρυοιθθαίαν, ποπαμη ΒΑ51}}10 ργΘΒὈγίθιῸ : ϑοο]αϑίϊοιιβ διιΐθη ΓΘΟΘἢ8 ογᾶΐ ἃ ϑιιϑοθρίο 
Υἱΐδ ἀϑοθίϊοθθ ΘΟΏ51110, οαπὶ Βδβ81}11ι|5 ΕΟ 6518 οιγ15 αἰβί τ ηρ γί αν ; ἃ0 ΠΥ ΘΠ15 ογαΐ 586η6 Βδ51}}10Ὸ., 
411 διιηὶ αἷΐ σαΐζοτιο 7ἐν διεϊμίοπι {Πτδπιαγ6. 

ΤΥ. ϑεηβοίαιβ 5185 τη θυ] ηϊΐ αἰϊδιη ΒΔ 511115 ἴῃ ἸυρΙβίοϊα δὰ Ὑ δουϊαππιηι, 41 ποροίϊα οατ ΠΟΠ- 
π1}}15 οἰ 5 (οϑαυθηβιθιι5 μα 6 θαΐ. Οὐᾶγα ΒΑ5}}1π|5.. 4] πΠ6 80 ὶβ 4! ἀθη} γθτι5 ΘΟ ΡΟΠ ΘΠ α15 
ΟΡΘΓΔΠῚ 5ιιᾶι το πιουερδΐ, δου πτιηλ δοςουϑιῖ, ταὶ 5815 Θὰ δ παν οΐ ΠΟ 51115. 

Τιεβ βεψαθηΐθβ ΕΡρἰ βίο! ροβϑί ἀππιῃ 372. βουρία βιιηΐ, 40 Βαβι 5 Πρ ἀρὰ δ οὐ δϑίθμ 
Ῥχϑίδβοιιιν διιοίου δία οἵ σγαίϊα γα]θυθ. [ἢ Ῥυϊμηα σομηθηαδί οἰγθιη Τ᾽ γα πθηβθ , ἴῃ βεοσπάᾶ 
ὉΠ.) ὁΧ ΡΓΟΡΙΠ 4115 51115, 4πθιὰ ἴῃ ἢ Πὶ Ἰοοο ΠΑΡ εθαΐ, ἴῃ ἰενια Ἠθ!]αάϊαμι., 4αδιῃ Ρουθ αδίου 
ΤΠ ΠΟΥ ΘΧΒΟΪΥΙ τοραΐ, αὖ ἴῃ σάρραάοοϊδ ΓΘ θ5 ργοοινδη 15 οροῦᾶμι βϑαδηι ππρεηάδϊ, Παιδί 6 χ 

115 1πειθυῖβ ΒΟ ἐπ 6586 ΒΑβι ᾿π Ρ] ασῖμγο8 Ῥιφίδοίο σοιητηθη δι : Ζαρα φαϊάθῃι αἱ ἰαοογεῖ,, 80 
1050 Ῥγαίδοίο ᾿ηνἰζαίπ5 πιθταΐ. Βου θεαὶ τἀ Πα πίθι οἱ Βαβι} 115, πΟη 50] τπππ 58 ΓΈΒΡΟΙ 88 Ρ61- 
Βοπουιῆςα δοοθρύπγιμηι Βρθιδη8 ; 584 δἴϊδι ἃ 'ρ80 Βιθίθοίο, ἀπ δἰ οοσαϑίομθθ ΒΘΠΘἤΠοΙου πὶ 
ΒΕ ΙἸηἸδίγαΐ, Ἰηΐοι Βοπθῆσοβ πιπ] ΘΓ ίτ 1} 11]. ' 

᾿θ45111π5 ἴῃ ἘΡ ϑίοϊα 382 βριβοοριι φαοδιηάδιῃ ᾿ῃνιαΐ δα ἔββίιιηι βὰ Ποΐου τ") ἸΑΥ ΥΥῚ11}} 5 ΠΟῚ 
5166 δοιία ΤΘΡΓ ΘΠ Θμβῖοη6 4π04 ΠΟμ γοοσδίϊι5 θυ αία, γοσαΐι5 πο νϑηϊαΐ. [πῃ 584. 611 γάτα 
οὐϊάδι,, 48 1}1π8 γν] 6 ηα] οἵ σομϑα! θη ϊ σαριάα ογαΐ, βρεϑιὴ ἴοι 586 1ΠΠὰγὴ νἰϑυιγιι πὴ 5. οἸαπ 4}1- 
4ᾳδιη οομνθηίμμη ᾿Πα]Ἰοδί : ΠΘ 4116 Ομ Ϊη1 5101 ἰοῦ πορΟ 5 Θοσιραίο Δ] ̓ππ4 οὐ δὰ οΟ]]Ο 6 Πα] ἰδιη- 
Ῥὰ8 Οσσανγο 6. ΕἸ] βάθη νἹάτιϑ ποϑοῖο Ζιοα βομπιμῖιη ᾿πίουργοίαίαν. 

(δῃβιίογοιη τοραί Βδϑη] 5 ἴῃ Εἰρ᾿ϑίοϊα 284. ταὶ τηοηδοΠοβ, {αὶ πθο ῬΘΟΙ 115. ΠΘῸ ΘΟΥ̓ΡΟΙΘΟ ἰὰ- 
Ῥοτα γθηὶ ΡᾺΒ]Ιοδπ Ππνᾶιδ ροίεγαπί, {Ἰθιι{15 οχϊτηδί, 5] 416 605 ἀραὶ Τ)διιη ργθοαίογοϑ μος 
θεμπδῆοϊο ρᾶγοῖ. Ὑιάθίαγν δἰϊαιῃ θηϑιζουθμι ΔΙ] {1 1π Ἔριβίοϊα ΒΘ 6 πίὶ., {τι88 ῬΘῚ ΟΘΟΟΠΟΙΠΆΊΠ 60- 
οἰδϑιῶ χτϊδϑὰ δϑί. Ἀοραΐ τι ΑἸ] γϑῖ ραιρθυι ῬΟβ865510}65, ἰδ ηΐο {ἸΠυαΟΥ τα ΟἾΘΓΒ ΟΡΡ 5885. αὐ 
ΒΘ ΠΊΡΘΙ Ζαφογϑηΐιιν {11 685 βιιβοϊρίαῃΐ, ἃς 511} ΡΟ τι5 ̓ μϑιροῖ ἀρϑαιηαΐ Εἰ οοΙ 6δῖα , δι 6Χ ἢ 5 

ῬΟββοβϑι μὰ 5 Ζυα!ἀπδη} ΡογοΙρδΐ. 
ἘΡΙβοορδ}15 διαοίουαι15 ἀοίεπ ἀθπάδ βυπάϊι δἰ ποδί ᾿π Ἐρ βίοϊα 280. ΕἾαΓ65 ἴῃ 4841 Θοο] βιὰ 

ὙΠ δα ρθυτη γοϑί θη ΐα 5Ὲ ΓΙ ΡΊΌ ΘΙ, οἵ Δ 115, Φα]θΡιι5 τοῦ ἴῃ Θοο]θβῖα Οὐ 115 οτιτὰ ΠΟΙ Ϊθϑᾶ, 
ΘΟ ΠΘηβὶ βαΐ. Τα Βα5}}1π|5, ἀθβουϊρίο ἴῃ ΟὨχηϊπτη ΘΟ }15 νβϑίμαμηι ᾿πυθηΐαυο, οἱ νοϑίθϑ οἵ 
[γ65. ὑθοὶρὶ δο οἰιβίοα Ἱ [πι5511, γϑϑίθβ Ζαϊ θη ραγίϊπι ἰταίθπβ Πἰ5 {πὶ δάθγαηΐ ρμρουΡιι5, 
Ῥαγίίπη νϑηίιιυ 8 ἡΘβου 5, [765 πιΐθηι σα ποηϊοῶ ῬΟ μη 15 5} 1οἴθη 5. 584 οὐ (οι πηθηία- 
ΤΊΘΠ515 Θ᾽ ἀ5τ 0411 ΠΟΙ Ϊ ΠῚ Γθοθρί! μι μι 5181 ν᾿ πάϊοατο νϑ]βεῦ; οοπίθη αν ΒΑΒ11π|5, απι85 ᾿ῃ 6006 5115 
Ῥεοοδηΐαν", 0 ΘΡΊΒΟΟΡΙ5. Θῃιθπἤανὶ ἄεθεια,, ἤθο ᾿ππάϊοθ5 6588 Ἰῃ θυ} ]ἀπάο5. Θιιοα 51 (ομηπηθη- 
[γ] 6 515 δα Οοιηΐθη 15 46 σϑθιι5 τοίδευγα γε; ΠΡ πίθου ἀϑϑθητταν Βα5}1π|5, εἰ 5.10 111 οἱ ΥἹΣ] 

Ἰηἰορυϊίας! οοη 65. 
7άνη 8:06 ν᾽ ϊηγ5 “ιιδπ ΠΠΡΘηΐου Βαβι} 1πι5 ΠΟΙ 65 ἴηι ΠπἀἸοῖτιπ} γοσαῖοβ σγαίϊα δι δ δποῖο- 

γἱαΐα βι 9] οναγεῖ : 564 ἰᾶτηθῃ Πα] τ15 ΤῸὶ τηοάπαπι Δ]Ι4πιθ εἴ ἀοἰθοίαμη 8016 αΐ (ΘΠ θηππ 6856. 
Οὐμπι νἱγρὸ «υδοάδηι ᾿πηρΡ Οἴλτιτὴ ΠΟ] 61 δ ἴῃ ΠΟΥ ΠῚ ΘΠ 415 ἀΟΠ1}0 115 ἃ ῬΙΙΘΙῸ ᾿Πϑ{{{ππΐπιπηι 7 11 
ἀουυτιμ 518 τ 1Π8618 11Π1π|5 ΤΟΥ Δ Π]515θθῖ, δἰ 416 6Χχ 5᾽ ΠΊΡ]1Ο σΟ]]Οπ|10 σορη]ία οϑβδΐ ; 18 60 
᾿πραἀθηί 8 ἀδνθηϊ, τί νἰγρίπθη ἰοΐα αὐθα ἀδοαπίαγοί, ἃς λμηοϑο [10 6110 δος! β1θ γα ν β ΔΗχο 

Ἰασθναγθῦ. [ἢ ΘΧϑ.] πὰτὴ Ὠγΐβθτι5 δδ ΟὉ πᾶπο ποαυίδηι : 564 τϑάϊθηϑβ μια] Ἰοία θὰ τϑηοναγ!ῦ, οἵ 

ΘΑ ΠΠΠγ 115 ἴῃ Ῥαα]οΙἴδτ ὙἰγρΠ]5, [οὐ τατη., ΟΥΠιπαϑἰἃ 9 {Ππραΐτὰ οἱ 88.465 ᾿Πρυ οι 8111 51 Π}}}ΠΠ1Π} 
᾿πηρίθνις. ἤπιης Πομιϊηθπι ΒΔ5111πι5 ροσπῖβ ἴῃ Θρ βοορὶ ροίεβίαϊθ ροϑὶ!]8 σοθγουας., ἃ ΘΟ ΠΣ Ϊ ΟΠ 6 
Πα Θοο δι αϑίϊοα ΓΘ ΠΟΥ ΘΗ8 : 5πητ 46 νἱγοίπθηι Πουιίαίτιβ δϑί τι 86 ποι αἰ οἰβοογοίαν, 564 Πο- 
ΤΏΪΠ0 α]τΙ Ομ θη ρδιτηϊογοῖ. Αἱ γῖγρο γϑπϑιηθηΐοι οαμ 60 Ἔχροβια!ανὶ, {πο βθοῖιη Ραΐθι ΠΟ 

ΔΏΪΏΟ ΠΟ ἀοἰοτεί, ἂς [ηγα Ἰαοίαγδμι., πα ἰοἰἰὰ8. οου] ἀαμηπαιη ἀγαΐ., ΠΘΡ Πσογο Ἰαθδγθι. 
Τίαχαθ ἰπδίανο νἰγρῖμὶ πο] αἱξ 1)αϑι ἴπι5, οἱ ροβίθα ἃ} Δ]! χιιο 5 οορ μα μία: ΔΠλΪ00 τοϑαίτι5., ταὶ Θα 

Ὠς ορὶ- 
βίο 5 ἴῃ 
ερ᾽ϑεοραῖυ 
αυϊάοπι 
ΒΟΓΙΡΙ5. 

564 4υὰ- 

ται πὰ ἰΘτ Ρ 115 

τἸποθγίαχῃ. 

ΟἸΧΧΙ 



Πδ ερὶ- 
510115 ἴῃ δρὶσ 

βοοραῖα 

«αυτά επι 

ΒΡ ρΡ 18. βοὰ 

4υδιι πὶ 

το πὴ ρὼ5. ἰη- 
σΟΥ  Π, 

ΟἸΧΧΊΙ. 

ΓΟΧΧΧ ΤΑ 5. ΒΑΘΙΠΠ. 

δΧ ποὺ Ῥουΐοι]ο οἱ ρουοῖ, γοϑροη θὲ 116 510] 410 ορ βοορὶ οἵϊιεϊο Δ] Ιθπτιτ νἹάθυϊ, ποοθηίθθ ἃπξ 
πα το θυ5 ἰγαάθυ απ γα [05 ΘΥΊΡΟΙΟ : ιν {πα ΡΤ ΟἾ 15. 116 τοοδηίανο ΟΡΡγΟ να ποϊοραΐ, 
5ῖν 6 {ἴα π6 Γθοδηίδπαο αυϊάθηιν δά θοιιβ ὙἱρρΊηΙ πη ροβι(πιΠῈ 58 {15 ΤΟραγαϑβοῖ. 

ΝΝδοείατιτπι8. ΒΆ51110 6Χ ῬγΘΟ αν 15 ἀΟΕ 115. ἃ Ριιθ Ὁ Ὠοίτ5.. ἴῃ ΘΠ τη ΒΡ] Θπἄογθηι Οὐ Υὶι- 
ταΐιιπ] σΘΏΘΓΘ Ῥουγοηθναΐ. Ἀοραίμβ 0 60 Βαβι }1π|5 αὐ ΔΙΊ ιθ πὰ ραϑὶ5 Ἑπουορ βοοραπι Ῥυαβοογοί, 
γ6] 5α]ίθιν 46 ορίϊπια δἰ σθηουιι πη ΟΠΟΥΘΡΙΒΟΟΡουτμ γαίῃ 6 σοΟηϑυἔτι5, Ἔχϊμλϊα ἰγα 1 ρυτοοορία, 
εἵ βρίβεορο εἴ 115 {αὶ Βα γαρίατη ἀδηΐ οΘοηνθηἸθη τα. Πθοϊαγαΐ 856. σα ροπθ , ΠῸπ αἰβρθηβαίουθηι 
Γὰαζανιιμι,, οἵ φαϊάν 5. Ρο58 {ἅτ οἰθοιοηθι Ῥουδοίτυ απ, δὶ 4αϊἃ ογδίϊδυ σατιθα δπιΐ {ΠΟΥ ] 

οοάρηβ δοθυϊί. Π|5 δπαίθη 48ὶ βυνασίαπι ἀπ διιοίον οϑί, αὐ ἀἰοίο ἰοβιομΐο 410 οὶ οομπίθη- 
τίοπο Δι ηϑδηΐ, οἵ Πθϑιιη ρυθοθηίαν, αἴ φαοα π|1}6 [που ποι ἰαϊοαί. 

γιάοίαιν ἴῃ δρἰβοοραία βουρία Ἐρίβίοϊα 291, ἴῃ {πὰ Βαβι 5 “ΤΙ μπο] θιιινι ἘΠ ΟΡ Βοορτι ΟΧ 
ΒΠΠ10 δϑοθίϊοδο γιίο ἔογνοῦο δὰ βϑσα]ανια ποσοία ἀοἰαρβαμι γονοοᾶγο δά ρυἰϑίϊμαιη Ῥἱοίαίθινι 
ςοηδίαν. ὙΙάδίαν Ιάθη 6556 Τ πο Πθτι8 ἘΠπουρ βοοριβ, 46. 400 ἴῃ Πρ ϑίοϊα 94 Ἰοφυίαν. αταίο 
ΔΏΪΠΊΟ 5150] Ρ1{ τη18588 ἃ ΤΊ οί] 60. Πλιπθνα, γ]οἸββι {16 οἱ ᾿ἰδιϑϑοὶ Ῥομτὶ πησπιπαβοῖ]α,, οονὰϑ5 οἱ 

ΔΟρᾶ, 51 απο ρυϑϑίο δα [ἰββθηΐ, 864 οἵτπὶ Δ θυ τμηΐ, 1 5511 111} ῬΤΟΙΣ ΓΙ, 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΧ. 

Ι. 1)6ὲ ερ βϑἴο]15 {πᾶῦιπὶ ἔοηηριι5 ἱποουίαμῃ, ΠῚ, Το ἘΡίβίο!ς ΒΆ5 1111 δὰ Τθαπίιπι οἱ ΓΑΡΆΠΙΙ αὦ Βα απ. 

Π|. Μαχῖίπιο ἀπο νἱάθπίιν, ΓΝ. 56χ οριβίο]α βρανίο. ᾷ 

ΤΙ. Ναπο Ὀνθνῖΐον πο 5 γθοθηβοπάδ βιιηΐ 8118 θά5}}}} ἘΡρ᾿βδίοϊ, ψαθ σα πα}]ὰ ἰθιρου 5 ποία 

ΒΙ 5 Ώ ΘΏ ΓΠ11, ΘΆΤΊΙ. ΟΥ̓ Π6} ΘΧ ᾿ἰρ518 γθθι15, 46 {αϊθιι5 ἀρτιηΐ, γορϑίθινιιν ἀπαχίμνα8, ΑΠ1ᾶ5 Θη πὶ 
ορτθρῖα που ρυοορία (ταάιιΐ,, αἰ ργοριαουιι τηογίο Ποῖος οοηβοϊαηία", 8115 οοπη- 

ΠΊ ΘΠ ἀΔΙΙΟΠΘΠῚ ΘΡΘΠΟΥΊΙΝ 9 41|16 Ἀθη] τι6 ἀῃλΐοαμ πα θΘηΐ βα τ. ] ΟΠ 6. 
Ὀῖρηᾶ νἶβα δϑί αιθ ἀριηθη ἀποονοὶ Ἐρ᾿ϑίοϊα αα Ῥα! δά ττι γθοθὴ5 θαριϊζαΐα πη, {6 ΒΑ5}}1π|5 

Πουζαίαν,, ταῦ Πα 6] 1 58 {Π|65811}} οτιδίο θη} ργῶθθαΐ, ἂὸ ομλπὶ εὐτὰ ἀδροβίίπμιν τορίπαιη σοηβθυνοί. 

ΠῚΙ5 ἜΧΟΥ Ἰηγίβογαὶ Βαβι αι, 4αὶ ἀϊτηϊάϊαμι ἰαμίιιμι «65: 6.1} 511 δα πη ρ!οίσπηι ἀποοθαΐ, {πα 

ΠΟῺ ᾿Ἰρϑαηὶ οἰϊδμν ῬΑ! τι νἹάογυδί. 
Οἰινιβυϊδηδι ἴῃ την 15 οἵ σα θι18 Δάν οϑὶβ σοηβίαπιϊατη ἰαπιάαϊ ΒΑΒ.Π1π|5 ἴῃ Τρ ϑίο!α δα {π] αι, 

ἀ8 40 50Ἶγ6 ἃνϑί Δ ὨΊΔΉΤΙ5 τι811Π} ΓΘΟΘρου, δ 1{Π| τ τι τ65 γἱϊδθ 6Χ βϑηΐθητα Ππιαπί. Ὑ Ἰἀοιτιν 
15. θάβ1Π1 νι άθη 1 οδτιϑὰ (ὑϑαγθα γθηἶβ86., 564 {ΠΠπιπὴ ΒΑΚ 1Π10 Ῥδι ποροίϊα ἰαπίτπιιη νάθνα ᾿ϊοτε, 

4αδπίαη 4] 58. 1 1Δ}Ὶ ΠΥ ]ΟΘΙ Ῥγδίενθαηΐ. παι ἰαπιθὴ ΑΒ. Π1πι5.. σϑ]αΐ 6χ πῆσιια ἰθοηθπι, 

6Χ Ὀγονὶ ΘΧρου θη ΐοΟ 8815 οορ ῃηογδυδΐ, 
Ἐχ Ερίβίοίϊα 294 ἀτιοβ οορ ποβοίμητιβ Β851}1 ἀἸβοῖραοβ, Εδβίθπῃ οἱ Μασηση , ΦΠΟΥΠῚ [ΘΠ 6.5 

ΔΏΙΩΔθτ15 οἵα ΡἸοθίδίθηι Ἰηϑον 58οῖ,, ορίαθαϊ δᾶπῃ δὰ πιᾶίπνοβ ᾿αοία5 ρου πείαιη νυ] άθγθ, 
ῬΆ51}1πι5 νἹῖ85 ΔηΔΟΠΟγθίϊοο ἰΙοπσα Ῥυθίθυοθαΐ σα πο  ἰοαμ : παιβαπια ἰπϑίιε! δαοίου ἔαϊξ ἴῃ 

Ῥοῃίο εἱ ὑδρρδάοοεϊα, ψαῖθιι5 ἰὴ ἰοοἰβ νἱχ ἀπίθα οοσπίτπη ογαΐ. Οτιανο οαηι ν θη ἰβδϑί ἰῃ φιοάάδηι 

Ὠ]ΟΠΒ(ΘΥ ΤῊ, ἘΠ} ΒΘρνἴ! μη ἀϑοθίο ἀθρεθαμι, Ποσγίαϊιβ δϑί 605 δὰ γἱΐαμι οοιημληθηι. ΗῚ 4001}}15 
ΔΏΪΏΙ] 5 σ ϊ Ποα ΠΟ μ65 ἀδάουιμπί, οἱ 46 115, {πὸ Βαβι 15. ἀἰββουιιθναῖ,, Πομηῖηο φγαίίδ5 δρϑυιηΐ. 
Ουρι άπι5 βοίθη αὶ ἰθαβι 1π|5.,. ἀἢ. νἱΐδιαι 1Π|8η} τΘϑί 115 οἀνδηίθν γαθυϊης., π1 ΔἸ θη ὃχ 
{ρύυθ5., φαϊ εἰ ψαοά ἰδονα δϑὲ εοσποβοαΐ, οἱ ψιοά ρίρεαμι,, δχεϊίοί, οἱ φαοά τοἸ ποίδιαν 51}}} 
Ἰηα!ςοί. 

Τῃ Ἐρίβίοϊα 296 νἹάτιαιηυ πουίαίιν Βαβι 5. πὶ τπου θην ἂς Π δὶ ᾿ππάϊοίτιηι ΒΘ ΠΡΟ ἀπίθ Θοι]05 
πιαροας. ΠΠΠῸ5 δἰϊαι Δ] αι βαϊαΐαΐ, οἰ πι6 ατιοίον οί αἰ ἴπ το Πα ἰ5. βου ρίαν 15. ἀϑδι 6 νο- 

βοίαν. ΝΙαΪ5 βιὰ8 Πῶς γάτα σοι ιοάαγοναΐ Βα51}10, φα 5 116 φαϊάοιν ρᾶγοθ τἀν} τιν 5115 



ΜΙΤᾺ 5.. ΒΑΘΙΓΙ͂Ι. ΟΟΧΧΧΙ 

ἀϑι115 δϑ; 564 (αιθη νἱάτιδο ᾿ῃ 56 Δ: Πλπι1ὴ οἱ β(πα ἴπππνι οὐρα Π 61 Ορτιδ σΟμϑ᾽ ἀθυ 5, ΘΑΥΊΠΠῚ ΤΙ511Π} 

Ἰοησίαβ ρυοάυχογαΐῖ. ΑἸαυη ν᾽ άπιδπ ἴῃ Θρί βίο α βθααθητὶ πουϊαίαν δὰ ρῥἰθίαΐθιν, δἰ οομπηθπ ὰΐ 

ΤΠ. ]Π]ΘΘι , {π85 πᾶπο δρἰβίοϊμι ρου ϑυθθαΐ. 
Τη Ἐρίβίοϊα 298 γυϑίβ! ταν σΟμΙΘπίιιμλ οὐ βάδην Ρ]Δη], «αὶ δαπιδ γἱη) “πδιημἀδπη ἰη 6558 

ἀρϑατάδην Ππρορθαΐ, τιῦ 5: τ ρ]1οἸουῖθιι5 πιά δι. 
Βουρία εδί Εριβϑίοϊα 999 νῖγοὸ ριθίαίβ ᾿ηβῖρ 1, οἱ οὰπῃ ΟὈ]δίιιη δϑϑοθί ᾿λιητι5 (θη βι(ου]5 ἴῃ 

Γορίομθ ΠΡου σι, 8 σηϊῇοαγογαί Βά51}}10 πο] βϑίδινι 5101 τϑὶ ρα] 1ς 8 δα μηϊηἸϑίταϊοποιῃ. 78πὶ 

ΘὨΪτη 6 Εἶν }}}1 ροϊθηίια ἴῃ Οἴμπιπη 88 γθοθρονδί. Πουίζαίτι οὰπη ΒαΒ}]}Ἶτπι5 τι μος τητιπτι5 ἀςοϊρίαΐ, 

ἩΠαά 6 51. δἀπη!ηἸβίγϑι!, αὐ πθο ροίθηίίδιη ἔουτ θὲ ἤθο ραρουϊαΐθῃ σομίοπηηδῖ. 
Βοααπηΐαν ἔτ 8 ζεται φΟμβοΪαΐουιθο, αάτιι ἴῃ ῬΥΪΠἃ Ρᾶι Πΐ65 οοπϑοϊαίαν, ΠΠῚ, {ιιθηὶ 

δα βίπάϊα ᾿Ππ ογατγιιηλ Π]βθγδηΐ,, τον ΔΒ]1οΐο5 : ἴῃ δἰίενα ΝΙαχίτηνιαι 41 ἸΙΧΟυ ΘΠ δηλ ]βογαΐ : ἴῃ 
τουίϊα τπχουθηι ΒυΙβοηἶβ, ὙἹΡῚ ΤῸ 15 ἴῃ Π6}10 ϑ65[15 οἷαῦὶ., 4ὰ6πὶ ἴῃ ἰρΡ80 εἴα 8 ἤογα γαρίπμι [ν- 
Ρεγαΐον ἀβϑιἀθιανθναΐ, τη}}1{658 Ῥ]αηχογδηΐ, δ] 546 ᾿Ἰδούιγαμι ἰοὕπηι ἴδια ἈΠ δ πιιηι ἱπη ρου 1 
βθηβογαΐ. : 

Ἐχ ἩΟΜΗΙΣ ἸΡΈΤΕ Β451}1:1 16.158. ῬΘυβρ οἰ πιν, σαδηΐα διιοίουϊαίθ δρια ροίεβίαϊοβ ναϊογοὶ, 
εἴ φιδηι Πα πίϑι. ᾿ς συδία δα [δγθηδιη ρααρθυΊθιι5 οἱ Ποῦ ]5 ορθὴι τἰϑγοίπι. Π οραί (οιηϊίθιι 
Ἀεὶ Ῥυϊγαίθ, ἴῃ Ἐριβίοϊα. 809, πὖ ουπιδάδηι ἰοοῚ ἴῃ ς0115, χαϊθι8 ἱπηρεγαγοναΐ ριφβία!!οπθηι 
Θααδνιμ., άπ Πγ]οίΔ1 9, τροίθ 0 [α]88 οὐἹ 1 ηἃ ΤΠ ΡΟΒ ἴδ}, Γϑιἰαΐ, Ῥ]ου 6 6] αϑιηοάϊ 
Θρ ϑίοϊς ὑβηβιζουιθιι5. βουρίδ ϑαπί,, ἀριια ἡπιο5 Βαβιδτι5 ἀθρυθοδίουϊβ ππιπθγα {πηριζαν, πππς 
ῬΙῸ (ο(18 ραρ]5, αὖ ἴῃ ΕρΙβ[0115 908 εὐ 510 ργὸ ὕδρυδ}!β εἱ Αὐἱαγαίῃϊα ἴῃς 0115 : πιιης ῬΓῸ δι ὶς 5, 

πἰ ἴῃ Ερἰϑβί. 519 Ῥιὸ ΒΆ]ΡΙΟΙ ἄομιο ἴῃ Οαἰαία : ππιης ΡΓῸ ΠΘΟΘΒ5Ά 1115 οἴ οορμαίϊβ5, αὐ ἴῃ Ερίϑι. 510 
εὐ 916. Ῥαναίιηι οναΐ Ποβρι 118 οἵ Ρδυθσυῖη!β ρου αρίαπι ΒΔ51}1π|5., τὸ ραΐθι εχ Ἐρίιβίοϊα 319. 
ῬρΙποΙρα]θιὴ ϑαθαβεϊὰ, «αὶ 1Ππ||5 Ππίθν 5 {θη θυ ἀρ ῖρθυ 8 50] 6 θαΐ, δἰΐδμ αἴσιια οἰΐατῃ τοραΐ, αξ 
εἰνίθιις ΑἸοχαμανίηῖβ ῬΓΟΡΙΠ4αΙὶ που! οοΡρτι8 ΡαΌ]ΙοΟ τηὰπάδίο δχρογίαπάπῃη ἱταάαΐ, ἽΠΠΟΣ 
ΑΠΧΤαϊὰ δυιχ}}}} 6Χ ογϑιι ρα] 1οο οοποράδί. Νοίαπάα εἰμι Ερἰβίοϊα 807, ἴῃ απιὰ σίγιιι ροίθμίθιι 
γοδαΐί, τπὖ ἀπο λτι5 ΠΠΠρα π θτι5. ορθι ἔδυ, Ῥυ θη 5 πὸ δά Ππάϊοθι ᾿μ τοθδηΐ , 56 ππ6 {π᾿ θ 
ἩΠῈ5 Ῥυῶθη5 : ψαοά 5ὶ δου αΐοι βαπίθμεϊ ὩΘῺ οΘαἸ{, ἔανγϑαΐ Ἰη)ανίατη ραϊςίθηί!, εὐ ϑάααᾶ ροϑίι- 
ἰδατὶ ραϊγοοϊΐην ᾿ῃρ 6 Δί. 

(δίθυθ Β.51}} δριβίοἑδο, βα] πα ϊ οδτιϑὰ βουιρίδο, ἰθρουῖθιι5 ἃς ρΕΓΡΟΪΙΟ ΒΟΥ ΠΟ Π6. διιᾶγοβ, οἵ 
Ρ ἰδίαι 5 ΠοίῚ5 ᾿Ἰπϑρθυϑῶ ϑιπί. Ἐογιμ δ] 4105 βουϊρία 5ιπέ, ποιηἷπᾶ ποη δχϑίδηϊ,, δῖ δχοὶρίαϑ 
ῬΙΜΙαρυίπι Αὐοθπτιηι,, Πομηΐπϑηι 6]οπθηΐθηι οἱ 48 στ εςο δἰ αβίϊοα ορίϊπηθ βϑιτθαΐθηι., Ῥαβὶ- 
Ὠϊσαμ. τη Θά Ἰοι,, Μαρηϊπίαπιι., Ἡγρουθομίπιμι,, οἱ ΡΠ α]θυίπιμν,, «πὶ ἤπιαν α] 65. ρίϑοθβ ΒΆ51110Ὸ 

ἰδογαΐ. Ρ]Θμ 86 διιηΐ δουπη Ὲ18 Θρ βίο! δά ποίαγίπιη οἱ ΠΠγανίτιμι,, 564 ορί βίο! δὰ ΤἬβοΪαηι 
ϑουμηϊηᾶ πηδρῖ5. τ ἀο]θηΐ Ἰηρθιῖτμ ἀγθρου Ναί ηΖθηϊ , οἰ] 15 Δ [18 (165 δχϑίδπί δα ϑαῃιάθηι χη: ἘΣ 
ἐπίονο. Ἀοραῦ θάμ ἴῃ 114, αιιθ εϑὲ Ἰωΐθν Βαβι] πὰ8., Θρ ϑίοϊα., ᾿ξ θογιιμ, {πὶ οοπδορίπμι Ες- 49- 100. 
οἰββδία ὀχϑίγιθθαηΐ, αὐἰἊα5 ἴδπαςεβ ἀναυιαι ΠΖπιοτα τϑογθοῖ. ΑὩ ἢ θα ΐ πὰ Ρυδοίον ΤῊΝ 
νάπαι 5ιιςο 1515, γ᾽ πὶ ραπανιαμι δά άπιχοναι. Τοιαρ μι ΝαζίδηΖθπ πὶ πιᾶϑη15 δι ρί θιι5 ἃ ατορο- 
Υο Ῥαίγ οοπαϊίαῃι ἀἰβοϊηγι5 ἐχ Τ]ιθοϊορὶ Οὐαί. 19. 

ΤΙ 1τίθνθο ΒΑ5}}1 δὰ 1 ]να τι, δὲ 45 ἃ 1] απο ΒΑΚ. 1πι5 δος θρὶξ, 5] σ θυ τ π16 {Ἰθποηἠ'. 1). ομῖ- 
5111) ῬΑΡΓΙ Ἰῃ 5θοσβ81ι 4511] βου! ρίδ ϑαηΐ ; ραγίϊην οτῃ ἴἢ ΡΓΟΒΟΥ Θγοσι οαιΠϑάγα βϑάογοι; ἩΡΒΒΦΕΊΡΙΣ 
ΟΠ μα] ροδίψαδῃι δ δρ᾿ϑοοραίπιηι ρϑυυθηϊί. ΟΣ ΕΠ τα 

Αα 5θεβϑϑίιμι τίου θ ν᾽ θείαν οριβίο! {Π|ὰ, ααΐθιιβ Βαβ51}}1πι8 ὑαρραάοοθβ δποϊθβοθηΐοβ "3556 Βα- 
ΠΊΡδμΐο οοιηπηθπηάδί, δἰ πι6 ἴῃ ἀἰδοιρ] μὴν ἰτδά!. Ναμι ῬΥΙΠη88 ΓΘΒΡΟΠ6η5 [Δ ΠΏ 1115 τηϊγαΐαι" οἱ ἐν 
ἰαιιάαι, ψιοα οἱ ἃ ποπμμ}}15 πιιμεἰαίτιμι δνας, Βαβι απ Ὑἱτῶ σΘητα5 ρυϑοβδίδ ἢ ἰ55: Πλτατ 1 ΠΡ ΓΘΒΒΊ11} 
6586) δίαιιθ ἤοο Πδ 015 Βρθοίδγβ “οι ο40 διηΐοιι5 Π6Ὸ δναάαῖ, σζαδμι 4αοιμοᾶο δανιηι οΟἰ ἰραῖ. 
Ῥάμ]ο μοϑί δ]ϊατη δρίβίο!αιη δἰς ογάϊιν Βαβι τι - Εοοθ εἰδὶ εἰ αἴϊιις νοπῖξ αρραάοα, εἴς. Π ν 
ΠΟΙ αύτιν 4}1π|5. Θ18}15,. ΠΟ1}15. οἱ ἴρβαὲ δὲ Βα βϑι!ο οᾶγιι5, 56 πιϊπίμηθ ἄἶν 65, {61} ἰδιη οι 

ΒΑ5} 15 ποθὴ Ἰάοἶνοο ἀρὰ Τα πίισι ᾿νΐ που {αᾶμ αἰϊοϑ ἰὴ ρυθίϊο Γαΐαχγιι βροταῖ, Ηδης ορίδίο- 
ἰατ Γ])αηἶτι5 αὐ οο τ} εἰἴενί, βϑάῖα 1Π|ὰ ρυϊναίίν ἰοοΐα ὀχοϊαμμα586 Ὠᾶγγαΐ,, 7 Ἰοξι5 σιίπι, οἵ οαπὶ 

Θδῃγάθι ἰορ ἰ55οῖ ΑἸ γρῖα5 οογᾶμι θ᾽ αν !]5 ποπογαι 5, οπμ 5. θ.51110 ραϊμιαμι ἀοία 1556. (τονααι 
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ΟΟΧΧΧΙΗ ΥἹΤΑ 5. ΒΑΘΒΙΠΠΙ. 

Ῥβοπηΐδ σοπίθηγίαμι ρΓα 86 ἰενὶ ΠΡαπὶι5΄, ἃο Ῥᾶιιρογαβ ἀἰβοθαὶ βιπι 1 0505 Ρ 015 ἀρ 586. {πῃ 
αἰνίτε5 βουὶ ἀβοϊαναΐῖ, ψφααπινῖβ ἴρ56 (Α]1015 ἤθῃ 1115 51} τηδρ Ἰβίγι5. [μασι 65. γὶοἰβϑὶπι ρθη! 1.1- 
Ῥαηὶο Βαβι }1τι5, οἱ ἰδία υπαϑ15 Ἰηϑίαί ᾿ῃ Θχί  ]Θηἀο ΒΑ51110. 

56χ ΠΠτουατιιηι, 418, ΒΑ51}10 ῥγοβ γί, βευιρίς υἱάθηΐαν", μας ἴα} Οςςοαϑίο. μόνε Βαβι. ττι5 
ΤΑ αηΐθμ π΄ δα 56 πἰ{ἰαΐ ογαιομθηι, 4 ιᾶπ ἴῃ ΠΟΙ 6} Π]ΟΓΌΒ11η, [ΓΘΟ 6 ἰβϑί μη σοηγθηΐα ἃς 
υἱαχίηια οΟ]ΘυἸταΐ6, ργοπιπιϊανγοναΐ. ΜΙ ΤΠ θαπῖτι5 παπς ΟΥΑΙ ΟΠ ΘΙ, 58π18 {ΓΘ 1618 βισηϊβοαδί. 
Γμδοΐαι Βαβι} ΠΠπι5 'ῃ αϑίτα 10}Π|: Οταϊαβ ἀρὶὶ ΤΑ Ραμ Ἰτῖβ., ἃς γ]εϊβϑι ρας Οταιϊοπθηὶ 9451} ἴῃ 
Θθγίοβοβ, 4π8η} ροεἸθοίδιη ΑΓ ΠΘἢἢβ αι Ὁδρρδάοοϊα ἀϊσπίογθηιν [ἀἸοαΐ. ΑἹ ΒαΒ.ΠΠπι5 Αἰ ςο οἷο- 
4αθδητία Ἰαπιάθηι ᾿πὶ ᾿ρϑατηα 1 θαπίπμ τοιού ααί , θαι Ρἰβοαϊογιιμ (ἸΒο ρα] απ 6588 ρυοἢίθίαγ. 
θυ ἰδ ηΐα πὶ δρ βίο δ Ποΐαϑ. δριβοοραΐιιϑ τοίουαηί. ΓΙ θα Ππι5. ἀγαυ 1:5 ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ἀοοιϑαΐ,, οἱ 

υδηΐο οδοίου 8 ἀοοίίου ΒΔ. Π1πι5., απο Ὑθϑίυι οι ουθ πὰ ἴῃ ἰαγρίθη ὁ [αϊαχιιηὶ βυιβριοαίαν. δὶ 
τη θη ἃ}0 60 ἰγβοθπία τσ πᾶ, Π6 58} αἴο Βἰθιηδνθ οοραίαν. Βα. 15 Π ΙΒ μϊο ἡαἀἸοα πάπα το Ἰπαπΐ, 

Εἰ δἰπί ἰθηδοῖου 5, ΘΡΊβοΟΡὶ ἀμ 5Ορ ἰβίς ; οα ΠῚ ΒΟΡἰδίθο γ8 πὰ] Θϊ δ] οαπθ ἰὴ Ῥγοροπδηΐ, 
ἘΡ᾿βοορόστιπι Πα}}τ8 Ομ πη γϑοῖϊρα}65 ἀἸ5οΙριι]ο5 [ἀοϊαί. ΜΠτς ΠΑΡ μΐο αιιοά ρειεγαΐ, οἱ ἄθρει 
βοϊ αἰϊοπο Ππανίατ ΑἸΡμθιιμι ΟΠ βίυ  πριῦ. 

Μδρηὶ [αοἰς Πα5 δρίϑίοϊαβ ΤΠ] θη οηττι5, πθο ῬυΟΡαΐ δᾶ5 πὶ ἀπθίαηι τογοοανὶ. Νϑα8 θη δαΐ 
ΒΑΒ1Π1 δυο ἴαι αὐτὴ δἰ μηἶοο., δαὶ φαοὰ ΓΙ αμἴπ5. ρθη τᾶητι βθοθϑϑίιι Β451}} ἰατπι αΐ, 58 {15 
ἈΥΡΊΠΘΩΙ 6556 ἀπιοϊξ, οὐ [86 γα]! παν Θρβίοϊ. Αββθητρον δααϊάθι Τ᾽ ᾺΠ]Θ ΠΟ Ὠτ]Ο., 51 5 
ἰαπίπιηι (46 οΔ11515 ΓΘ] 1οἱ ἀθθουθηΐ. 56 α 4|18 ται! 65 βαρρδίαης ἰοηρ6 Ῥγαν ΓΕ. 

ΤΠ]. 19. ΝΊΠΙΙ μαρϑηΐ Πδὸ Πτ(θγδῦ., 51 πππτι ἀπΐ ἀ]ίθυιιι ἰοοιι Θχοὶρὶαθ, {04 πηᾶσπτιη Βα51}) 
᾿πσϑηϊαιη γθάο]θαΐ,, μ1Π}}} φαοα 1 θα Π1ὶ ἔατπα πο ἰοηΡ6 Πλ1Π15 51. ΝΟἢ ἀρΟ500 Αβια ἴῃ μου 
Ἰη511150 Ἰδροῖα : 7 οἷο πίνθο ἰδοίτι5 ϑρίβίοίαπι βογίροὶ, σιίάπι οιέηι ἀοοθρογὶς Θὲ πιά σοπ ϊροτὶδ, 
δογιῖθ5 ιιατι οἱὲ σοϊϊάα, φιαπιηιι6 γΘΟΓαὶ θιιπὶ ὦ ἤτι0 πιΐδϑα 65[., ἰαιἱατιΐθην τιθὸ Θαίγα (ρεθ5 
ΡΓΟΘρίοογ 6 υαϊοπίοπι. ΝΙαΪΟ τΐητι5 ἀἰχιβϑθί Βαβι 1π5. ΤᾺ Ραμ} ογαι]ομθηι Δα ΠἸγΔΠ8 : Ὁ πείδω 6ὁξ 
{ἱεἰ ότι οἱ. «1 {]όπιρ, φιιαῖϊα [αν φἰπηϊτιὶ υϑείτὶς ἀπιαίοτί νι 1 (15. Ῥγο οὐ 1ΠΠπι4 11] 0 π}1ῦ ΠοΓΓοΟ ας 
ἔγοηιο, οτίην Θαῖη ἴδηι πιθοῖίπι τ ριῖο, χιια πιθάπι ἱπϑρίοϊος ογαἰοτιθπι: ἰηλο οἰΐαπι [676 πιθγιία 

ἰαρδιι5 δτίτη. 
99. ἍΠ]ὶὰ ἴῃ 115 Θρ βίο }15 δἵ σὰ ΒΑ51}}1 γε θιι5 δἵ βθομη ἀἰβοοηνθηλιηΐ. Τ 65 ἘΡ βίοἱδο [ἴα βθοῖμηι 

Ριυρπδηΐ, ταῦ 111 510 ὁχ {ἰθτι5, 4πι8ὸ ΠΟ Ῥυπηα οἠη ἢ ἰὴ βουιρία νἱἀθαίαν. ἤπιπο 5101 Ἰοοιμν νἱη- 
ἀϊεαι Ἐρίβίοία 945, ψιδιη 5ἷς ᾿ποῖριΓ Εἰ θαμῖπβ: 7͵ασὶς αγϑιϊγον πεϊ]εὶ οριις 6556 ΘχοιιϑΩ 016 
χιιο ποι οἴϊηι αὐ ἐδ ξογίϑθνα ἱποθρογῖπι., ψιίάπι τιίτιο τδοιιδαίίοτ χιιοί φογίθθγ6 ἱποὶρίαπι. Ταπο 

ῬΥΪΠ τη} ΘΥΡῸ 5ουἸΠ6 θαΐ 1] απ τι5.. οἱ ρυῖου βου θα θαὶ Βαβι]ῖο. 584. φαοιηοάο 14 φοποΙ ΠΡ τητι5 οὐλὴ 
Ἐρίβίοϊα ὅῦ8. ἴῃ ατιὰ Βαβι 5 Ἰαπιδίτι", φαοά 5ου 6 Πα] ἱπεθρίον πους. Ἐδ αῖις νἀθίαν , πιὸ 
πδς ἘΡρίβίοϊα 858 ρυϊμνυιη βου αΐαν Ἰοσαμι,, Ταοά ραῖ!ο ροβὲ Βαβιὶ γϑάϊταμι τη δρραάοοϊδηι 
βουρία δϑί, οασῃ Αἰοϊηγιι5 ΤΠ Ομχαι ῬΥΟ οἸβοθ 5 ΟΡ Δ ΠῚ 1501 ΔΟΥΊΠ. ῬΕΘΥΟΥ ΜΙ δἱ 1 ρΟϑιι]586ῦ. 

564 ρυϊηηᾶ 5646 τἰγᾶῃητι6 Θρ βίο αι θοοα ἃ[1ὰ Ρ6] 16 πἰττπν. Ναιη σα Δ οΙ 6βοθη5 ὑαρρδάοχ 
δα ΤὐΡαπίτπη νϑηἰββαί οἴη ΠΠ{{6γ]5. ΒΔ51Π1 σοΠτιΘυθηΓ15, Ζαρα 581 ΕΠ Ραμΐπ σαρίβδθῖ ΟΠ γΊΟ ; 
4ιοιηοάο ἰος οὐ θη ἃ 8568 Ῥγορι ϑαί [Ραμ πι52 ΝΟ βου ρίαϑ ἃ 86 θρ᾽ϑίο᾽αβ φοπητηθηιουνδί, 564 δἱξ 
8586 46 ΒΆ51Π10 ἴῃ ραίγϊαιη γ ύ 50 50 ΠἸοἰτπτὴ ἔπ 1556, θοαοα ν᾽ σΘηιι5. ἈΠ ΡΙΘΧΊΙ5 δϑϑαῖ, Ὡτμη 1Π 
ἴοιο γδυβαγθίμι", πτιτ τΠθίογοβ οἤϊεοτοὶ (αρραάοοιμ ἢ]ϊοβ ; αὐ ΠῚ οχ ποθπα}}15. 6 ὑαρρδάοοϊα 
γϑμἸ θη Ε 115 αἰ Ἰοϊδδοῖ διιην ἸΟΠΡ 6 Ῥυςοβία ΠΕΙΟΓ ΘΙ ὙἸΔ ΠῚ ̓ ΠΡΥ Θ5ΘΊ1Π 6586, [1 Υ ΘΙῸ Παδΐοβ 510] οἵ 
Οἀρραάοοεϑβ δὲ Βαβι] αι νἰβο5 6556. ΝΌΠ ᾿πηἸ 0 ΘΥρῸ Ππτος ΤΙ Ραπὶὶ δορί βίοϊα ὁπ ηἸτιτ Ῥυμηδ δά 
Βαβι αν βου ρία νἹἀθαίαν. ΠΙᾺ δαπι οσσαγεις Ἱποομηηο!, Ζαρα οὐ βουρία γιά θαῖτ ΠΟῸμ 
τ 11{1|58 ἃ ΠΠ15 ροϑύ θαι ΒΑ51}1} ᾿ῃ Οδρραάοοίδιη ; (απο (ΔΊ 6 ἢ ΡΥ ΘΒ Ὀγ (θυ τι ΠῚ [1558 Βα 51{Ππιτὴ διιΐ 
ΘΡΙβοοριιη 6χ 8}10 ἰοοὸ ραίθαΐ. 815 Θῃϊη} ἱποὶρὶΐ 1θα51}1ι5 ΕΡ᾿Ιβίοϊαμπι 9597 :- Εθο6 {ἰδὲ δὲ αἶϊι5 οτιῖς 

Οαρραάοαι, πιοιις δἔ ἴρ56 Πϊμ5. Οπιτθς θπῖπι τιοὐὶς «ὐἀορίαϊ αἰϊφηϊξας ἐἰϊα., ἵτι “μα Τα ΤῈ διιτπτι5, 
Ήλης Δπΐδμηι δορὶ ϑίοϊδιν ρᾷιϊο ροϑί ρυςοθάθῃίθιη βου! ρίδιη 6586 ραΐθί 6δχ γεϑροηϑίομθ {08 }11]. 
ϑοῖο ἴδ, Ἰλααϊῖ, ἄοο οΥΓοὔτο σογίρειτιέπι, Εοο6 (ἰδὲ οἱ αἰΐιι5 υϑπῖξ Οαρραάοι. Μμέϊος τιατηφιιθ, ρηεῖο, 

γγιΐδϑιιγ 15. 65. ΝΟΠα τι ΘΥΡῸ τη ]Ὲ05 Ὠλϊδογαΐ ΒΔ5}}1π|5, 564 Ἰηἰταν ἀπποοθαΐ τα τ 6 πᾺ} εἴ βου 6 Πα]. 
ΑἹ 81 ἰδηίαὰ [ας Βαβι αι ᾿ηίοι οἱ Πα ηΐπι πϑοθϑοίαο, φαδηία 6χ [15 {του Ῥϑυϑριοἰζαν, νἱκ 



ὙΙΤΑ 5. ΒΆΒΙΠΠΙ. ΟΟΧΧΧΙΗ 

οὐ 116 οϑῦ ἴσπ ἀοιμσμ ἰμΐθι 605 5:16 {{π|1} ΤἸΠ 11 ΠΟΘ 556, οπ Βαβι {1118 βου ἀοίο ἔπηρονα- 

ταν, 14 δϑ, ἀμμΐβ βούϑιῃ δπΐ ἄδοθηι ροϑί 4511} γοάϊταμαι ἴῃ. Οδρραάοείαμν. Πος., ἰμαδπι, νἱχ 
οὐ ἀ1}}16 οϑί, ἃς Ῥυθίθγθα ρυιρπδί σὴ ἃ]1ὰ δρ βίοϊα , 'ὰ {πὰ Βαβιϊαμι ἰαυιάαίπιην ὙἹάἀϊηγιι8 «πιο 
ῬΥΪΟΥ βου 1 ρ5ἰβ5θῖ, ὕστα, οαπι Δα ο]βοθηίϊαμι ᾿μδι{πιοπἀουτει Ἰτηητι8 5.15 Ιϑ5θῖ 7 14 Θϑί οοΐο ΔΠ 115 
δηΐθααδιῃ ρι ϑγίοι. Πεγοί. 

Ῥιφίεγθα εχ Ἐρίἰβίοϊα 845 Ἵο]]οῖταν 1] θαπίτπη Β 4511} ΠΟ ΠΟΙ ]πιΠ ἔπι1856 ; ᾿Ρ56 γΈΓῸ πιαδΙ δία 
ΤΏΤΙΠ1Ι5 5:15{1Π|11586 8568 ἰπἀἸοαύ τη Ερίβί. 855. Νιι ἴῃ ρυπα σαουῖσαν 4αοά, οὐπὴι ἰῃ Θγϑίουϊο 46 
ΠΟΤ οἰπ ΒΔ51}}10 γϑυβαυθίαγ . οαη41|6 τΤοραγοΐ τι 858 ᾿π γος πιοογοῖ ἴῃ ργοίαπαπατη Πομηθυῖοὶ ἔπ-- 

ΤΟΥ ]5., 14 πηροίσαγα πόη. ροίπουϊί. [ἢ αἰίθγα δαίθη [345}}}} Ογαίομθι σομίχα ΘὈγ]Ο508 510 Ἔχίο τί 
Ἰδιιά!θτι5 τοὶ 58 (4}1ὰ 1Ππχὰ ποπ ἀοοι 586 [αἰθαίαν. Ὑιἀομίαν οὐρο [8 ΒΆ51Π1 δά Τὰ θαπῖιμη οἱ [.1- 
Ῥαηὶὶ δά Βαβι! ίτιμ ΠΠ{δγ δ ̓ῃ τμᾶ χη ἐἰ}01}15 ΡομΘμ 48. 

ΤΥ. ὅ8ὲχ βεαιιθηΐθϑ, ταῦ πη η]δϑίθ 5ριιυ δ, ἃ Ομλμῖθτι5 ΘΧΡΙΟαῚ ἀοθοηΐ, 51 ἐπ] θ ἢ Ἔχοῖρίαβ π1{|-- 
τηΔ 1} 5, {ἅτ ΤΠ] πι5. ΠΟ. ΟἸ ΠΟ Τα] ]οἸθπἀδμλ ριιίαΐ,, ΔΙ ]5 1}Π1π8 ταί!ο 65 ΠΟ μ να ]Ὰ8 
ΡΙΟΡΑ1165 ϑιηΐ, αἰ ἴῃ ποῖᾶ δα ἰιαπς δορί βίοϊδινν ουβθυνανίηητβ, Αὐ ρυϊηιδ, 4 ΙΔΏΙΥΊΒ ἴῃ ΘΟΠΟΙ ΠΟ 56- 
Ῥίϊηιο εἰϊαία {πϑυὶξ , δῖ. ἰἀπηθὴ ᾿πιαρίπτμι οατα τι ἀοἴθηΐ, πα ΘΔ π 410 ΔΙ’απιο ἀγθοουιμ ἴὰης 
[υϊοδίδυη {{|558 ΠἰΖιιθαΐ, οαπὰ ππιης Εἰ Ο] 6518 τιϑιαμὴ Ἰοομοο]αϑίδο ἀπ ριισπδγιιηΐ. 

Ουοά ϑ8ρεοίαί δά Ἐρ᾿ϑίο!αβ 3451} δὰ Αρο!ιπαυίαια οἵ Αρομδυὶ δὰ Βαβιϊαμα , απ 46 σοθιι5 6 
τηβάϊα {Ππεϑοϊορία γθρϑίϊ 15 ρου γδοῖθμς, μος ᾿ρ80 Ῥδιθρ ιν! Ἰαΐθπι οἰδιηιίαπί. 56 Π16] θη ΒΑ 5111π|5 
ἴῃ γἱΐα βου ρϑὶ Δρο ηαγῖο, αὖ ᾿Ρ058 τοί ἰοοἷ5 ἀδοἸαναΐ, άπ ἰαϊοιιβ δα Ἰδιοθπη, οἵ 1Π1] ργουβιι5 46 
Π46, 5ε4 ἰαπίπηι δμλῖοδο βαἰ αϊαι] Ομ 5 οατιβα. (οί ου 1πι5 {π| φαδίπου 1165 ἴῃ ᾿ποθηι ΘἸαἸΐ, 5αρ- 

Ῥοβι(α58 Δ Ἀρο! μι (15 ρυιϊαΐ, εὐ φαοα τη ἰαΐθου ΠῸΠ ΔΗ Δαν ΘΥ 1586, ΑὙἸΔἨΙ5Πη1 οἵ ΑΡΟΙΙ ΠΥ βιηὶ 
6: 1115 ἸΠ5Ρ 6 885. ϑαποίτιϑ ΕΡΏγθοαι ΑΠΠΙΟΟΠΘμπι5 ρα Ῥῃοίϊαμη εἰζαί ἘΡ᾿βίο!αμ βαηςίὶ 1}451}1| 
δὰ Αροϊ]ϊηανίπιμ, παὖ] Ῥγοθδί γουϊαΐθηη ἀπιᾶσιιμι ἴῃ πηἃ ΡΘΙΒΟΠὰ παίαγαγι. δα Πῶς δρ]βίοϊα ἃ 
115, 485 δἀϊάϊε (οἰε ουῖτβ., ἀἰβίληρα! ἀεθεῖ., {85 αἰ Π}} βαρρδαϊίαπί δάγοιϑιι Ἐπ γο ΐδηΟ5 - 
6416 Δαίθη ἃς ἰδίϑ8. 5ριαυῖα δβί, στ Πα Ζι81 [5 851}1π8. 86 ΑΡΟ]Ιπαυῖτμ ἠδ τορι ἀοριηδί!οῖβ 
ΒΟΥ ΡΒοΥ. 

ΟΑΡΌΤ ΣΙ. 

Τ, ΒΑΒΙΠΙ τηου8 οὐ ἔππιι5. ΠΠ, ΠΊϊῸ5 ΘΟ ΡοΥΪ5 οὐ δηΐπηῖ ΘΠΠρ 165. ΠΠ. Ὁ απία (46 1110 ἐχβιϊτουϊηῦ Πομηΐπαχι {π4 οἷα, 

Ι. Τοῖ ἰΔθουῖθιι5 ρτὸ Ἐφο]θϑῖα ρου αποίτιβ Βαβ.}1π|5., ρθουν θη ἰαπάθιη δά δχίγθιηδηι ΠΟΓΔΙΠῚ-; 
4υδηη 5006 τιὸ Ῥγβθηΐθη ΘΟ ΑΥ ἰ551}}1 ΠΊΟΡΌΙ ἰηϊθηίαγουδηΐ, 864 Πθιι5 ΕΟ 6518 ται 10τ|5 
Ῥτιονιάθῃβ ἀνδυίθναΐ. Ῥαι]ο δηΐθ που θη 5, οἴ [δ "6 τ ογ τιπ|5 οἴ ΘΧΔΏΪ}15. Θϑ86[., ΠΟΥ 4π0- 

ἀδηηπιοάο τοι οΟἸ]Θοὶς δα ἜχΊ ΓΘ Π]05 561: ΟΠ 65 5 τιΐ οἴι} ῬΙ δία 15. νου 15 ἀρβοθάογοῖ, οἱ Π46115- 

51115 51115 (Ἰ501Ρ11}15 Τ]ΔΏΤΙΠ ᾿ΠΠΡΟΒΕ, ΠΟ ΒΔΟΡΆΡ 1), ἰπ4π|{ αγϑρουῖ5., ἀεἰνδπαγϑίτι 1ΠΠ1π|5 
αἸ5οΙΡ.}15 οἱ βδοου 0011 Δα] ουῖθιι5. ΟΟμο! 1 6Χ ροβίγθι!β νου ]8 ΤΊ ]θιοη πι8., ααϊθιι5 Βαβ1- 
1115 ἀἸ5οῖρτ1}15 πϑητιτ ἸΠΠρΟϑι1ΐ 5 6055 ΟἸΠΠ [ὰπ δπίθα βϑϑθηΐ 1{Π1π|8 Βα οθυ Ο111 Δα αἴογο5., 6ρ]- 
ϑ0ΟΡ05. ἴῃ 0615. σδίμο!οῸ ΘΡΊΒΟΟΡΟ σαγθητ 5115 ἙΟὨβ[{π|058. ἔπ1586 : σα] 115. τοὶ οορίδτι ἀαθαΐ ρᾶχ 
ἘροΙββί Ῥοβί πιουίθηι Ὑα]θητ5 γεἀάϊία. 564 [δος σομῃ]δοίιτα πὸπ Ὠἰ(ἰ{π|ι τᾶ Ἶ8. ΤΠΟΠΙΘΠΓΪ8. 
ΘΔΟΘΡΟΓῚ δηλ Δα] αίονο5 ἀἸοὶ ροβϑιιηΐ, υσαμηπιι8 Βα51}10 ορογαιῃ ἴῃ Ἐπ ο  οβδο Δ μι! ἰδίαι ο πα 

ὨδΔγαδηΐ. ΠῚ ΘὐρῸ δχ εἴθιο ἰῃίθυϊονα ἀϊδοοηὶ,, γ6] οχ ἀϊδοοπὶβ ρυεϑθυίογὶ ἃ Βά51Π10 ογάϊπαιὶ 
Ῥούιδυτιηΐ. ποιηοάο δαΐθηι Ῥ δ ἸΟϑ᾽ββι παι οοτατῃ Π6Ὸ πηουῦΐθιῃ ΟἸθυῚζ, εἴ ατιᾶμν πλϊγ ὈΠῚῈ 
ΠΟΙ ΠΊΜΏ1 ΘΟΠΟΙ 5 ΒΘΡΟΪίτι5. Ππϑυ]ῖ, ἀρύθρί ἀθβουθῖς Οτδρονῖιβ Ναζίδηζθηιβ. ὕζαοοδαί {{16. 
Ἰη 4}, θα γΘηιο5 δρίγι{πι5 “πιοοτι5, αἰφιι6 αὶ οἰ θ5ιὶ ὀἤογο., αὐ χιίθηι ατηρτί ἤθη οοτιζονιτι ἀοῖθτι 
ἱπίοπάοθαΐ, ϑαροίτιιι5. Ἐ ἤιδα ἀπῖθπι οἴγοιιπι δπίπὶ ΘΓαΐ ἰοία οἰνίίας., ἡαοίμσαπν πάη (ΡΡΟΥΤ πιὸ 
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σΟΧΧΧΙΡΝ 5. ΒΆΘΒΕΙΣΙ. 

ἴγθης, αὐ αἰδοθϑϑιη., ρογί πε εἴ {γταπηϊάθηι, ἀσοιιδατιδ., Θγιδ 16. ατιϊηταπι τιοτὶ σΘΟῖ 5 αὐ οἱ τϑιΐ-- 
γιοτὶ, αἴφιι6 οἱ πιαπίδιις, υδἱ ργϑοῖδιι5 σορὶ ροδ5θῖ, ατῖρθν δἐπιθηι5. 1) ποτ 5 Θηΐπι 605 οαΐα- 

πιϊίας γοάήοϑαΐ : ποὸ ηιιίςχιιατι ὁ αξ., ιιὶ τιοτὶ αἰΐφιαπι οἱΐα στ ραγίοηι.,, οἱ βεγὶ ροϑϑοὶ, {{{{ι5 

υἱΐα αὐἰάογο ραγαΐιι5 65561. {7 ατιῖοπι υἱοί σιιτιξ (οροτοῖαι δπῖπι θιίτ ἰιοτεΐτιθτη, «ἰθρτδ]ιθ πα), αἰπτι6 
Ῥεαὶ.30 6. ἷρ56 ροϑί οχίτοπια πο υογνα,, ἴῃ τα η118 ἴπιᾶ8 ΘΟΠΠΊΘΠ60 ΒΡῚΓῚ Γ11} ΤΠ ΘΙ , ἐπί" ατισοῖος., α ἡτιΐ- 

ΠΝ 23.. γμς αϑαμοοναίειτ' , απίπιαπι ἰτίτι5 θα παϊανίξ, τιοπὶ αἀπίθ ἕατποπ ψιίαπι βαρ βατοῖα ἀοοίτίσια 605. 

γιιὶ «ἀθτατι, τιοτιτιϊ  ἱπείγιιαῖςϑοί, δα γοπιΐδηιι αἰϊοχιιίς πιοίϊοτος Ἔ[δοἰ 556: : ἐπιπι ὍΘΤῸ ταϊταοιι-- 

ἔπει ΟἸνιτεΐτίτι., ψπ μπιχιαάπι {ποτ ιετιΐ, οοἰ ον ογτπτιιιπι εἰοε στιαίτιτ. Κ᾿ [τ οὺ αἴτει" ἱτ᾽ Ξατιοίιι5., δατι- 

οἰογιπι υἱγότγιπι πιατιῖδιι5 οἴαἴτι5 : τἰτιιδητίδαιιθ απίοτα ορόγατη ἀαναξ,, αἷϊιι5 τι Ππιῦτίαπι,, αἶϊιι5 

τὶ ταπῦτατι,, αἴΐτις. τι σαοτί ογιίπι ἰθοίιεζιπι ατγτίρονοί, αὸ οἷ βοἴϊιπι αἰἰϊτισότοὶ,, (ιιϊά ὁπὶπι {110 
ΠΟΥΡΟΓῸ δαποίζις οἱ ριιγίτις 8) αἰϊιι5. τιὶ ργορίιι5 αὐ 605, ψιιὶ σοΥριις [εγεναπί, αοοοάοτοί, αἶΐι5 μὲ 

αϑερθοίι 5οἷο {{πιϑΘίμτ', ἰαπιφιίαπι 60 ἡμοητία τεἰἰἐϊιαιἷ5 αἰϊητια αὐδτοπίθ. Ῥίοπα ὀγαπὲ ἤογα, 
Ρογίϊοιις,, ἀμρίϊοῖα οἐ ἰγὶριϊοῖα ἐανιϊαΐα,, Ἰλοπιΐτιπι «ἀἰοαπιοοτείζιινι, ργαθθτετιεζιισηι,, ρΤΟσοητεθτείπεπε,, 
αεϑθοίαπεϊίιιν,, ἵτι 56. ἱπισίοοπι ἱπϑιι{απίϊηι, τπτεΐία πὶ λα ἰνοτυΐτυμιτ, οπιτιὶς σ θη θγὶς οἱ (οἰαἰἰ5 ατιῖθ 

δῖιπι εἴϊοπι ἱπιοοσπῖία. Ῥεαϊπιοάϊα α ἰμοίιι οἱτιοοϊνατιίιι, ραϊϊοπίια ἀοίογῖὶς τη αϑτιζιάϊτιθ ἔγατ56-- 

ναίιι". (ογίανατιξ τιοςίγὶ οτιτη οα ογὶς,, οἵἰπὶ οἰ τιϊοίς., σμἰὶς,, αὐνεπῖς, ἱΐψιιθ υἱοϊδϑῖτι, το βοιμπε 

μιἰτὶς τοῖος ἰαΟΡὙ πιῶ τι γὶοτοπὶ εἰ αΐθην᾿ αὐ ῇοττοπί. Τοπῖψιιε οαἰαπιίία αὶ ἵτὶ ροτϊοιμην 

εἴθοὶϊι. ΜΠιΐία ἐπῖπν απΐπι θα οἱ ρῥγοΟιΓιιδίοτιὶς οἰ ΠΟΙΆΡΤ Θ5ϑιοπὶδ τι Οτη, Θ0 θα Θϑϑθγμί : αι 

ἤιι7τι5 Πτυὶς τιοηιῖτιθ [εἰϊοος ργιραϊοαίω 9τιπῖ 2). τι εἰϊδοθδδιι5 ἰρδῖτι5 δοοῖιΡ, αἰφιιθ μὶ  εγνοτιίοτιίηι 

φιιϊερίαηι αἰχοτίς, χιιιοῦτο5 υἱοίϊηιιο, Ταπάθην ΘΟΥ̓ρτ5., οἵην τ αρίθτίίπι ππάπῖι5 υἷα; ἐἐπιςῖς-- 

561, αὁ ργοβθηϊθπίθς ϑιιρογαςϑθὶ., ἐπ ραγοτιίτιν, δθριιίοίγο οοπαϊιτι., ἀο δαοογοίδτι5. 5αοογιῖο- 
{μπν ῥτίτιοθρα., ργιδαϊοαιίοτίδιι5 πιαρπά υὑοὰ., πιθίδηιιθ αἰγὶ ιι5 ἱπιδοτιατιδ., τπατί γτὶῦιι5 πιαΥ 7 

αα]ιιτσίξιτ,. : 

΄ 

,“" 

[β 51} Ὠχοῦ 5 ̓ρ5815 δίϊα μι νου ατἰ5 Ἰμ] πλϊοἷβ ἀο]ογθιη αἰτα}1 δ νϊγαίίοπο ἰαηίδ Υἰγίπε 15 : 40 τηΐ- 
Ὠτ15 τηϊ στη, 51 αὐθρουῖιβ οἱ Νδογι πα οἱ 5ι0 οἱ Ἐοϊοβία ἀθιυπθηίο ἀο] αθυτπί. 5684 τατηθα Νῖα- 

γῆι. δ. Μα- οὐμα ἃ οομβίδπίϊα, Ζαδπ ἴῃ ΟΠ Π 115 ΤΟ θ115 βουγααΐ., τλϊ πίη16 (Ἰβοθβϑιῖ, ἃ0 Ἔριβοοριιηι ΓΓΑΊγΘΙΝΙ 

“πο δε ιὅϑι ψιάοίαν πὰς ἴῃ τὸ βιρδγαββο. Ναπι οὰπὶ Ἀπ 00 πού ροϑί Βαβι} πογέριν τοι 1Ρι15 ΘΟ] ιο θη- 
τὰν, ἃς 6 ἔναίτϑ ποι ἀἰββοῖ πιθητῖο ; Οστορουι ἀο]ον βιατίτη γθου τ, ἀο πηοβϑίεϊα ν αἰίτιβ οἵ ἰδονγ- 
Ἠ}15 ΡΥ τι 6βί : αἱ Νίδογιπα ᾿νημη0}}15 Ὄχϑειεἰς, ας ἰαπτὶ γὶεὶ τθοουἀδίϊομθ ἀμ ϊμλαιι δα 5:1] Πππϊο-- 
τΘι ῬὨΙΟΒΟΡ ἴα ἀυτοχὶζ, 

Ὑιάοίαν Οτερουῖ5 ΝΎΒβθητι ΤΟΥ η11 [γαίυὶ δ [1586., γ 6] βα] θυ δα Ἰΐα 1}}1π|8 που δοοατ- 
Ναας. ἐρ.. γίββο. Ναμπι Οὐδρουι5 Ναζίαηζθητιβ ϑο θα ἀδίθπίτβ στανὶ οἵ ρθυ οι] 050 ΠΟΥ) ἸΠΟΘΓΟΥΘΠῚ 5.111} 

Νγββεπο βἰβῃϊβοαί, φαοί οἱ ἃς ΘΟμ λα ΠῚ ΒΡ 115 ΔΤ] 15 ̓π μος {γἼ5(1 ονθηία Δ46586, οἱ [λούπιμι 9451} 
νά. Οἰποιθηι Θχοβοι αν! Ποη ροβϑιί. (ὑδοϑαυ  θη515 ΕΟ] εϑὶθθ ἴα ηἴο Οὐ Πατηθηΐο 5ρο]Π ἴα 501 Ππ|40 ϑρθοίδοιι- 

Νατι ον. ἴαμα οταί ατορουῖο ΝΝαζίδηζοπο Ῥγουβα5 ἰπ ΙΓ 116. Τρ56 γ6ΓῸ τπογίατιβ 6Χχ τπθάϊα ρατία οἱ ἀ͵586- 

21. Ρ. 373: (π5 5101 γ᾽ ἀϑθαΐαι", ΔΙηἾ550 [}1 5οοῖο, ἃ 410 δἰϊδιη 61 Ὠοοίαπα5 ὙἸΒΙΟΠ 65 5 τι ΟἸ τη οὐτ ψΊ ΟΡ, 

ὑατηι. 65. Δα πΘΡαΐαν οἱ οαϑιραθαΐαν, 51 Ζαϊά [δοϊβϑθί τηΐπτι5 ἄθοογθ. αυιηθη ἔππαῦγα ἀποάθοϊηι , τ ᾿'ρ56 
. 152. . ὌΝ “Ψὲ .1: - ᾿ 

οὐθὴν ΔΡΡΟΙ]αῖ, Ἔρ᾿ σγαμιτηα! 15 ΘΟΠ (ΔῊ 5 881 ἴῃ ΒΒ: ΠΠππππὶ ΔΠΊΟΥ ΙΒ Π]ΟΠ ΗΠ ΘΙ} 6588 ΨΟΪ αἰΐ. 564 τα] 0 

ὉΠ οΥτι5 ἀδϑι ἀθυῖο 5110 βϑα ϑίθοις, οτ τ υθῦϑιιβ ΟΟΠβίδη [ΠΟΡΟΪ] ἴῃ ΒΆ5110 δχϊμνῖα ογαοη6 Ἶδτ- 
ἄαπάο οἴμμθ8 ἱπρ ΘῈ }} οἵ ΘΟ θη 5 γῖγθ5 ργοία τε, Τ ββίαξιν 14 πὶ μα] 105 ρα ]1ς6 δο με ναίι μος 

ογ. 20. 
817. 0 Ἰλπαμα] ΒΑ51}}1 τηππογ ρου αποίοϑ [1586, 

Ῥιυφοϊαν!β οἴϊαμν ογαι τοὶ θι5 ἰαατιιπί 5 ἘΡν δ οἱ βαποίιι5 ΟΥ̓ΘΡΌΡΙ5. Ν γββθητιβ5. ΝΊΠ1) ἀι- 

ὁπ 46 85. Ατηρ μ]Π]οο ο., οἱ ογδίίο αἰ αϊξαν ἴῃ βαποίπιηχ ΒΑΒΙ απ ἴρ50. ΟἸΓΟΙμΠ]οἰ510 15 ἀϊς 

Ρτοπαμίαία , 40 [θα51}1π|8 τ ]ργαν ἴῃ οαἴαι. Ηξς οτγαίϊο, [1ἀθμ τ βαρίθμι [186 ἃ Ομ θεἤ910 

58. Διαρ ΠΟ 1 ποιηϊηθ ἴῃ ᾿ασθιη Θά Ἰς85, Ρ] ανΊθιιβ ν τ ἀθίπιν ΠΟῚ ΘΟ ἸΒΒΙΠΠ1 ΠῚ 6556 ΠΠΟΠΠΙΠΊΘΠΓΆΙΗ, 

4αδην]5 ΠΟ 181} τηδηϊ 6506 5ριισα 511, {αᾶτι ΒΆ51}1 Ὑ τα οἸάθιι αἤιοία ΑἸωρ! ]οο ῖο. 

Τυ αςοου- ΠῚ, ϑαποίὶ Βα51}} δρίθηι 51. ἀθϑουιρίδην γορϑυῖ θαυ ηἶτι5 ̓ π ΔΠΟΏΎΠΙΟ Ὗ δίϊοαπο : ἤζαδπις Βα- 
τἰβ οἴ απὶ- ὀ .7- τι 5 . . “1. . 

ΟΣ ΘΕ ΑΕ τ μι ῬΓΟΟΟΡῸ {|| ᾿νανίτιι σον ρονὶς δἰ γδοίο, σἴοσιιδ, βγαοὶ ἷς, ΟΟἾΟΥ 6715 ἔδοιι5, ὐμέξιι5 ἑθπερογαίιι5 
: [Ὶ ᾿ 

: «ὦ απ, μᾳΐΐογο, δίς πάϑδιι5, διρογοιἰΐα ἐπι οὐ πὶ ἱπόχα οἱ «ἀἰκιοία, οορτ[αὐιπῖο οἱηιὶῖς {ἰ|, μαμοώ ἵτι 
78. 



ΓΑ 5.. ΒΑΘΙΡΙ͂ς σοχχχν 

υεἶ{π Τιιρ 65, Θίδῆτι τοτιίογιξος., ϑότι οὔϊοπρ, ει ροτγα αἰϊχιιατίπση οανα, ρτοπιίσδα θάνϑα οἱ πιο-- 

εϊοογὶς σατῖϊϊος. 

ΠΠ15 δηϊτηὶ ΟΠ 165 6Χχ τ θτι5 σ 6 5115, {1185 ΘΠΑΥΤ ΑΓΕ ΠΟΙ ἰ] ΒΈΠΉΙ5., 58 {15 ᾿ΘΥΘΡ οἰ ιν. Πρ56 6 ΓῸ 
5686 [ἢ 5011ρ15 ἃ ῬΥΘϑου πὴ ἴῃ ΘΡΙ510115 Πγςσο ἀδριηρῖς, Π]ῚῚπι5 οταν ίαβ οἵ σοπβίδητϊα ΠΟΠΠ1}}}}15 
[αβίτι5 οἵ ΒΡ Υ Ό]α 6558 γἱἀθθδίαν, 564 ἀδηγχοηβίγαί γΘρου 15 μϑιηϊπϑιῃ ἃ ᾿τος Ὑἱ[1ο0 ππᾶρ]5 ἃ] πτιτη Νας.0».50. 
ἔαϊ556., ψιαμ Βαβι πιηγ, {αὶ π6 ἰθργοβοβ Τα] άθην ἀθοβοι]ανὶ ἀδα!οπαθαίαν. Εγαΐ 1ΠΠ1π8 Βα θυ 5 Ξ ἼΡΗ 

5.1 Π|8ἃ ὈΘΠΙσηἰζαία ἰδ ρογαίΐδ, ᾿ἴὰ αὖ {118 γ 6] ρϑυίθητι 5 γυἰϑιι5 απ ἀαίϊο δϑϑεῖ, οἱ β]θπίΐαπι ὁὉ- 
Ἰαγραίιο. ΝΟ ἰθριάτι5 φαϊάδιη ογαΐ, οἱ [δοθῖτιβ δα ΟἸΓΟ ΒΟΥ ΠΘΙΙ5 : 564 (τη ῃ [αἰδίπν τεσουὶι5 
ποι ηδι ἴῃ ΘΟΕ 115 ᾿αο Πα ΙΟΥΘη οἴ ᾿ἢ ΠᾶΥγΆΠ40. [δϑυ νἸουΘὴ. ΘΧϑΕ 1556 : ΠΘιΪη6ι ἴῃ Ἰοοᾶ πο 
ΔΥρΠογειη οἵ ἴῃ ΟὈ] αγραηο ἰδμ ογθηι. 

Π|. Ουδληία οχϑιτθυϊηΐ (6 Βαβ}}1οὸ πομπηϊπαιτη ἡπάἸοῖα Ῥγέθοϊαγο ΘΟ τ15 [115 γ 15 ἰθϑίατπη. Ουαυιὰ 
γΘΠααϊ : ἢ 7Ταπία ἰρδῖιδ., Ἰμαϊῖ, οὐγίμ5 σἰοτίδιι6 ργιδοίατιία {εἰϊ, τοὶ πιτιϊέα εἰϊαπι δὰ ρατρὶς πλραου μϑ 

ἐ{{{ιι5 οἰτεμεϊθτι5, αἰητι6 αδο 6. ΘοΥροΓεὶς ἐθξεοιδτι5 αὖ αἰϊὶς αὐ σἱογίαπι τιοηι τι τι6 οἰ αν τα ἔθπὶ Ἰνοτοίννυιι 

Ραγαπάαπι οχοορίίαία εἰτιῖ. (ἐμ 7π|ι5 σοτιοτὶς διιτιί, ραϊΐον, Ῥαγνα,, οοΓίτις ἱπιοθθηαϊ τηοάϊτις., {πιπὶ ῷοξ εἰσ 
οἰΐαπι πα Ἰοητιοτιαπεηι τιϊτεῖτ 6 ῥΤΟπιΐτιτηι 6556, 56 πιὶ ρζμιτίππτιτηι σοσὶἑαθιιτιάπιτα αἰφτιθ ἐγείτο οοἶϊ6- 

οἴμπι (ἰὦ φιιοά πιμεὶ ποι γθοῖα ἱπιυϊαμιῖθς., τιθο ατιϊπιαανοΥγ οτος, ἐπ οἀϊοδατι χιαππάαπι (τι δἰ αηὶ 

ἱποϊαθγιτι); υϑϑξϊδ δἰΐαπι σόπιι5., οἱ ἰθοίείϊ φρθοῖθς., δὲ οἷδὶ οτιπηιοτιϊ πποάϊτι5 : φιιοτιέπι τὶ εἰΐ {116 οτχχν. 

ἡἀοάϊία ορετα, θα εἰπιρίϊοϊ ον ας ξογἐμίίο αοιταϑαΐϊ. “415 πιειιῖίος ]απὶ Βαδὶἰϊο5 5ρθοὶθ ἰθγιις5 υἱέ ̓6 

ἰϊοθι., ςἰαΐμας τυΐηιίτιιν ὑτὶ τιπιῦτὶδς : τατεΐίιεπα θτιῖτα {πιοτὶξ οἱ τοροίίξαγι Πἰοἶκτις υοσόηι 6556 εἰΐχοτο. 

απι {πα ψιιαπινὶς ργοβδίγοπιαιπ αἰπιπιξαχαΐ νοοῖς ραγίεπι Θιρτγθδϑῖιι5 ἰαηχοτι οΠ παῖς : πὶ απέοηι 

ἐοτιρίϊι5 αὖ 60 αϊδίαπε, χιίαηι φιιαπίιτη ἀοοθείογ σοπομρίϑοιπι. {πὰ ὍθγῸ ποτὶ Ἴαπὶ ματρὶ, ςθε 

πιαχϊηιὶ οἰΐαπι πιοηιθτιῖϊ «ὦ σἱονίαπι παι ἱπιπιοτὶίο δαιδίϊτη αἰτ7, Οοτιδτιοί μαΐποτη, στη 60 αἶῖ-- 

φιατπείο ἰιαδτιῖς56., αἰ διιτν σΟἰιιῖ556. αἰ φείάρίαπι αὖ 60 7000 νεῖ βογίο αἰϊοίτιν απ {αρσίτιι 
ηιοτιϊπιοημιϊ ἴοθο ἔοΥΓ6 (ιιοπιαπιοάπιπι ἰρ56 ηιιοητθ πιθ ἤο6 τιοτιῖπι8 5ιΘρ6 σἱοτγίαἴμπι 6556 5οο) : 
γιιοπίαπι ιιώ αὖ {{1{0 “οἷ οὐϊίον βοῦαπε, πιιῖίο ρτιδοίαπίίοτα ογαπί, ψιιαπὶ θα ἵπὶ φιῖθιις αἰτὶ 

οἰανογατιί. 

Ιάδθπι 46 Β6β1}}1Ὸ ἂς ἀθ θ᾽ αυθτι5 8115 ἃ ΠΟΙΙ55Ι 115 ὙἹ115 610] Ῥοίοβῦ., τ] ΔΟ]Οὐττη 015 ᾿πβίσι- 
οἴοϑ 605 ΠΟῊ {11|1556, 564 σγδάτιηη ϑ ποι δ{15. δ {πᾶ 605 ΟΠ εἸβίῖ σταῖία θυ οχῖῖ, τπᾶ]}115 φαοά ἄδην 
6588 ἀοπιμμ, {πᾶπ ργοά ρα οἵ τλᾶσα. ΝΟΠΉΜΪ]α ἰατηθη 46 βαπεοῖο ΒΑβ1}10 παυγαπίαγ, {π| ἴῃ 
ῬΓΟΟΙΘΊΙ5 οἵ τη] Δ Ο}15 ΠΠΠΠΘΤΑΥῚ ἀαθθαπῖ. Ῥυροίοι θᾶ, {τ|ὸ ἃμΠ0 372 σοϑία γϑίπ ΠΠ}115. οἴιμη Ὗ Δ]6Π5 ὁ». ἡπ δ.- 
Ομβαγθδ νουβαγθίπιι; παντί ὐθρουῖτ5 ΝΎΒΘΘΠΤΙΒ 6}1|5. ῬΥΈΟΙ 5. γον. ἀἰν ἸτἸπ5. σοποδβϑίιι “ἰ- Ρ’ 491- 
ἔμ]1556, οα}} 510 οἸα5 ἢ] 6 Π15. Π]]Δ 1} 506 ΠῚ ἔπαρσιν ΤΙ Ππιθυ νι θγθπιν : ἂς ΘῸ ποοίαι ΔἸ Πα η 60 ρ. ηυ3. 

οὐδηίθ,, ἀοιηπι αἰ] ρσθιία ἀν 1 η1τ|5 φιοάατη ᾿πππη]η6 το 515568. 

1}165 ἔεβίτι5 ϑᾶ ποι] ΒΑ51}1 ποῃς Ὠλτ]ῖ0 Ῥοϑέ 6Ἶτι5 ΟΠ ταπηὶ οοἰθθναίιβ. Τοβίαί αν Θπῖτη Ογθρου τ ,. ητ0. 
Ν γβββπτιβ ἴθι [οϑίπτη 46 {ΠΠ|π|8 πομλῖπ 6 ροϑὲ Ναίαϊε Π)οιη]η1 δὲ παία! ἴα βαποῖῖ ϑίθρμδηὶ, 5. Ῥεῖ, 
5. ΖΆΘΟΌΙ, 5. δοαπηῖβ οἱ 5. Ῥδι]ὶ ὀοοασταγα. ΑἸ ρΠ]]ΟΟ εἶ 15., ταῦ [81 ΑἸ ΧΊ Πλ115.,. 561 {π|ν15 Δ]1Ὲ}5 
Οναιοη!β σαργὰ αἰεί ποίου, [οϑίϊν βα ποτ ΒΆ51}11 416 ΟἸγοιαιη ΙΒ Ομ 5 [πὶ ΟἸ ΠῚ 115 ΟΥ̓ΌΙΒ5 [ΘΥΓΑΥΊΠ. 

Ἰοοὶβ οβ] γα ἀοοοῖ : φαοά φαϊάθοην 46 νἸοῖη]15 τθριοπιΡτι5 π ουργοίαίιν Τ]Θτηοπίϊπι5. ΓΘ τ105 
ἀραιὰ ατδοοβ ρουβονδγαγιί, πθο θά 5}}}1 [οδύπιιη ἃ ΟἸγοιπηοἰϑίοπο ἡἰ5᾽ αποῖταν, Αραα ΤΠαΐϊπο5 {ΠΠ1π|8 

ΠΟΥ 5 ἀπ οίδξιιν δα ἀἸ6 πὶ ΟἸν ΟΠ] ΟἸβΊ 015 ἰὴ δίαγίγτοίοριο [ἰ5πατα! οἵ ἃ}115 Ῥοβίθυουιθα5. Αἴ ἀ165 

ἴδϑίτιβ ἀπ} γίπν πβαπο δά ἄϊθιν 14 {ππιη11, 4πὸ 416 [βία θ.51}1 ἤοπῸ βθσα]ο ΤΟ] Ὀνανὶ 50ΠΠττμὶ 

ἴα!558 οχ ἰὔδαανο ρευβρίιοἴμητιϑ. 



ΓΟΟΧΧΧΥΙ ΥἹΤΑ 5. ΒΑΒΙΠ]ΙΙ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΕΙ. 

1. Οὐαπία ἀρὰ ἀπίϊαιιοβ βαποῦϊ Β451111 ορόγιιτη δαπηϊγαίο, ΠΙᾺ Τὴ πογὸπι Ηομμ 15 ἴῃ Ηοχαδπιοτοι. Π]. ᾿ς 

{Ἰθιι5 Ηομμ1}115 {πὸ βαπΐ ἀ6 ᾿οτηἸη]5 βίγαοίαγα, ΓΥ, Τὴς Ἠοπ.11115 ἴῃ Ῥβαϊπηοβ. Υ. Π)᾽Ὲ ποηπα]]}}5 ἴθ Ῥϑαϊπηοβ 

ΗΟ 1115, {πι88 5ρασῖα ἀαΐ ἀαθῖς εχϊδεππὰπέαν. ΥἹ. 1)6 Ἰοοῖβ ποημ}}}]15, «πὸ ἴπ σοηΐπαβ. ΠΟΠΊΠ]1α5 ἀβϑαΐα 

ἀϊουπίατν ἔμπ1556. 

Ουάθα [. Αηίθααδῃ μαϊο ρον γδοίδιοπὶ ἤπϑιὴ ἱπηροη δι , Ὀγον (61 γθοθηβθηήα βδηοῖὶ Βαβ}11 Ορεγᾶ , 
ἜΝ τηρεῖ ἃς Ῥγωβθγί ἴῃ ΠΟΠΏ 115 ΘΧΔΠ Δ Π 615 1Π. ΠΟΥ τι}, πιῶ ῬΘυΡουαλ οἱ δ] αἀϊοαία. 564 ἴῃ 
1Π| ὀρόγαπι ῬΓΊ 118 Ταδηΐα ἔπθυῖΐ 1}}1π|5 βου] ρίοστιι ἀριιὰ ἀπίϊψιιοβ. δάπηηϊγαίϊο,, εχ αὐθρουῖὶ ἰδϑιϊποπὶο 5ρ6- 
ν᾿ μροες οἰαπάμπιμ. Ομώπαπι Ποάϊο αἴΐα,, ᾿πααϊε,, εὐἴϊμι5 οοπνοπίμς ἰαιῖα Ῥ φιίῶ δοτινινίοτιιπι σοἶιρίας ἢ 
30. ραρ. πιῶ ζοτὶ ᾿ ψια δοοϊδοίατιπι ὃ τι Ργἰπιοῖραπι οἴ Ργὶ ναίογιιη αοἰϊεῖρ, φῶ ποτα οΓιμπ , ατιΐ 

ν Θοτῖπι ᾿μῖ δοοιοίαξα ϑακπιάοτιΐ ὃ φι Θοτιίηι, {τὶ 56 α ποβοιίϊς τοπιονοτιτί, δῖ δοτιί ατιὶ ἐπ Ταῦτιδ 

Θογοτιῖς Ὁϑγϑατιιιτ ἢ απ θοτπι ιὶ ρΓοίαπιρ, υδἰ δογάπι ψιιὶ τιοσίγιδ ϊδοίριπα οἐιιάϊμτα, ργοῇ- 

ἐθγιίι" ἵἔπια οἱ ΡῈ Οπιτια,, εἰ πιαχίπια οὐϊοοίαίϊο, {{{{ιι αοἰμππίπα οὲ Ππιομιταίϊοτιος. ἴγος 

σογὶριοτὶ τις πιαίογία τἰἰΐα αἰΐα οἱ δορία ροϑὶ εἴιπι ργιθίευ ἰρϑδῖτις δογὶρία σιρρειῖξ. διϊοπίμ υϑίογα 

γιιεοιιηιψιιθ ἐπὶ αἰνίποτιίτη, οὐασιίονιιπι Θαρίαπαίίοιθ α φιινιιδάκπι εἰαϑοτγαία σιτιῖ : πονα ρΓιδαϊ- 

σαπέμι", αἰφιιθ ἰ5 ἀρια τιο5 οἰ 5ίτηιι5 ἰμαὐοίτι, χιὶ {ἰὐτος ἱροῖπις χιίαπιὶ πιαχίηιο πιο ἶσὶ!, ας 

ἰἱπιϑτία υεγδαΐ, αἰγὶ τιδητι6 ἐπιδίτ{|π|. {Ππιπι5 Θτεῖται οπιτιΐϊιτα, ἰο60 οἰτπϊοςὶς απ ογιιἀϊιϊοτιοπι οοιπρα- 

ταπιάαπι δι Ποἰΐ. Ποο ἐατείπιτη, εἰ6 60 ἄϊοαπι. (τιτ Ποα αθηιοτοπ ε{{{π|5 ἐπι ππαπιιδ διίιο., αἴφιο πὶ ΟΥ̓ 

μαΐθο, οἴει ΟὙΘαΐΟΤΕ ΘΟ γ18.01᾽, αο οΥΘαϊϊογεὶς Ταΐίοπος σοσποβοο, (Υθαϊογοπιφι πιαρσὶς ααπιϊτῸ Τ' 

αὐ διδρίοῖο, σιίαάτι ῥΥῖι5 δοίθναπι,, οἵίπι δοἷο ἀβρϑοίιε πιασιϑίγο τΐθνο ν᾽. (μην [ἰῦτο 5 605, φφιεῖδιι5 

Πατγοίϊουγτίπι βοτίρία τοΐμίας,, ἰοσο,, ϑοείοπιϊιϊοτίτν ἔστιθπι ΘΟΤΊιΟ., {το ἰπιρτοῦι αο δοοϊογαΐω ἰἰπσια 

ἐπι οἰ ΓΘ ηὶ τε Θιετείμι7), ατεξ (Ἰιαίατι ἐπιστῖπι., τὶ ππαῖθ σοπειγμοίαπι, ἰα τεοίο ἱπιοττιρίαπα αἰφιιθ 

“οἰδίατα. Οτιπὶ οα., τί 6 ϑρίγίει βατοίο σογὶροὶῖ, ἐνοῖνο, [ϑιιπι, πτίθπι ἡ αῦθο, τιατιοΐ 5601", ϑοΓὶ - 
ἑαίοπι ἰἰϑοτο εἰ Πα ετίϊ ἀπῖπιο ρταράϊοο,, {ἰϊτιις υἱάοίϊοοι ἐΠοοϊορσὶα αἰφιιε σοπίεπιρζαιϊοτιὶ ἰποίδίοπς, 
Οἴαπὶ αἰϊας 615 ΘπαΡΓαἰϊοτιθ5 ρογ 650, μας ἰἰς, φιὶ Πνονθιϊοτὶ ἱπεθθηῖο σιιτιῖ, Θαρίϊοαέ ἐγ αγίαπι ἐπ 

δοἰϊαὶς οοτγεἰὶς δεῖ (αὐιιἰϊς ἀθδογί θθτι5., 60 ααἰάμπιοογ,, τι ποτὶ ἱτὶ οαίογτιο {ἱ{{ϑγ σογ ἷο6 ροάδπι ἤραπι, 

πιθ ϑϑτϑοτιιπι ἰατιίτετη, στρογ ἤΠοἴδιι σρθοίεπι,, σθ τιϊξογῖιι5 ργορτθαϊαι, αἰφιιθ 6ῳ ρτο[ιτπαῖο ἵπὶ ργο- 
᾿αρας ἦτ. πιπάιιπι ἰτατιδθαπι, αὖ γ.55τιτη ρ6Τ' αὖλγ,55ιίπι ἱτπινοσάπς,, ἀο μετ᾽ [επϑιὶ [πεπτογι ἱτενθηίθτι5., ηποααπδηι6 

αὐ 5ιπιτητιην ἱαπάθηι, σδγίϊοοπι ροΓΘΤιοΤῸ. (ὐτιπι πηι αΤ ΕΥ̓ Τ αι Θποοτιΐα ἴθρο, ΘΟ 115 σοπίοηαπο,, 6ἔ 

οἴει ἰδ, φιιὶ ἰατιϊνιις Φ ΕΓ ιτείτι"., ατιΐπιο ὍΘΥΘΟΤ, αἰφι6 αὐὦ οογίαπιογι Ἔχοϊίοτ. (τιπι οΥαἰίοτιος 

Θας., ιιας εἶδ πιοτίθιις αὸ ὅδπθ υἱνεπάϊ ταίϊϊοτιθ βογίροὶξ., ἐπ πιάτιτις αοοὶρῖο,, ατιΐπιο δὲ ΘΟΡΡΟΤΘ 

ΡΓΘΟΤ , ἰθηιρίπιπιφτια 7}12εἰ σαραα οἤηοϊοτ, αι ἱποίσιτηοπίμη τπτιδίοιιπι α ϑρίτιπι ρτιϊσαξτετη 

αϊνπιαπιηιι6 σἰοτγίαπι οἱ ροίϊεπίϊαπι σαιθη5. ΡΘ Θα5 ΘΟΥΤΊΡΟΙ δὲ ΘΟΤΙΟΙΠΤΊΟΤ, αἰηι εἰϊνίτια χια- 

ἄαπι ἱπηιπιιίαίϊοτι αἰϊτι5 δα αἰΐο οἤἤοίον. Ὑιάς ῬΠοίαμ (οά. 141 οἱ 191. 
Πρ νῷ ΠΠ|. Ἐχ 115. σι 5. ΒΑβ}}1π8 ἴῃ δχρ]]οαη 15. ϑουιρίαν!5 εἰ θονγανὶς., πα] ΟΡ5. ΤηΔ] ΓΘ πὶ 
1 Πιαθεΐ δι] γα ΟΠ ΘΠ], {πιδ τὶ ΠΟΥΘῚ ἴῃ Ηθχδθηηθιοη ἨΟμΜ]1. Οπαπιὶ μος οριι5 ἰἀοογεί Ναξίδη- 

Ἡοχαπιοσ ΖΘΏΙ15, 6Χ [5 4188 ΠΊΟ6Ο Αἰ{] 1 Πτι5 ῬΘΥΘΡΙοῚ ροίεβϑί. ΝΟ ρατοῖου ἴῃ δοάθι ορεγα ἰαπάδπηο 
ἫΝ ΝΎ 556 Π118., γ6] ροίϊιι5 ΠῸΠ 81Ππ6 δχαυϑογαίίομβ {Ππ4 Ἰαπιάαϊ. Ἠπ]5 ἰαϑιπιομπίτιι Πα 65 ̓ῃ ΜΙ οηΪΐο 

μιῖ58 ΗΟ Π,1Π115 ργῆχο. 
564 Π1Π1} δὰ Πυι8. Ορθυὶβ ΘΟ ἢ δ ΙΟπ 6 πὶ 1{Ππιϑίγυ1πι8 Δἰουυ] ροΐοδί, «πᾶτῃ Ππαϊοίαμη 8. 

ΑἸ ΌΓΟ511 4], Ζαδιην15 ΒΑ51}0., τα αἰ ΤΊ Π]Θμ οπεἶτι8., 111 ἴῃ τὰ ςβάεγοί, εἦτι5 ἰαπηθη γαϑιρία 
ῬΙΘΊΘ 6 ἸΠἀΘΟΟΥΊΠΗ 5101 6586 ΠΟῊ απχὶῖ., δίχα 6χ [15 πούθηῃ ΠΟΙ} }115 Ρ] ασίμᾶ ἴῃ ΟΡτι5 δἰτη}]6 

Ποπιὶϊ.8.Ρ». ἰὐδηϑία], ἃς ῬΙῸ 511158 8115 δϑῖ. ῬυοπιιητἸαΐδο Γπουτιπΐ (τι ἀτὰρ 651 πη88 (δ ρΡΟΓΘ : ἃς ἀτπιᾶ5 φαϊ θη 
Ὧν ῬΓΙΟΥ65 θοάοθπι ἦ6 Παθυ ΒΑ5}}1π|5., 411 Ἰ]Ε]Ο βθοιη 486 σοΙηχηθιηογδΐ οὐ Ομ θιὴ πλατιις1 15 ΠΟΥῚ5 



ΥΙΤΑ 5. ΒΑΘΙΠῚΠ, ΟΟΧΧΧΥῚΙ 

Ῥτομπαπιϊαίΐδη. ἱπιτιο (θυ 15 Ῥανιῖθυ ΘΟ] ΘὨοΥαΐ Βιδβϑίθυ μᾶμ αἀἰβριι ΟΠ θη ; 564 ΔΘ πΘΟΘΘ8Ὁ 

δϑΐ 1ΠῸ ΔΙῸ ἀ16 56Π16] ἰδ ηίπιη} ΘΟΠΟΙΟΠδίτ8 510, 5176 δ᾽ατια φρυϊι]Π6 , ᾽ν 6 ὁσοαρϑι μη θτι5 

ἀειοηίιι5. Νδηι 5 ἤπδιη οοἴανϑο ΠΟ. Π185 ῬΓΟΙΜ 1 γ βρθυΠΔη]., «πάη δοάδιῃ ἄϊδ, ἰδιρου ομχχνι. 

Δαἀγεβρειαβοθηία , Δ βΟἰ ΥἹ. "ἕν σι Τ': 

Βαβι τσ 6Χχ ΤΠ ΡΟΥΘ ΠΟΠΟΙΟΠΔΙῚ 50{Π{π|Π| 6558 τείον Ἀπβπιιβ : Ιἀατι6 46 Πἰβ ρυφβεγίϊηλ ΠΟύθιὴ 
ΠΟ Μ11115 οριπαίι ΤῊ] Θμιομι5, σοπ]θοίπιτα ἀπποῖα εχ ΠΟμ]Π1α οοἴαγα , ἈΠῚ ΒΑ51{1π|5 ΒΘ ΟΠΘΙὴ Ρ- 71" 6: 

Αἰ φααπά πα ̓π θυ πη Ρ1Ὁ , ἃς ΠΟΙ 11}18 ῬΥΘΘΘΥΤηἰϑ8ἃ 1ἢ ΤΠ ΘΠ ΟΥ Δ) ΓΘΥΘΟΑΓΘ ἸΠϑ{1{π||0, ΔΟΙΠΟΓΊΠ 
ἁπά!ζοτγτιτ Πλαἴτι5. Ἰπίευ 86. ΠαΓΡιι5 δ ἀμηοι ἴπι5. 56 αὶ οἴὰηὶ τη] ΒΑ5}}11 ογαίοηθϑ., γοϊαΐ ἴῃ 
σαΐαῃι οἵ θρθυϊθίαίθι, ἴπ ἰτπαγδίογββ, δἵ [16 6) αβιη 1, 1ἴᾳ Ομ πῖριις ΘΟ πι θη τς Ὡτπιτηθυῖς ἃ050- 
ΤἸυΐξ βιιηΐ,, τι ραγᾶίτι5 ἃς τηθα! αίτι5 γ 6 1588 σι ἀθαίαν : τἀπὶ δἰϊδ ἄδην 46 ΠῚ8 πούϑὴι ΠΟΙ, 115 
ἀϊοθηάπη, 4π8 το 115 οἱ δοιιΐα σοριίαί 5 εἴ Ἔυα 6 “Ο]]6ς(15 οἴ οοτηρογίδι!β αἰ δγίϑ βαπί. 

Ηδ5 πούϑπὶ ΒΟυ 5 ἀπΐθ δρ᾽βοοραίιιηι ΠΑ 85 ἔ]586. σΟμ]]ο]ο. Ὗ ΕΥ 151}}116. Θμΐτη εϑί ροβίθ- 
ΥἼΟΥῸΒ 6556. ΠΟΒ 1ὰ5 ἴῃ ῬΒΔΙΠΊΟΒ ; 4185 θ4511π|5, αἱ πο 0 ν]Θθἴτητι5., ρυεϑογίον μαθπῖῖ. Εἰ] 

Θαΐμ σαγίπιη οἵ Ἔχρ]ουδίιι ΟΠ δϑί αιιοά (δβίδίιιν (ὐδϑϑιοάουιιβ., ΒδϑιΠπιτ ΠΟΙ δία ῖο5. ἴῃ 
τοΐδιη ϑουὶρίαγαμπι σΟπίθχι 558 ; {πὰ ἴδῃ} 6 Ῥ] ΠΤ] 05 ΠΠγῸ5 Ἰηςουρυθίδίιι8 δϑί, ῬΥΌΒΡΑθ1]8 εϑὲ 
δ ΟΥἀἶΪπ6 ΔΙΊ 410 ῬΓΟΟΘβ51588 5 οἵ ἃ ΡΥ ΊΟΥ 15 {10 115 1 τ1π|π ἀτιχ 1558. : 

Ῥυεθίθγθα ἴῃ [15 ΠΟΠ 1115 ππ1}1ὰ ῬηΘαμη Ομ ΔΟΠΟΥ ται [μδΟΓ 6518 ΤΠ ΘΏΓ1Ο., {1185 ἸΠ1[10 Θρ βεοραΐιιϑ 

ΒΑ51}11 νδὶ ρᾶι]ο δῃηΐθ ϑυαβϑδυ} οορις Οπιοά 51 πονϑιι 1115 ΟΥ̓ Δί! 65 δηΐθ Ἔβρἰβοορδίμππη ργοππῃ- 

(ἰαΐῶ ; ΠΟῸπ ἤδη βᾶποίο ἘΡἢνϑθπὶ δοοορία τοίθυυὶ ροίθδε ἱπίθυρυθίαιο Πουτπὰ νϑυθοσι., ΚΕ  Πονοῖ!, 4. 
ϑρίγιίειι5 Π)οὶ {εγεἰναιτ" σιιροτ' ἀητιας., φααιη Βαβ.Π1τι5 ἃ ΥἱΓῸ ΘγΓῸ δοοθρίββ8 858 ἰδϑίαίαν. 1 δ μία Τ᾽ 'δ: 

οαπῃ ΤΊ] Θμηομτΐο οΟμ Ιοογειὴ 5. ΕΒ ᾽πὶ ϑαπγοβαΐθηβαπι Πϊο ἀθϑισΠΔΥΪ, 51 οἱ οοπρτπθγοῖ χαρά 
46 10 ὅ'γο αἱΐ Βαβι }1πι5, διαὶ ἃ πλιαΠ 61] βαριθηζα ἰαπέπιη «Ἰ5{1{1556, σπιαπίαπι Δ ΓΘ ΠῚ σΕΓΔΤΊΙΩ 
50 δῃμ ἰδ ἈΡΡΓΟΡΙ Ζαραΐ. Νά 5. Ἐπ θ᾿ πατὴ 5δουασιιη ΦαΙ θὰ ΠΕ Θ υ 1 ῬΘΥῚἸΒ5Ι 11} ἔ115856 
ΒΟΙμη115; ἃΐ ἴῃ ΘΧίθ 15 1510 }1Π15 ΠΟΘ Ρ65 [586 πΠῸπ Ρεγ θοίαν, ΝῚΠΙ1] ἜγρῸ γείαϊ, {μι ητι5 'θηο- 
τ} ΠΟὈ15 6556 ΒΎΣΆΤη 1{ΠΠπ|π [αἰ θα μλιν.. 

Π|. Ῥεοιηϊβογαὶ Βαβ}} 15 ἢ 58 αχρ ἀπαίαγιι μι ΟΠ} 15. ΘΠ ΘΓ ΔΙΙΟΠ ΘΠ ; 564 ἰΔΙΏΘΏ ῬΓΟΠ 5515 ΠΟ 6 {ῖβις 

ν᾽ ἀδίαν βϑἰθιϊ556. Ναι πον δπὶ ἰδ ηζα} ΟΥΑΙΙΟΠ65 ἴῃ ΠΘΧδθιηθ ΟΝ Πυθα πίτι" Δ ἢ Η]ΘΓΟΠΎ ΠΟ οἱ περ θν 
“ ( ὑδϑββίοάοτνο. Ταεβίαϊαν ̓  ϑοογαίεβ οριιθ Βδ51Π1, οὶ ᾿πηρευδοίιιηι δβϑϑῖ, ἃ (συθϑουῖο ᾿ρβ11|8 {Γαίγ8 ἀθ ποπηίηῖς 
ΔΌΞΟΙ αἴτια ἔι1556. ἀΐα6 1086 οὔϊδμ “ αὐδρουπιβ πᾶ ΠῸ 5101 46 Ποιηὶη 158 οριἤοῖο βου ΒΘ ΠΑ οαπβαιη ἐπ οίανα, 

τῷ ἦ Ε τῆοτ τὰ 5 . ἃ ἤοριῖϊ. 9. 
6556 ἀδοϊαγαΐ, ψιιοά νϑγθαίιν π6 Βδϑ11π|5 Γθρυ ΒΘ ΠΒΊ Ομ 6 ΠῚ ΠΟη οἰ παρ ὶαΐ, 51 1}}1π|8 1Π Οριι8 86χ ἀϊ6- ρ. 88. 

ται Εἰ πο γα οἱ ἀθϑὶς δου, 48 δα ΠοΙηΐΠ θη βρθοίδηΐ, σοπβιἄθγδίϊο. Ἡραρ ΤΣ 
γίον. Εε- 

Ἐχϑίδηϊ ἰδπηθη ᾿μΐοι οροιὰ ΒΆ51}11 ἀπε Ηοιμ1 185 ἀ6 ΒΟΉ] 15 βίσιοίανα, {1015 ἑαυτὰ ἀθ Ῥαγᾶ- οἰ. 
ἄἶδο δἀγαπρίζαν. ϑαπί Π ογίϊου 65 δ ΒΑ51}}1 Ῥγουἶδβα Ρογβοῖεπ Ἂἃ 58115 Δρροβί(85, δὸ 1ζὰ Ἰηΐθυ 88 ᾿ς β ἐιβεύευσ 

ἐξ, γνιπ. 

δΧϑ, τιΊ 4119 1ὴ τπ|ηἃ {γδοίδ ἢ 111, 1 564 ΠΘΗζῚ ΟΟὨ ΓΠΠΙΙΘΉ {117}. ΒΑΒ1Π10 {Ἰθυππηΐπιν ἃ (Ομ ΘΗ 510 οἱ ἐμ. ἐαρ 1. 

Βαρίπο: 56 οὰ5 ΤΊ Π]οπιομεῖτ5 41} ΔΙΊ 40 βουἰρία5 οχἰβιϊμναΐ, Ἔχθγοϊ ἰδ ]οηἷβ οασιβα, πόα ρει ἄοίαμ “ ἐ- 4.36, 
6 έογπ.ἵ 

αὐαξ τηδ]τνι 8.16 }1 [τοπι5 ΒΑ 51110 ΒΘ ΡΡΟΠ μα ΘΟὨ 51} 1π1η}. ». ά. 
1)Π 116 δβϑί ργοίδξοίο ᾿μὰ5 ΠΟ} }185 βϑαηοίο ΒΆ51110 δι  θιιο 6, οι δοοθάαί δα οογ ἰββίτηα γείε- σρας ὑπ “Ὡς 

ΤᾺ] (Θϑ ΠΟ Ὠ1ὰ 511}1 (Ἰ55: 1} 1{π|40. 564 ἸηΠ4αϊγ μάτι ΠΟ15 δϑξ, Δἢ ΠΥ Θχιβ μοί ΤΊ Π]ΒΠΊΟη-- 3:ή. 
{{π5 Αἰ 4Ιιθ. 5656 ἴῃ 1215. ΠΟ 1115 5811}0 4511 ποιηϊηθ οἰ ποι γα 15 Ἔχθγοϊίαββθ Εαγοί παῖς 56η- 
τΘῃε185 διιοίοι ῬΥΊη88 ΠΟΙΆ 1188, ἄτι ἀβοϊαγαΐ 58 νείτιβ ἀθθιίτιμη, οἰ} 8 ΞΟ] ΟΠ Θ ἢ στὰ γαϊθίπιο 
ἰμηροάϊνγονγαΐ, ἰἀπάθῃ Δ]! Φυᾶπο Ῥθιβοίγογθ. πέψιν θτεῖπι ζμθτῖς, ᾿πσατ., τὲ οεπι ε6 ὑδπι δ, ας. 35 
ἄεγιιθ παϊαιϊθιι5 οἱ πιπιοτιὶς ἀο υοἰμογιθτις., 6 οιοἴο ἰΐοπι δἰ Πὶς τι ἐπὶ σοῖο, ἐδ ἐθγγα εἰ οἰϊτρῖ- ἃ. 

διι5., “το ἵτι ἔοΥΤΩ διίσιῖ, εἰ σοί. τιοτι οἰ τη ε6 τιοςίτα σοπϑγαίϊοτιθ θα ϑογίρειτ αϊνίπο ἰπιοθ 

εἀοοσθανηττ'. ΝΕ νιῇ 6 Προς ΒΑ51}10 ἐοηρτιπιπέ. Οϊπρίϊδπι εἰμὴ αἰΐ 858 δηίθα οβίβῃ 1558 {4115 ἀἰχϑυϊ, 

αοϊαπιιι5, οἱ δα αιιθι “Ἰχουῖς., ποθὴ Οθβοιχα ᾿ηἀἸοαΐ οὐδέ! Ομ ΘΠ ποπᾶπὶ ἴῃ Ηδχδθιηθγοι, ἴῃ {πᾶ Πρία, ε. 

πο δὰ ΕἼΤ παμ αἸοία 6556 οβίθ πα ϊίαν. δα ἰδιηθ πο ἀθϑιιπί ταί 65., ΟΕ] Δ] τ Περς ἃ ΠΠΟΓΑΥ 5 

ΤΘΟΘΏΓΠ 115 δϑϑιιῖα ΓΘ θυ, {118}}} {γ65 1115 που} }1ὰ5 ΠΟμλΪ πὶ {ΠῚ Ρτιθτα οἰϊοϑβο. 

19. Ῥεγδητ απ βιιηΐ 1116 ΠΟυ1}185, δο νϑίθυπιτη Ῥαΐγιιμ ἀἰββουθη αὶ γί Ο ἢ 6 ΠῚ Ομ ἶη0 τοίδυιιπί. 

ῬΟΥΤῸ ὨΘΙΏΪΏΘΙ ΕΧ ΔΗ 115 Ῥᾶ1110 ρου ἰογθηι [τιἰ556 ΘΧΊβΌ] Π6Π}, 4] Ορτι5 Βα51Π1 ἴῃ Ηδβχδθιηθυοῃ 

ἃ Οτερουῖο ΝΎΒΒΘΠΟ ΔβοΪ αΐπιιη [1556 ποβοῖγεῖ. Οὐαγ ἀθθυ δὰ τῈ5. ἀθίθυγογθ, φιοιηΐητ5 415. 

4. 



ΟΟΧΧΧΨΥΗΙ ΥἹΤΑ 5. ΒΑΒΙΠ, 

4ΖΌδηη Ἰαης τηδίονίαι δ ἢ ἸΠΘὨ1Ι ΘΧΘΙΟΙ ΔΕΙΟΠ ΘΙ οἰ σογοί; ΟἿ} ΡΥ ΘΘΒΟ 1} 5. Έ 11 Ροϑβίὲ που ΐθηι 

58 ῃςΕ1 ΒΆ51}| οραϑ 115, (οϑί6 ΝΙςοία, ἔναΐον ἀρβοϊγοιῖι. Ηϊης δίϊαιη ἴγα5. ἢ 1} 185 τορθγαμίαν 
«υϊάδπι 5110 πομΐπθ 5. ΒΑ} ἴῃ σϑοθῃι 1 ον 115 σΟά!οΙθτι5 ΜΙ55., ἂὲ παβάαδι ΔΡΡαγθηΐ ἴῃ δη- 

αἰφαίονιθιι5. Νοπ δηΐμη θυ αἸ[05 {ΠΡ αν 105 ἔγατι5 τηδηἸβεβία Ἰα τιϊϑβαῖ. Αἰ γθοθη ΠΟ] 18, οι ἀοοτ5- 
511ηΐ ΠΟὴ δϑϑθηΐ, αἴσαθ, αὖ γ νυ β 1 }}6 δϑί, Ἰρμογαγθηΐ ΒΆΒ1Π| Οριιβ ἃ ἔγαίτο ΝΎΘβθμο ἃ βΟ απ 

{αἶδ5θ, Ῥυοοῦνα ἔαϊς ΠΟμ}1α5, {αι δά {Ππ4 Ορτ5 ἀΡβοϊ γα αι ἀρίδ νἀ θαμίαι", 651} πομιϊῃὶ 
αἰἴπηροτε. 

99, Τ τος. ΠΟ] ΠΟΙ 511 5Βροηία βίτητ σοη αποίο βιιπέ, 564 Πδο ἃ ἔργα }}5. ̓ ηβεἐπτὰ σΟὨ πη -- 
εἴο. Νηι βθειαηδο ογα( ΟΠ] πα Ππ|π ᾿π6ϑί Ομ βΙ ἴππι Α ΒΟ ΘΠ] 14 φαοά ἴπ ΡΥ] πὰ ἀἰβθθυῖ σορίαιῃ 
Πιογαῖ. Ἠαθὶία θηΐμι οϑί πὸρς δοιὰ Ποιὰ δα Θοσαβι οηθι ϑουιρίμτδο, {1186 1Π}0 αἴθ Ἰθοία [πογαΐ : 
ΘΑΠΙΖΕ16 5ῖς οοπο  α10 15 ἃ 4πὸ ργομιηἰαΐα 6ϑί., αἰ 588 Δα πΘοθββαυ μη ᾿ἴ6 ΡΥ ΡΟ πίθη δι ο- 

ΧἼ11 ῬΥΘΟΙθιι5 ἀθάποιὶ ροβία]θι. Γουτῖα βῖπθ ἀΠ}0 ῬτΟΥβιι5 ΘΧΟΥἴ0 ᾿ποῖρὶ ἃ γϑυβίοια!ο ϑουερίαχο., 
4πην}5 Ῥυθίατιο αιιδοαιηη Δ. {1} 6 ΥἹ «ἰΘ θυυ5βθῖ., 5ὶ 15. {πὶ βθοιιηλιη ῬΥΟπιμ ἰαγεγαΐ., τογ αι ΘΧ 

τὔπονο σϑάπιχ ρυοητιπίϊαββθί. Τ οἵα γ68 ουρῸ ἴῃ γαῖαν αἰ ιθ ιν ΓΘ] οἰ η 8, 41] οἴὰ πη} ΟΡ 5 Βα οὶ 
Ῥθα5.}}} ἀρβοϊαςατη ροϑέ 1{Ππ15 ΠΟ ΘΠ] {ἘΠ|556 Ὠθϑοῖγθῖ., βίην! Ομ] τῆχὶς ἴγὸ5. 1188 Ομ} }185., 4185 
Ἰάομοθε δά Ππῶ ἀΡβοϊγθμάτη νἀ θαμπίαν. 

85. Αἀάϊία 6858 εἴ αβϑιιία, {πιὸ ἴῃ ΡΥ α ΟὐαςΊΟ 6 ΠΟ. ΠΠπιπὴ ᾿πἀϊοαπέ ἀΡϑο θη 4] ορ θυ ὶβ ΒάΒ1}Πι, 
1η46 γρουβρίοἰίαν, φαοά οσααπὴ 511 5Βροπίθ μδος οὐγαιῖο ππα]!] απ Πα] δας οὐπὴν (ἰππα]} 0115 ἃ}1}15 ΠΟ ϑϑιια4}1-- 
Ὠ61, ἃς 46 ῥ᾽ τ θιι5 ἃ Βα5}}10 ῬΓΟΙ15515 βάθια ῬΟΥΒΘ Ια π1 , Ἰ1Πτι5 Ἰἀο πὰ 51 αὶ ἀρ ϑοϊν σὴ 
ΟΡτι5 ἴῃ Ἠοχδθηηθγοη. Οταγθ Ὑ θυ 5: "116 οϑί δια, Τα] στη πᾶς ΡΥ] πὰ ἀτιὰ8. αἰϊὰ8. ΘΟ απ χὶζ, θὰ 
οἰἴαιι ἀδ 50 δα] 1556, {πὸ 5. Π)αβιῖϊο σοηστιιοῦο ὑἹ θα πίπε. 

ἀρεν: 1Υ. Οὐ ἄδοοθμι δἰ βορίθιιν ΠΟ μ 1} 165 ἴῃ ῬβαΪπιοβ Ὠ1Π1}] ῬγοΥϑτ15 Βα ρο Ἰαηξ, οχ {πιο Βαβι τηνι 

Ὁ 6 ποτηῖ- ἀπ ΘΡΙΒΟΟρΡιμ [α1556., ταί Τα} ῬΓΟ 1586 [ιοουοβίμη Ῥ ποιμαϊοιδο ΠΟΥ ΠῚ ΡΟΥΒΡ οἴ ; {πη} ὙΟΤῸ 

ἡξέαο Ῥαὶ- {π5 οχ 1ΠΠ15 ἄβοθιι οἵ ΞΕΡΙΠΝΙ Βοι1}115 Ρτεδ γίθτταπι ἡ Παπὰ της [1556 ρυ θα μξ. 51. ϑηΐμη ΟΣ πν 
γαριτιο. ἴῃ Ηοιηη]α ἴῃ Ῥβα]ι. 14 : ἑνὶ τούτῳ διαφέρομεν τῶν πλουτούντων οἱ πένητες, τῇ ἀμεριμνίᾳ. Πας τι 

δὰ τ αἰνιεδιι5 πος ματρογες ρτιβοίαπιις., οἰγάτιπι συαοστιαΐ. ΝΥ Ζαϊη 58 Π6 ῬαιροΙ 6586 4651 Βα- 
5115, δἴίατη Ἰῃ οι ἀΠΊρ]ο5 το τιι5 δρίδοοραίτι5 (βαυ θηβὶβ : 5644 (ἀπηθη Πλ]10 Φο αΐπ5. δὲ ψΘΥΪτ5 
πῖον ῬΔΊΙΡΘΥ 65 5656 ΠΙΠΠΊΘΓΑΤΘ ΡΟΐτ, ΟἸα1 Θατη ΟἸ ΠΪ θτι5 ΤΟ θτ15 Ππμ1Π} ῬΤΟΡΙ ΖΕ] οἵ οαΥῚ 5αϑίθη- 
ἰαγεπΐ, {πάη οὑπὶ 1086 ΟΡ θιι5 δά Δ] ουτιη ἱπορίδιη βϑιοπίαπιαμ ἀπ ἀαγοί. 

ἔαρ. το. π᾿ ϑθαργὰ δίς] πητι5 Αἰ ̓ πὶ τοβ(ποηϊατη εχ Ἠοιη]ἶα 'π βάν. 114. στη ΡΟραΪι5 ἃ τηϑάϊα ποοία 
2. Ἐ54π|6 δά τηϑυϊϊθιη ἴῃ {παδάδιη ΠΑΡ ΕΥ̓ Υτι ἢ} ΘΟο 6518 ᾿58} 1158 απ 6418 οοοπιραίτιϑ [αϊδβαί ; δάνθηϊς 

ἰαπάδθιη Βδ51}1π|ι5, δίψα μὰς δχοιβαίίοηθ ταἰίαν, σατσ' αἴτι τπογαίτιβ {π|586ι. Εἰ δὲ δεῖ χαὶ ἡμᾶς Ὁ 
ἡμῶν αὐτῶν ἀπολογήσασθαι, τῆς διατ ριδῆς ἕ ἕνεχεν χαὶ τῆς ἐπὶ πλεῖστον ἅπολε ἘΈΤΕΟΙΣ ὑμῶν, ἐροῦμεν τὴν αἷ- 

τίαν, ὅτι ἄλλην ὁμότιμον ταύτη τοῦ Θεοῦ ἐχχλησίαν οἰχονομοῦντες οὐχ ὀλίγῳ πρὸς ὑμᾶς διειργομένην τῷ 

διαστήματι, τὸν χρόνον τοῦτον τῆς ἡμέρας χαταναλώσαμεν. ᾿Επεὶ οὖν ἔξωχεν ὃ Κύριος χἀχείνοις πληρῶσαι 

τὴν λειτουργίαν, καὶ μκὴ διαμαρτεῖν τῆς ϑμετέρας ἀγάπης, ἀπόδοτε μεθ᾽ ἡμῶν τὴν εὐχαριστίαν τῷ εὐεργέτῃ, 

τῷ τὴν δρωμένην ταύτην τοῦ σώματος ἡμῶν ἀσθένειαν τῇ ἀοράτῳ αὐτοῦ δυνάμει χειραγωγοῦντι. Οποά 5ὲ 

ποϑὶς σχοιιδαϊίοτιθ Ορτι5 65ΐ, σιιοά πιογαῖϊ εἴπιι5, οἱ α ὐοϑὶς ἀρ μογτητι5 ρογαάϊμ ; ἤατιο αἰ δγθπιτις 
οατιδατη, ητιοαῖ, οἰπὶ αἰΐαπι 1)εὶ Θοοίοείαπι, πτιῖσ ἤοπΟτ 6 ράτόπι, αὐπιϊπὶ εἰσ οπιτί5, τιοτὶ πιθαϊοοτὶ α 
νοὐὶς αἀϊδίαπιίθπι ἱτιίογυαίίο, ἄοο ἰδηηριι5 αἰϊδὶ δοτιδιπιδογίηιι5. (τεπι ἰσίζι" ἀφαογι 7)οπιῖτιτι5, μξ δἕ 

ἐἰἰς ἱπαρίογοην {{ππιτοίατι, τιθο ὅ δείγΓι ἄθοςϑοπι οατγιἐαϊὶ, πιθοῖιηι ὕπο σο ἰατοϊζοτὶ σταῖα5 ἀφίζο, φτιὶ 

μαπὸ γιίαπι υἱάθίϊβ σοΥΡοτὶς ποςίτι ἀοὺ ἰ{ἰ{αΐοπι ἱπινὶ οἰ δι 1 στα ροϊοπίϊα ἀδεπιαῖς. Ἐὰχ ᾿15 Ῥαΐθί πππδηι 

δχ (θαυ! βι 115. Θοο 65115. ΒΆ51}10 σΟΠ. 5581} [πι͵556, ἀ0 Ῥγοϊἀθδ. ποπάτπη Θρβοοραιμη [{|586. 
Νοῖ δηΐπ 5ὶς ἰοαδίτν δρ βοοριιβ δα Ζαθι οἰηπίπμη ἀἸοθοθβῖ8 Θοο δβί στα} οαγὰ ΡΥ ποῖ : δα 51 
ὁοοΙοβίδηι, ἴῃ {πᾶ τ υγρίατιη οοἰ θγαγο 5ο]θῖ, 5101 δὰ γϑρϑηάτμη ΡΥ ΘΟΙΡΊΙ6 ΠΟΙ 1558} αἰ ΘῈ ΡΟ8- 

511, ποη ἴδιηθη Παϊς Θοο 6518 158 ἴῃ ἀσυὶβ ἀξ δ πγ θη οοΠπδίτιιοίαϑ ΠΟΠΟγ οἱ ἀϊρηϊζαΐα Ρᾶγ 65 
οχιϑίπηθί. 

81. Βαβιπτι δ ᾿ὰ5. ἀτιᾶ5 [ΙΟΙ 1 }| 5, ΠΘΠῚΡ6 ἴῃ Ῥβαΐ 14 οἵ 114, ᾿ρ80 Ῥβαϊιιουιην Οὐ άϊπὸ 
αΔά ποίη 6558 σοΟῃϑβίαγοί ; βία 6 6 ῬΟΒΒΘΙΏ 115 οτοίθυα8 ΠΠΟαπ16 ἴῃ Βα] η105 ΠΟ. }1ὰ5 ἀπία Θρίβοο- 
Ῥαΐανη μα 1.ὰ5 (1556. 584 Ποιὰ ἴῃ. θβα ιν, 114 Ἰὴ δοοϊοβία, ἴπ {πὸ Βαβι ΠΠπ8. ΠΟ ΠΟΘ ΠΑΡ ΠΟῊ 



ΝΙΤΑ 8. ΒΑΘΒΙΠῚΙ. ν ΓΟΧΧΧΙΧ 

80 ]εἰναϊ, δὰ οοοσαϑιοιθιη ᾿ῬϑΆ]ὶ, 41} Ἰπρτβάϊθηΐο Βάβ.}1ο οαπα]ραία", ργοπιχμταῖα οϑί. Οποά 5ρε- 
οἴαῦ δὰ Ποιά. ἴῃ βα μ. 14, Πὰν ααϊάθην Ππαθαϊε Βαβι] τι5, αὐ ἀΡβοϊ νογοί ψαθ ρυϊάϊο ἀς 
εοάθμν θβαίιηο αἰββθυπθνιαΐ. 584 οατὴ ἀπ θπιι 510 ἀῃ Ποιμ Πα 1141} Ῥυ] 16 ρυοπιιη ἰαϊαηι μὰ-- 
Ἰθθαιμπι5 ; ᾿ποθυίπμ δἰϊα ἢ} Θϑῦ αΐνιιι ᾿ῃ Θὰ θ4 5115 5ιβοθρίδμι Θχρ] θα πάουανι θα που τι ἢ ΒΟΥ 61, 
ἂῃ ΟὈ]αίδι δἰ α8} ΟΟΟΑΒΙΟΠΘ 1 ΒΘ 1115 510. ἀᾶγ 6 (θη ρΟΥ 5 ΠΟίδ6, 4185 ἴῃ ΠΟΙ} }115 τὰ ῬβΆ]μ. 

14 εὐ 114 ἀδρυο θη ῃλι5, δ 4|1ὰ5 ᾿ῃ Ῥβα 05 Που 1 185 ΠΟ Ρουθ ηΐ : 4185 ἰδ θη ὙΘυΙβιμ 116 
δϑί δῃΐθβ βρἰβοοραίπιῃ Πα} 1185 ἔιι|556, ργορίθνθα, {αοα, τ αι αἰχὶ, ΠΠ]Δ1} Θριβοοραΐαβ ποίδῃι, 

ὨἾ811 δάνονϑιιβ Ῥηθιιμηαίοιμηδομοβ μα θθηΐ. Οπϊηθίϊαι ἴῃ Ἠοιμ Πα ἴῃ Ῥβαϊμι. 98, ἢ. 8. δἱ 58} ἢ- 

πϑιη ΠΟ] 18 1η Ῥβά πη. 115, νη ἢ 5 τ ρυ ΘΠ η510 δου, 41} το] οία δος θα, ΒΥ Πα ΧΘ5 [ἢ Ρ.]- 

γας5. δ θιι5. οοἰ θυ θα ηΐ, ΡυΌ αν Ῥοϑβϑὶξ ὰ58. ΠΟΙ }185 ἀπ τα Πα ϊὰ5 [πι1556, {αν ροιβθαπαπῖο 
πειθοῖ γαίθπίῖβ ρυθβθηςα ἱπργανοβοογοῖ, ἃς Ρ] συ θιι5. ἴῃ ἰοοὶβ δι ΠΟ] οὶ δχίγα τητοβ γοὶ ἴῃ 
Ῥυϊν 8 δ] 185 ΘΟΠΡ ραν οΟΡ υθηίαι: 14 απο βθοιπάο 4511 δρ᾽βοοραίιιβ ἅμ η0 ΠΟὨΕΡΙΙ. 

γιάοίαν νεροῦ Ναζιαηζθητῖι5 ΠΟΙ ]1ὰ5 851} ἴῃ Ῥβα]πιοβ ᾿πἀίοαγθ, οὐπὴ ἰαπιάαίς 1{ΠΠπ|8 
ΘΠΔΥΤ [ΙΟΏ65, ἴῃ (1|0115 ΘΟ ΠΡ 81 115, 4] 51} ]Π1οἴο 65 ϑαπΐ, {υἸ αυίατη δχρίαπαθαί. 14 ορίϊτηε 

“Θοηγἷ Πἰ5 ἴῃ Ῥβ] 105 [0 }}}}15. ΝΠ δμϊπη ΒαΒ}}1π|5 ἴῃ ᾿ϊζέθυδο οοττῖοθ, τι αὶ αστϑρουῖιβ, ρεάθπι 
Πρ, 5ο Ῥυϑίθυθα Ἰῃογα θη βθηϑαιη δὲ θα, 48 δά (ἢν βίη βρθοίαηΐ, ἱπγεβίραι. Ἐχ᾿βίπηαΐ 
ῬΗΠδιομίτι5. Ῥβα]ηλο5. ογάη6 ἃ βϑᾶποίο Βαβι ο Ἔχ ρ]απαΐοβ {τπ|556., δἰ πι6 ἐχ πιᾶστο 1Π 0 ΠΟ }}}18- 

ΓΤ ΠΠ]ΠΠΘΙῸ ῬΘΥ Ἁιιοα8. διὶ 08 ΡΘΡΥΘηΪ556. Η]5 τι] θτ15. πἰττπν ἀΟοςἰββίμτιβ βοσρίου, χαρά 
Πα]}1ὰ νιάθίιν δχϑι 1586. οατι8ᾶ, οἵαν [05 ΡΟί 15 σπδμι 1105 δ Θχρ]απαπάτπι ΒΑ. 1τι5 οἸριββαῖ, 
ἀειπάδ αυο ποππα] οι οχραπαίομθιη πο Δ ΒΟΪνῦ ; (πὶ οἰΐαι {αϊα ἴῃ Ἠομ Πα ἴῃ Ῥβα]μι. 
37 οἰίαϊαν Ποιὰ ἴῃ Ῥβα]μ. 6, οἵ ἀρὰ ϑυμηθοποιι δ οἰαρ! ναςίθιη ΠΟ] ἴθ ῬΑ] ηο5 11, 
94, 88, δδ. οἰϊαπίπν. ϑϑηιθητίδμι ΤΠ] Θ πο οΟπ ἤγτηδγ 8 Ροβϑιιητ5 ὁ. Ἡ Ομ] Ἰα ἰῃ Ῥραΐι. 99, 

ἘΠῚ θά β.}1π|5 σθπις τη ἰοηΡῸ Φαοάζδιη ἃς ΠῚ ἸΠ ΘΙ 1550 ΟΡΘΙ6 οἰζαΐ αιο ἴῃ ΞΡ δυϊου 5. ΠΟι1}115 
βθρ6 ἀἰϊχοναΐῖ. δῶρο αἰϊοίτιπι 65:, ᾿πψαῖι, ἐ6 οἰαπιοῖο ἀεὶ 1) οπιΐπμηη, φιιοα οἷὲ 6γιι5 φοἴτιι5, φιιὶ ππαρτια 

Θὲ οιοἰθειϊώ οπρτι, οἰαπιανθ. ϑοιιςοῖ ᾿λ} 15 γοοὶβ 5 Ρ6 ΘΧρ]Π]οα πδο οσοαβιοπθι αἰζα]ογαπΐὶ ῬΘδ μη] 
ἴῃ ΦαΙιι5 ᾿ϑιθρ6 ὁοοαν. Ὁιο δαΐεπι βρθοίαί δα ον} 15. ἃ ϑγιηθοπα Με τ ρῃγαβία οἰζαΐαβ, 
ἰοία γ65. ὨἸΕ τι [515 Πα] ΘΥἾβ, {πὶ δα τηᾶνοίηθηι αν Ἰβ: θη 515 ΘΟ ἢ}}5 ρΡΡοϑιτ [πογαις. Ἐγγαία 

ΘΙ Θηἀαν μηλτι5. ἴῃ Πὰς οαἀϊτίοηθ. {Π0Ὶ δηΐμ ᾿ηἀἸοαθαΐαν Ποιη λα δαποῖ ΒΆ51}Π1 ἴῃ ῬΘα]μ. 61, Γ6-- ιδέγνα. 1. πν 

Ῥοϑιιηγτι5 Ῥβα]η,. 14. Ἠοιη}]1α τη Ῥβα]τ. 84 οἰταθαΐαν ἴῃ Θθυθιοπα ααϊπίο, πππηϊ. ὅ, οἵ ἴῃ βορε- 
10, π. 6. 56 πδδο ἄπο ἰοσα γθρϑυμαηίαν ἴῃ Ἠομλ}115 Β451}}1 ἴῃ Ῥβα]μι. 38 εἱ δ. Βιιαη πον χα 
ἴῃ Βϑυιηοηθ 19, παι. 4, ἀδρτοιηία ν᾽ ἀοθαηίαν ἐχ Ποιηλ]α ἴῃ Ῥβαϊμι. ὅσ, εὐ ἴῃ ϑϑυμιοη 14, 
ῃ. ὁ, οχ Ἠομα ᾿ῃ ῬβαΪι. 58, δὰ τβρϑυτητιβ ἴῃ Ποι1}115 ἴῃ Ῥ5α μη. 59 εἰ 61. 

Οὐἰηποίίαμ 6 1115 φιια δχϑίαῃξ ἄθοθι εἴ βαρίθιη ΠΟ} {115 οομ γον υβία δὶ ἀἢ Βαβ1]Π10 ΟἸΏΠΟ5 
ὑὐΠ]ιθμ 4 5[ι:. αδίτουν γο᾽θοίῶ βιιηΐ ἴθ ΑΡρομάίοθιη, τὰ βριανῖδο ἂς ΒΑΒ1Π10 ῥῬγούβιιβ ἱπαϊρπῶ, 
ΠΘΙΡ6. Ῥυΐηα Πομλα τὼ Ῥβαΐιη. 14, βθειιπάα ἴθ Ῥβαΐ. 98, Ἠοιλ δ ἴῃ ῬΑ] ΗΟ 37 οἱ 11. 
Ῥιεοίογοα δποίου Ῥυδία Οἢ15. ἢ [ΟΙΏΤΠ ῬΥϊμλθααι ΠΟΠΠ Πα το] 1οἷῖ ἴῃ 4|115 ΠΟΏ,11118, 480 δΧ "ὰ- 
5610 ἃ ᾿ἰρυᾶν 5 ἀοϑυτηΐα δχἰβίϊιδί : πθηρα ἴῃ Ἠοιμ]}. ἴῃ Ῥβαΐιη. 39 δά πππης γουϑιο!ατη, 
ἤεγθο Ποπεϊτιὶ οἰοἰϊ βητιαίὶ οιπὲ οἱ ϑρίγιι οτὶς 67τ|5. ΟἸιτιὶς οἱγίτ5. δογιίίηι, Τὰ αὶ ἨΟΙ1}180 1 

Ῥβα]ηι. 44, Ἰοησιιν Γγαρτηθηίαην ἴῃ ἤπια ΠΟΙΊ]1δ ἴῃ ῬΒΆ]μ.. 114. 

Υ. δ8εῖο δυπάϊουαπι Ποιμϊητιτη πῸπ Ρατιοὶβ αἰ ]1οπῖδ56, φαιοα 5. Βαβ1}1ο ἴῃ ἀπ ]ι15 ΡυΙοΥΡα5 ΟἹ" πα ΧΨΤΙΤ. 
[0115 ἴᾶτη τη α]0α ΔΡ] αἀἸοαία σἰπί οροϑγα. {Π0 δογιμηι ψιιοΓ 615 βα βίαοίαην πθς ἴῃ σοπίναγίαων 1π-- δι ω ΞΟ 
σανγδ ΤΕΡΥΘΠΘηβΙοηθιη., 4αδηΐα ρΟΐΘΙῸ τηαχίπτηα [115 1π τ θιι5 οααςἴ0π6 γϑυβαθον. Οἰοά βρεοίδί Ρραϊπιοβ 
δὰ φυδίπον μοι} } 15, {πα ἴῃ ΑΡραπάϊοθιν το]θοίεθ βιιη τ ; ΠΟῊ {ἰμηϊᾷθ ἀββθύθγαθο Ὠ1 1} ἴῃ οἷϑ ἰθρὶ, ἘΡΡΉΣΟΣ τε 
«ιοά Βαβι] ο πΡΌε δα 511 δαΐ Δ} 6}1ι5 ἀοοίνπ8 αἰϊθησιη. [ἢ ΠΟμλ]Π1α ἴθ Ῥβαϊην. 14, 4αϊά 510 αἂὶ ἀυμίτ 
το μδσα]αι Π οὶ βοάθιι το οχρ!!οαίαν ἃ ἴῃ ρϑημαΐμα ἨΟμΠα ἴῃ ῬραΪμι, 38, δὰ Παὰβ νοϑθβ ἐλι  ρθθητ 
(1, ἔτι οα τέ α ἰαϑεγπαοιιῖο. ἨΠ5 οἰϊανῃ σοςῖθιι5, Ομ πιβτθεἰϊ{ιιτ' σηθ τπασμίω, Ρὶα εἰ δοιΐα Δρρο- 
αἶαν ΟὈβοργαί!ο, {παι δἰϊαιηι ἴῃ ἩομΆΠ1α ἴῃ Ῥϑαΐιμ. 1 τορουῖγο εβί. [ἢ ἔπ εὐμόδοιι ἴῃ Ῥβα]πι. ραρ. 93. ἃ, 
14 Ἠομ] δ ἀοἸδοία5 φαϊάδηη ρυθοιρίιαν οἵ σαπιεῖο ἴῃ ΘΙ ΘΘμἸΟΘῪ πἰβ πὶ ἴῃ 8115. ΒΆΒ1Π| Ἰοοἶβ, ποι ρα 
Ἀφ. Ὀγὸν. 100 εὐ 101, εἱ Ερίβε. 160, π. 3. Νϑααβ οείδμν Βαβι!ϊο ποὴ ἀρ ἢ Ἰββίνα, 51 γ88 οἱ β6η- 
ἰθμἸὰ5 βροςί68, ΠΟΙΏ]]}1α ἴῃ 1 )54]}. 11. 51}}0 ἤπιοιι νἱτπαρογαμίαν {αὶ τ ]]οία δροϊοϑία ἴῃ ρεΙ γα 5 



ΟΟΧΙ, ΤΑ 85. ΒΑΒΙΠΙΕΠ. 

τ θι15 ΒΥ Πᾶ Χ65 ΘΟ] γα θα μῦ, αὐ ᾿π|{10 βϑηπίηϑο ἨοΙ] 185 ἴῃ Ῥϑα]η. 28. ΠΊΘΡΠΊΙοουο πο ἀθθθοὶ 
48 ἰοραπίαν ἢ. ὅ : Ομαπάοη θην ἔπ ἔτι ἐμ ἤογτεπι ἀἰθσοέπδιι ὦ ρθοραίὲ οἱποτεὶς πιο ᾿ἰϑογαςιϊ, 

αἰφιι ᾿μιπιατιαπι τιαζιταπι ποτ ἰς αἀοίγίοΐαηι υἱπιοιεῖῖς, οἱ ἐπ ἐπ ογτιὶ σατοοτίδιι5, τιπῖδ Ἔναίίογο τιοτι 

εἰαίιιτ, “θιοτιίαπι 6αϑοϊνιείὶ, ἰἀοἶτοο {ἰδὲ σαοτίΠοαὖο, εἰς. Ἐκ [εἰβ οΟΠΠρὶ Ῥοίοϑβί δποίογθι ἢυ]τι5 Πο- 

τ] Οχ βία 5856 1ρΡ505 οἰϊα}) Ῥαί ΓΟ Ιᾶ5 οἵ }πιδίοβ γϑίθυβ Τ᾽ ϑβίαιηθητίὶ ἴῃ ᾿πἴοευ 5 ἀπίθ (Πγῖϑεὶ δᾶ-- 
νϑηΐατῃ ἀοίθηΐοβ οἱ ᾿πο]τ1505 {π|556. 56α δ᾽ }}}}1α Θσοαγτιαπὶ ρα Δ]105 βου] ρίουοϑ Θοο δἰ αϑίϊοοϑ : 
1056 Βαβι! Ηομη]]. ἴῃ Ῥβαϊμη. 48, ππιηι. 9, 510 Ἰοχαϊίαν : Ζ)εραξοεναι ἐτῖπτπ πιο αὖ Γἰαπι αὐ 
πϑήτι6 Π70γ.5ἷ5 «ἀηιϊτιϊοίταἰϊοτιθηι, ἄοπθο ὑϑτῖξ Ὁ ΘΓ 5 ραϑίοτ", ἡτιῖ σίαπὶ ατιϊπιαπι ργὸ ονίδιις ροβτεῖξ, 

δίοψιιο Θα5᾽ 56οτιηι δα οιαίας5 δὲ δα ἱπζεγπὶ σαν ΈΓ6 α΄ τ᾽ οτιΓ οἰ ἰολιῖς τι αξι{ἐπιιι ἐἀπιοί ας ἐγ ααϊαϊξ 5τεὶς 
Ῥαβ.271.6. φῃροῖϊὶς. Ὑιάς Οὐαί. ἴῃ Ῥβαϊμ. 48, ραρ. 186, Ὠ. Ἀἰάϊοι]α ᾿ππιϑυϊίο γνιἀθηταν μας γϑυθρα : ἀλλ᾽ εἴθε 

κἀμοὶ γένοιτο πιστεῦσαι ἀξίως, ἵνα λαλήσω νῦν τῇ ᾿Εκχλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ μεγάλῃ ταύτη πέντε λόγους ἐν τῷ 

νοΐ μου. (6 κιἰΐπαπι δὲ πεϊδιὶ σοτιπισαὶ αἰἴθτιο ΟΥ̓ΘΩἰ6Γ6, τι πιο ππιαρπ ᾿μὶς Πεὶ Εροϊοοῖς 
φιΐπφιιθ ὑϑγῦα Ἰοψπαν ἱπὶ πιθηῖθ τπθα. Ναο {πι88 ῬΓΟΧΙμη6. βθαππιηίαν, καὶ μηδεὶς καταχλευαζέτω 

τὸν λόγον, ἢἴεο φιιίςφιίαιπ ἱγτιθαὶ ἀοοίγίμαπι, τὰ δαιτὶ βθηςθη ἰδ} ΔΟΟΙΡΙΟ, 4185] νουθαίαν διχοίου 

Ἠοι]ΐα μ6 τἰϑαι δια ἀἸτοΥυ 115. ΟἿ ϑιιδ1 51:0 }Ἰο αἴθ τηογϑαΐ : 564 σαμογαίιη τποηθὲ τ]ἀθηάαι 
ΠΟΠ 6556 ΤΘΠΠΡΊΟΠΘ ΟΠ Ἰβι Δ 8}, 4ι181 51Π 6. δυραμηθηΐο δι ἰίουοθ5 δὰ ἀϑβδθητθημά πηι δἀ ποδί. 

Ῥ}α5.371 ὑ. ΝΘ 4" δἰϊδην ΟΠ ἰδεῖ ραϑϑιοθΣ παν τυ τ απ ἀρΡρΕ ἰαΐ, 564 ἰδ. νοῦ : Λοο δε, δι(ἴθης αὐ τηαγίγτὶϊ 

δοτιδιιιηιαἰϊοτιοπι σοτοπάο, αα Ἰ)αντάδμ γεΐθυιιπτ. 

564 τἀμϊθῃ ᾿ἰπϑϑί 5. ΠΟΙ. }115 φαδάδμιν. οἴαμ 8110 5451}}1 (551 ΠΠπ40, 480 σογίο 1145. οἱ 
αἰζιθαϊ ποη αἰηϊί, Τἀοἰνοο Ἠομλ α ὼς Ῥβα]ι. 28 ἔδυ Ὁ οιμηῖθιι5 το] οῖταν, Πα ᾽α πομμ1}}15 
γἱβᾶ οδί Πομλ]α ἴῃ Ῥβαϊμι. 97. Ρυωίθυθα ἤοπ [θυ ]β “Ομ θη νι ἀθυὶ ἀθθοί φαοά ορβουγαΐ δποίοι 
ῬιφίαςοὨ]5 τοιηὶ ρυϊμὶ, μας ἴῃ Ῥϑαϊμιαιη 57. οι Ἰᾶ1 6Χ γα} 115 Ε56 011 [οο]8 δαὶ γθυθαιη 6χ- 
σογΡ 15 οοηδίγποΐδη 6556. ΝΟ δμΐμη ργΟΡΆ 16 οϑῦ 5. Βαβι απ, ἀτὰλ ΘΟ ΠΟΙ ΟΠ ΘΕ, ἸΠΘΙΠΟΥ ΔΙ} 

ΟΠΘΙΆ556 Αἰ 1615 6] 5}10411 ἀἰν 6115. Τ6ϑὺ Ἰἄθιη νἱζαι ΠΟΙ] 18 ̓ῃ Ῥβαϊ λαμ 14, οὔ] 1158 1μἰ[1Ὸ Ῥγοὸ- 
Ἰῖχτι5 Εα56 011 Ἰος 5, ἰοι 6 ρΘη6 γ θυ 15, 564 Πλϊητι5. δἰθραηΐον οΟηβ( ο(15 ἰθοιίαν, ὨΗΠΠΟΙ 1πι5 δὶ 
Β451110 δὐιΐδυνα ΗΠ ᾿απὰ ἴῃ Ῥβαϊλτιπ 11, {πῶ Ἀ11} μα γεί οχ Εαβαθιο οι γου ὶ8 ἀθβημη- 
ἴπ) 5, πες ἃ 5{1|ὸ Βαβι} αἰβοθάθγα νἱάθίαν, δὶ θχοὶρίαθ πο νϑυθα τη060 Δἰ]αία : ϑεώ μέΐπαπι δὲ 

πιϊμὶ σοπίπιρ αὶ αἴστιθ ΟΡ Θάεγα, τὶ τιίτις πιά στιθ ἱμεῖο 1)6ὶ Εσοϊοδία φιίπημα ὑϑτῦα ἰοητατ' ἐπι τα θτεῖο 

πιθά. (αι Πδθς Βδ51}}}} σύ αν πο γθάοϊθηΐ, {πη δἰϊαιη νἀ θηΐαν ἃ [10 φιοάδῃ ΘΡΊΒΩΟΡΟ; 5ῖν8 
Ῥιθβγίθνο Ἐςο]εβίδιν ὑϑϑδυῖθηβθηι ᾿ηγ βθπίθ ρυοπιιητἰαΐα. Γπ6ϑΐ δηλ ἢ15 γ ΘΓ Ρ18 5Ρ601685 αι Δ} 

Ποπουϊῇοδο βα]τιδιϊο ἶβ, {αδίθι ἃ Βοβρὶίθ οοποϊοπμδηΐθ μὰν ογαΐ ΔΙ Π 6]. 
Τε Ἰοοῖὶς. Ὑ1Ι. Ουοά ϑ8ρεείαί δά φιυδάδιη ἰοοα, 4186 ΡιοίδτΙοΠ]5 δοίοι οοπίοχίαὶ 5. Βά5}}}1 αϑϑιιΐα ἃ ἰ1- 

ἀξδαπηιν Ῥυᾶυ 5 Ραίαΐ, ἰδ θη ἀπ τη 58Π6 βϑυϊἸ πη ἜΧΡ]Ἰοα(Ἰοἢἶ5. ᾿τι]τι8 γουβίοα!ῖ, Εσμοίαντξ ΘΟΥ' πιθιίτ Ὁ61"- 
παΐπαϑ μος ζμηη, δοτιίπι, σαοα ἰοι!ἄθι νου ]5. δρια Ετπιβεθίπιιη γϑρϑυϊτιν., οἴ 51ιὰ ΒρΟΠΐθ Π]1}}15 ῬΓΟΪΙΧΊΜΠΣ 
τη Πα 5 84.5511- .1" "πὸ . : - 
τ διοιπιας 8558, {π81 τι δα Β ΑΒ. 115 δα σου θαῃ ΘΙ Ἰοθυϊῦ, (απ γ 6 1Ὸ ὨπΠ]δτὴ πΘοΘβϑι πα! η θη Πα θ6᾽ 6 Θὰ 
Γυΐϑοος. ΘΧΡΙΠΟΔΙΟΠΘ δ] βάθη γθυβι 1} αι βίδιϊηι δῇϊογί Βαβ}} 15. Αἴ 1Ἰἀθι ποη ἀϊοδιη (6 δχρ] οί! μα 

δα]ὰ5. γϑυβίο!!, ἤζογῦο ])οπιϊτιὶ οεοἰϊ Πνπιαιὶ δειτιὶ οἰ ϑρίγίειι οΥ5. 67π|ι5 σπιπὶς υἱγίμς Θοτιίπι. (λαδ 

ρα Ἐπιβοθίπτη βἰμλ1}}1α ϑαμε πππὶς ΒΑ51}}} Ἔχ] οαίΙομ], οχ ΒΆ511}10 ροιῖτπ5 ἀδϑαμία νἹ εγὶ ἀθθθηί. 
Ῥαίείαιν διοίου Ῥιφίαςοη8 ποπηα}1ἃ ΕΠ ργαυὶοθ 6 ρθη αΐηα ΒΆ51}}} τὼ Ῥϑαΐὰ, 28. οἶα ἀραὰ 
Ἐπαβεθίπτη ἰγαηϑβίιμ 1558. [ἀθηλ ἃ εἷἰβ [οί ἴῃ πος νϑβίο]ο., οἰἾτι5 ἜΧραπαίιο μι θπ ἰδίου 
ττ]ίο οἱ ῥ᾽ θπῖοι οϑί ρα Βαβι αι, Φαδηλ ἀραιὰ 1πβθθιιι. Ῥιθίθγθα ἃ ΕΠ ΊΒΘΒΙΙ ΠΡ ΘΏΪΟ ; 4] 

ΠΪΠῚ] ππᾶρὶβ τηθί πα θαΐ {απ π6 ΕἾ πι5 οἱ Θριυ τ ϑαποῖιι8. ἐχ Ῥαίγβ βα θβίδηζα 6558 αἀἰσθυηία, 
ΔΙΊ ἢ βϑιλτιηὴ {π|0 ἀἸοογα, Ὗ δύ θα ΟΥἹΒ οἵ ϑριυτππϊ ΟΥἹ5 αἰο], μέ ἐπιοἰἰσαΐι δαῖν ἴον ἴρ56 οἱ βατι-- 

τι (ὁ ΤΊνο- Οἷτι5 6}|5 ϑρίτἰ{ι5 ὁ Ῥαίτο, Ἰνανηδιθ φιιδηΐαμ Πδθο Δ} [56 010 ἀἰβουθραηΐ, 4] ϑριυ τα β8 ποίη} 
οἱ. σαρ- 8. ραν ΕἸ] παι, τα ορρίονα α11ὰ, ογβαΐιιμ [͵5568 σοποθρί8 γ υθὶ5 ρυοπαπιϊαῦ. 

ϑαροτεϑί ἃ] 1ππᾶ Γγαρτηθηίσιη Ἡ μη 1Π185 ᾿π Ῥβά]μι. 116, Δ} Ειῖ8 νοοῖθιι5, ὃ κόσμος οὗτος αὐτός τέ ἐστι 

θνητὸς, ἀδ4αα6 δά ἤπρῃι, (τιν (οίυ5 Π15 ἰοστιβ, τιῦ ρ΄Δη6 5ρ1ι1π|8 οἴ δχ ΕἜΒΘΡΙΟ 5ι1η{1|5 ΤῈ] ΟἹ απ, 
π. 37.5».. τηῦϊία αβονιαπίαν γαςοηθ5 ἴῃ Ῥιρίδι Ομ, 4ιαγιιη) ΠΟΙ Ώτ 186 ΔΙ] ΘϑΡ᾽οΙοΠ15 δὲ ἀπ! ἰα ΟΠ 15 
59. ἴῃ πππς Ἰοοπὶ σΟὨ 66 ροϑϑθηΐ, 564 πᾺΠ}Π1ι5 ῬΓΟΥΘΙ15 Π]ΟΠΊΘ ΗΓ 4 βθοιηο ἰοοο ΡΟὨϊίτν. 

Ροείηιιαπι Ξογὶρίοτ',, ἰῇ 4αϊί αποίον ῬιφίαΟ0Π15, οηιτιοπιὶ [μοπιίταιτη, αἴζατη {τὶ ϑιι5. ἀπποτγιπι μοῦ ἀο- 



ΥΙΤᾺ ὃ. ΒΑΘΒΙΠΠ. σοχε, 

μιαΐίδιις ἐἰο τίνι ι, τοι Ἰονγείτιιι 5.) δΘοιεηι ἴρ56 τιοτὶ ΘΟη  Θη ϊεη 5... θοεἶθηι ἐπ ἰθ00 ἡιιίηη 6 Τϑοοτιδοέ, 

ἐδηιριι5 «ἰδτιἰοπὶς.. ἀσοοηιπιούίαίατη αἰ εἰϊδοῖρίϊπιιις5 οαὐϊδοοπία5 οἰαΐθην, ἀτισιο5 Θρἠιθὐϊος, δἐαίμηπη, 

φἱτίίοπι, σοηθοίτοπι. ΝΟ ἰοΐίδν ΠΟ] Π15 ν ΐδιιι βου! ρίου 116 {1} 115 ἀμ οσιαι ΠΟ οι 5 46- 

ἢμῖς, 564 ἰδπιριι ἰμΐτα αιοα ΠΟμ 65 Οὐ βοθγα βοϊθηΐ, ΒΘ μ}1115 θη θηίϊὰ τδρουιταν ἴῃ Οναΐ. 1 46 

ΠΟΙ 5 βίσποίανα, ἢ. 17 οἱ 18. 

ῬΙΟΥι5. Βά51}}1 τὼ ῬϑαΙῖοβ. ΠΟι1}115. αἰ] Ἰηϑιιηΐ ποίδθ, 6χ 4. 15 ΡιΟμπμη Ἰαἴα8. {111556 
εορηοβοαβ, Ναιη »]ου ποδί, {π|20 Πα] πϑῃ0 1 ογαίϊομ 5. οἰδιιάθνα δοϊθὶ, οαγθηΐ ἨΟΠΠ18 ᾿ἢ 
Ῥβα]ι. 7. 99, 89, 383, 37, 44, 45, ά8. 564 σαι Βαβι πι5. ἀϊοαί τη Ποιϊα ἴῃ. Ῥβαϊηι. 29, Ομοί ". 8. ραρ.- 

7ονγτιοαίονδ5, φτιοῖ {65 ἰυἷο δίωαπί ἢ οἴ ἴῃ Ἡ οι Πα ἰὼ Ῥβαΐιη. 59 - “Γμεϊι6 "05, ει αἰι165 ΟΟΥ εἷς ᾿α- ες 

ὑδὲϊς αρϑνίαϑ ; Ἰϊαιιδὶ πὰ5 ἀτπια5 μομ}}185., δἰϑὶ 1ὼ ἢπο ϑ]ουΠοαίοπθλ πη ἰὰ θθηΐ, ργοππη[1ὰ-- 
(δ 5 ἰΔπγ61} ἴῃ 66 ο] 6518 [1556 ; ἤθὸ νἱάθο οὰν ἰάθη ἦ6 4115 δ] οὐ Ποαίοα. δύ θη} 115 Πα ἀἸοῖ αὶ ΠΟῊ ομχσὶχ, 

[ογδίτιν. 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΙ 

Τ, (ὐοπηπιοηίατγιπι ἴῃ Ἐβαῖαπι ργορ]νοἴα μι ρου Ραιιοὶ ΒΑβ1]1ο ποτὶ δες πθυηΐ, ΠῚ. Βουιρίιπη. πος Οριι5 ᾿πίνα 

1ΠΠπ|͵| ἔθιηριιβ {πιὸ ΒΑ5111ι5 ΡΡοϑὈγίον ἔπιδ, Βουιρίαππι οἰἴαπα πὶ αρραποοῖα, ΠΙ, ΒΆ511 ἱπσοπίαπι εἴ βοηΐεπ- 

τῶ ἴῃ πος (οπηπηθπίδνιο. ΓΝ. Εδάθπι δουῖρίαγα ᾿πἰουργθίαπς γαϊϊο, Ὗ. (οιηραγαΐιν Ποο ΟΡ 5. Οἵα πι 

Ἠοι11115 6 1ο] απο οὗ ἴῃ ΘΡυΐοβοβ. ὟἹ. ΝοπΠι}115 1115. ΘΧ ΘΠ. 0118. οὐ ΔΥραμ ΘΠ 18 ΘοπΠγπηαΐτιν αι  ογ πὶ 
Οὐτηπηθη αν! ΒαΒΙ απ 6856. ὙΠ. Θοϊναμπίαν οὈ]θοία. 

1. ΠοΡμαια 5. Βάβ.}1ο ἸΙαιιά θη νἱ Ἰδέ στη Π16 ΒΡΕΙῸ, 51 6} 118 ΠΟΙ] Ωὶ ψπαἸοθπι ΟοΙημηοηία-- (οπιπιθα- 

γἹ τὴ 1ῃ ᾿ὐβαϊδ 1; 4 δἷν αὖ Ορτι5 ἰδ ἴο ὙἹΠῸ ἐπιαϊἑ ογιΐ 55 Ἰτητεηι., ΔΒ] ἀἸσα 5 6δ ἴῃ Ῥυρί ἴοι ἰοχῃὶ 1, ἘΠΕ ΕΙΣ 
Ρ- 48. Ψαπηάπάτιι γνίβιιβ δϑί 5101 ᾿γαβιητιβ δ] οααθητίαμπι Βά51}}} ἴῃ μος ΟΡΘΙΘ ΠΟ ΓΈΡΟΙ ; 4πιοεὶ Ρτορ)ιοίααι 
58: {15 6] Δι τι 6 η11 ἔπ, ταῦ σα πα] 111} 6556 ἔσο πορατνοί.  ἀβουιρίογθαι πᾶς ἴῃ τὰ παθιῖ Ἀϊνο- πὰς ἜΣ 
{ππι. [056 οἰΐαπ Βοίανιιϑ ΟὈϊΐοθι ρυομιιηταὶ ΟΟμπμ δ ηίδγ]ο5 δα Εβαϊδμι, 41 Βάβι}ο 5ο] θη ᾿Π5ΟΥ 101, αἰυῖραο- 

1}Ππ|8 ὨΟἢ 6586, 864] πῈ]Π] απ {ππ ἰο}} 5] τα] οπθι ρτοίενί, [πῖον ασώοοβ δοα πη 65 ΤυιιηβΆΥ1τ|5, 5:0 - ἑαϑὴ 3, 

ΘᾺ} ἀποδοίη! βου!ρίου, οα]τι8. ἔγαρτηθηΐαπι ἐχϑίας ἴῃ (ο]]θοῖ. Ῥαίσαμι Οὐϑοουγιιι, πος Οριιβ ἀοβνν. 
ὅ.. Βαβιηιο Δ) ποδί. 81. ἐπῖι Ἰοχαϊίαι : καὶ τοῦτο δὲ κατάδηλον ποιῶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ὡς ὃ ἐν ἁγίοις ἰῷ ὧν ἘΠ 
Βασίλειος μέρος τι τῆς ἐν χερσὶ προφητείας ἡρμήνευσεν" ἥτις ἑρμηνεία παρὰ πολλοῖς ἀμφιδάλλεται. ἤζος π- ἡ. 
απέοϑηι ἰδοίονο5 ααὐηιοπίίος υοἶο, ηιαάσηην Π᾽ αϑιἰίμηι [εει7π|ι5 ὑτορ οί ραν έθηι ἐπίογρΓθίαἐμιηι. 6556, ραρ. 350. 
σι ιάσπι ἐπιίοτργθίαίϊο ὦ πιτεἰεἷς ἔτι ἀτεδίιιπι τον οοαίι', Οπιοά αἰὲ Πθυ τ τρανῖτι5. ἃ τλτ}{15 ἀπ] νὶ, 
8) Δποίον 510 Πα]τι5 (ΟΠ Θ μίαν} Βαβ1}1πι5, ἰά 6 βου] ρίου 8 δος] 6ϑιϑίϊοῖβ. ᾿π 6 Π]Π]ροπ πη πη 
νἹ θέαν... (τιο8. ΘΠ} ΠΟΥ ἸΠΊι15, μἱ 51 ΠΊΠ10 ΘΟμβθΠϑι1 ρα θηΐθηι Π 118 ΟΡ οι 5 ΒΑβιΠπιπ ἀρποβοπηΐ, 
Μαχίμητιβ θη θϑβοι", δοαπποβ Πατηᾶβοθητιϑ, Θυμθοι Ποροίμοία, Δηίοηΐτ5 ΔΙ 611558, Τ μαγαβίτιβ, 
ἁποΐοι ΟΠ] ον. (ἀτοογπι ἰὼ ἘΠ ρ᾿βίο]α5. ἀροϑβίο!οαβ. [Οπῖθιι5 δ446 ΝΙ. ῬβοΙ] τὴ, οο]]αία 
ῃοίᾷ ποβίγα 1 δὰ ἰομ. 1, ». 806. ιυτι5 δα οπῖ5.1 αὐθοὶβ ἀββθη τ} ποῦ ΑΙ ανιηΐ τϑοθη- 
(ἸΟγ65 οὐ οὶ, Ναί 15 ΑἸοχαπάοι, θαριμτ5, ΤΊΠΘιομία5, δὲ θυ Ἰ{πι5 δάϊίον Ορουγιη 5. Τοαπμ 5 
Ἰλαμηάβοθηϊ. οἱ Ππομλϊμτι δια ουιιηι δποίου [5 ραν τη θηὶ νιον ῖ πο ἤδθοί; 566 ἰαπιθα 
ΘΟΡΕ ἀΥΘη{1 θΟμ 15 Ποη ΟΠ ϊηοί. Οὐᾶγα ἃ}1ἃ ἱπθιιη ἃ εϑῦ νὰ δὰ νεῖ ᾿ῃγαβιϊρ ΟΠ 61, ἃς ἰὼ 
ῬΥΙ15. ᾿πΖαϊ ΓΘ μἊδ (θη ρου 5 ποίδ. 

Αμπεααϊίαίθι ΟΡΘΥ 15 ἢ ανίμηα ρυ θη; 564 Π0]}15 ποία δἰψια οριι5 6ϑῖ, {πιὸ πο ]αΐδ ραΐθαϊ, 
Δ ΠΟῺ 1Ώ0610 βδδοτπιτη “αδυίαμι ἀοϑιρηεῦ, 584 δἰϊαιῃ πᾷ (δμμρου 5 βραίϊα πη, {πὸ Βαβ.Π 15. ἴὰ 
ἘρςοΙ δια (οβαυ θη 51 ῬΥΘΒΌΥ δν ἃπιΐ Θρίβοοριιβ [αἰξ. Τα Πντιπο πιβίιι οΟΠΠἸρὶ ροβϑιιμΐ, {πὸ 46 Αποιηοῖϑ 
Ἰεραπίαν Ρ᾽ ανΊθιι5 ἴῃ Ἰοοἰ5 : δέέπί ποπτμϊ, ἰυιχαϊξ ἀπιοῖου (οιπιηθηία νυ, φιὶ ομτπ, ραΐτος σιος εἴ γαρ. δ05. 

ἰγωάίία αὖ οἷς ἀοσπιαία φοητὶ [αδίϊ ἀϊατι, ἱροὶ Πρ θδιισι οιρίπιτι απιοίογ 85 6556. Ομαγ 8 πορϊζαϊος 

ιιαβείώπι Θοπιηιτυῖδ Οὐετι{π|1 αἰ ΘΓ5115 ΤΘοίτι, ΣΦΙ οτιθηι, τη αἰίαπι ἱπιριθίαιθπιφιιθ φογρεὶς ργοάφι-- 
ΤΟΝ. ΠΙ. { 



σΟΧ Τὰ 5. ΒΑΒΙΠΠ. 

ἴθ: : αἱ μος ρεγνοπὶί, νῷ, αὐ ρμαϊτὸς υἱάοϊ σοὶ Καῖκ οἱ «ἀμἰιοτὶ πιὸ σοϊθπ ζω, οἱ αὐ ἀοβηιαίιηι ἕωι- 
Ρίογιιπι δογίρίονος. Τ᾽ αἷθ5 ὁπΐπη 605, ηιὶ {οὶ ἱπορῖα ἰαϑογαπῖ, αἀἰγὶριη, αἰφιιο ἐπὶ ανεϊπιας ϑθγὸ ἐἰϊο 

5ρΡ0η150 [260 Τεγνο υἱάπες {γ7Γαππάθηι ἐαϑγοθπί. δες δὲ κὶ φιιθηιρίαηι 1260 ογν αἰτιπι οὐ ρμϑοσαίτεπι 

υἱάογίπι, εἰ ἰμίπιο εἰδὶ φιαςὶ ρεθάκην νἱπαάϊοαπε: “ιῖρρο εἰς ργοηε{πιτιῖ 5οοιγ αΐ θην οπιηόπι, οἰ ψο- 

ἐμρίατίαπῃι υἱΐαπι ρΓοροτιιπέ; οἱ πιοάϊο θο5 ἀοσπιαιῖς εἰν πἰιαίοπι ορριισπατ νι ἐπιοἰ ἰσατι α556π-- 
ἐἰγὶ. Ομαἰὶς παισιο ριε{μἰανὶι 4“ ποπιοωονιπι ᾿μογ ϑῖ5, ηιιὶ δοοτίαίοτγίθιις, αὐἀιετὶς., τη αϑοιζοτιετη, οοπι-- 

ομὑϊιοτίθιι5, ρίαρσίατιϊς, ρμ6Γ} γὶς αο πιθπααοῖνιι5 τϑτίαηι ροοσαίογιηι μοί ϊσαπίιι", οἱ δοΐμπι δι αὐ- 

γΘΓ 515 ζἰπυφ ηίπι δ᾽ 50] 6 ηλῖ Ξοοῖος {05 παδιονϊπί. 

δεερια ΠΙ, ΠΙὰά, δποία ἡ νῦν παραδλαστήσασα τῶν ᾿Ανομοίων αἵρεσις, Ομαϊὲς τιιιτο ρεἰπἰανῖς ΑΓ ποπιαογιεπι 
αν ρα Ππιδγοβῖβ, πὴ Του θη αμην ὩΘΟΘββαυῖο οϑί δα ἰρϑύμ αὐ Ιοα πιν, {0 ᾿προυθεῖοι 11 ρυοάϊονθ. βίαι 
Ἰοοραο, 61 ἃίαπ16 νου ΓΙ ΘΙὴ 515} 1 δουῖιηι ᾿πηρ᾽οία5, γ ΘΠ Θ θη ἴοι [0 118, Ζα] ϑϑιηϊαυ αὶ ἀἸοιιπίτι, οΡ- 

ἘΠΉΜΕΣ ΡαρΠδί βαμΐ ; δ σαι ἴῃ οἰ δηβίομ θην ̓ ρ51 οηπβίαπιϊο γθηϊββοηί, θ] ασ τῆλ ΠΟΡΟΓΙ ΠΑ] αθ 6 ἴπ 
ἀρῆς 1ΠΠππ||5 τθοο Πρϑηα σιαίία, πθο (θη ρτι5 ουαΐ ριιἢἸδ{15 4115 Ῥγου 6 π4Ρ, 564 5: ᾽πηθ 0515 4πιε6- 

νης. Τ᾿ δίγαχογθ 1] φιιϊάθιη δὰ 56 ροϑβίθα τη 1 θη ἃς ἰθνθμ ΟοῃβίαμΕϊ ἀπ λαμ), ἃς 46 ϑθμηλὶα- 
ΥἸΔ 15 ῬΟΘΠ 5 ΨΊΟΙ5511} 5 Ποῦ αηΐ ἀπη0 9300. ϑ5εα ἰΔμθ οἰὰμὴ ᾿ρ86. Οοπβίδηειπι8 ποη ἰδηΐδη 618 
διιοιου!αΐθηι ἃς ᾿ἰοθητίδηι ἀα!αΐ, φαδηΐα ἴῃ αἰ αίο ἐθϑιϊ Ομ] Ὸ ΡΘυϑρ οἰ (Π Δ} ΟἸ1 1 γ ΘΠ (15 Πα ΧΙ 6 
5601 (115 πιϑυ θη έν", πη ροβιία ἔπι ἀοχῖο δουιαμ ἀτπιοὶ {υ15{15. πΘοΘβ5185 ΕἸ Π ΟΠ} 5111 ἀθρομ θη 4}): (πὰ 

ἃ Ποκγ ποι, ΥΘΙῸ ΠΟΠΊΘΠ ΑΠΟΙΠΟΒΟΙΙΙΠῚ ΔΟΘΘΡΟΙΘ, [6β 1115 βϑᾶποίο ἢ ΑἸ Πα παβῖο οἱ ἢ ϑοογαίθ, ροβίψαδμι ᾿π ΘΟ ΠΟΙ]1Ὸ 
φρο, Ἀπ οοθηο ΕΠ μι Ῥαίγὶ ἀἰββι μη θι ἀἰχϑυιπῖ, φαοά φαϊάθιι ἀππο 561 σομεἰρὶς ράυ]ο διῖθ πποι -- 
45. ἴδῃ (οηβίαπιει!. Οπατο 4118 46 Αποιηοῖβ ἴῃ πος ομηηδπίαν!ο ἀϊοππίαν, Γαίονθπα δα δουιτη 58} 

γ αϊθηία ἀοιηϊμαίαμιν. ΠΙτια νῦν, ταὶ οΡδουνανίτητιβ δα ΕΡ᾿βίοϊατη 998, βθρε ἰάθηιν βοῃαΐ ἂς πιιρϑῦ, 
εἰ (δ τθθιιβ δηίο δἰ ἐψαοα (θμηριιβ ρουδοιῖς ἀϊοῖταν. ΤΓη 6 ΒΑΚ. πι5 ἀθ πγθϑὶ Ρηθιμηδίοιδο που 
ἴῃ Ερϊβί. 159 : τὸ νῦν παραχύψαν παρὰ τῶν ἀεὶ χαινοτομεῖν ἐπιχειρούντων ζήτημα. δἴμπο ρτγοάϊοτι5 αὖ 

Ποῖ ιι5 ΘΟ ΠΙΡ6Τ πιονὶ αἰϊφιια ἱπάποοτε οοπατιϊνιι5 ψιιθείϊο. 

Λα τάθμι Ὑ αἰθητβ ᾿πηρϑυϊπαπη ρου πθηΐ {τι 46 σΟΠ γΟΥ ΘΟ 5115 ἸμΊου ᾿'ρ505 (δ ΠΟ] 105 Ἔχ ου 5 ἰ6- 
δαμπάαν Ρ. ὅ04 : ὥφελον δὲ οἱ αὐχοῦντες τὴν ἀποστολιχὴν διδασχαλίαν τετηρηχέναι, καὶ χατὰ διαδοχὴν ἀπ᾽ 

ἐκείνων τὸ χήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου παρειληφέναι, διὰ τῆς περὶ τῶν δογμάτων διμοφωνίας ἐδείχνυον,, ὅτι 

μιᾶς εἰσι μέρη τῆς Χριστοῦ ᾿Εχχλησίας. Ζ7ιίπαπι αἰΐοπι ψιὶ 56 ἀοοίτίπιαπι ἀροςίοίϊϊσαπι 56 ΥΨαΥ͂Θ., 46 
ΡΟΓ 5ιιοοθ5ϑίοποην αὖ ἀροΞίοἱϊς ργιϑαϊσαίίοτιοηι οναπσοῖϊὶ αοοορὶς56 σἰοτγίαπίιτ, οϑβίθτιογθτι ; Θα- 

ἄοηι (6 ἀοσιπαιθιις ἀϊσοπάο,, 56 τιπὶιις Ἐποϊοσί ΟἸτὶ οι ραγίος 6556. ΝΠ νῆα. Πδοο σοπγαπιαπΐ ἴῃ 
1Ππα Ὑ ΑἸ Θμ 8 (θιηριιβ., οππη δὲ 46 ΕἼ} Ὲ15 Πγροϑίαβιθιιβ πᾶ χίτηα δϑβθῖ σοπίθηςο, ἃς ᾿πίον θ}αι1- 
Ὠ1Ο5 ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ αἰβγιιρία σοι Ιη 10 εϑϑθΐ, ἴῃ {πᾶ βατοίθπάα πθο ῬΓεϑ γίοι θα. }1πι5 πθο ΘΡΙΒΟΟΡῚΙ8 
ἰαθογανα ἀββίεις. Βουιρίαβ ασρὸ Οομ θη ἴαυῖβ ἴῃ Ἐβαϊαπι 50} Ὑαἰοπίσ : ᾿ἅ4πὸ ἱπίτα βορίθμ ρυῖο- 
γ65 ΔΠΠΟ5 1{Π1π|5 ΠΡ 6Υ11, ἀπο Τα} 6 ᾿ϑίθ θυ }5 ἀἸ5β᾽ πη] Ἰοηἷ5 Ῥυοά ἰσβοῖ ποίασια Ῥηθιιμηδίομηδοῃο- 
ΓΙΠΠ ᾿ΠδΟΓΘ515., {τι 1ΠΊ[10 Θρ βοοραίπιβ 451} ργαββανὶ σρὶῖ, ἂς ἀθίποθρβ ρεγροίππιμι οαπὶ 60 
ΒΘΙ αι Παραῖε. ΝΊΠΙ] δαῖτα 48 11 Προρεϑὶ σθρουῖαβ ἴῃ ΟΠ θη ΆΥ10 : 5015. ΕἸἼΠΠπι5 ἀοίβηαϊίαν : 

οὐχχχ. 801 Πηραρηδηΐίαν Αὐϊδηΐ,, Τα]. πἰ πὶ 8110 Ἰοοο ᾿οσίπητιβ, ἐγ! πτὸ5 56 ΡΟ  Ποοθαπίαν {πὰ δά ΕἸ- 
Ρα8.538.5. χγ βρροίδηΐ, αἴζαθ ᾿ς βρθοῖοϑο βθυπι μα 5ΠῸΡΠΟΙουθα5 Πα Ραης. Ὁ αἰποίϊατη Ῥηδαμηδίοτηδ- 

ἙσΠο5 ᾿πί6ΠΠσὶῖ σοι πη δηΐδίον, ποη Ἠφγθίϊοοϑ, «αἰ ἀἰϊντηϊταΐθιη ϑΡ νυ 8 δᾶ ῃοῖ ᾿ρτσπαθαπί, 5 

Ῥαβ. 531. ἸγΟ ΠΏ] 65 ΔΠΠΙΔΤῸΒ δ Π8105, {1105 ΕἸαΠῚ ΔΡῚ 6Χ πη] 1580 ἀοα]60 τηοτἰθηΐα οοπηραγαί. 7αϊὶς 6εΐ, ἰῃ- 

4αϊ, μοπείπτιπι αἸπατΌτιιπι δὲ αἀνογσῖὶς ϑριγίιπι ριιρτιαπιίμν παΐιτα,, τῶν πικρῶν ἀνθρώπων χαὶ 
πνευματατομάχων., ψιιὶ Ξοπιοίἶρ505 πιθητιϊἰα τπασὶς ἰαίιτιε, χιίαπι 605 ψεὶ ἐπ θοτγιαη, ἱγαοιτιάϊαπι 

ἐπιοϊ ἀοτγίτιξ. Ὑ Ἰάθίπιν ἐγρὸ Ῥηθαμιαϊοιπδοπουαιι νοὸχ ποπάπιῃ ἴππο ἀδβιρμδπ 5. ΠδογΘί οΙ5. [1558 
δα α!οία. 

ϑοτῖριαπι Ψαῃ τη Πα Θ ητ15 ἀρ πηδηίαιη, ον ΒΆ51}10 ἐ Βαδίμπν μος ΟΡ. Ρειαίεγααδμι φαοά 6ἱ 

δὐγγμάς: Δα πα ϊοδύπιν ἃ ΔΓ 5, ἐπέρα {Ππ|4 ἐθηγριιβ βογιρίατη σοι ρογ τ, 4110 ῬΓΟΒΟΥΓΘΡΙ ΠΗ Π ΘΓ Ῥ6Ι- 
εἶα. Γαηροθαίαν. ἨΠ5 Δ446 ποη Ἰῃυτπᾶτη οοπ]δοίπγαπι, ἐχ {πᾶ δποίογοιη οραὶβ (δρραάοοσθιη 6558 
Ῥαβ..28.6. φΟἸΠρΊται. Ν τ γᾶν ϊαβ σθηΐθθ ΘΠ ΘΓ Π5 ῬΎΠΠΟ ἰοοο πομιϊπαΐ Ὁδρραδοοίδμη. 
ΒΡ το ΠῚ. υοσά 58ὶ οἱ Β85}}} ἱπσϑηΐαπι οἴ βϑη θηξίο οἵ ϑογιρίαχνθ ᾿πέονργθία πο γδίϊο ἔπ Θοάθηι ΟρΘΓ 
ΤΣ ΘῈ ἀρρτθμθηἀδηίαν ; ποπ γἱάθο φαϊὰ Ἰοοὶ οἰ ϊοίτι 5ις Δα ἰια ἀοηὶ. Νόααθ βηΐηι ἱπίτα {Ππ4 {θηῖριιβ, 



ΝΑ ὃ. ΒΑΡΙΌΙΪ:. ΘΟΟΧΙΜΗ 

αοά Δ δῆῃο 864 δὰ δῆπυμι 571 οἰ παχιῖ, ἀἴτπ5 ἴῃ ἀαρραάοοϊα βουιρίου πρϑηάιιβ, {πὶ ΒΑ β1ΠΠ 111 ςεπιομιίω ἴα 
τϑοθητθιι5 Δἀπηοάτπιη 5ογ]ρ615 σορῃϊζαμ (πα 5:τ πάπα τοί] θυ, {πϑηῃῖα 56 Πη 6. Ί] 5111 ΒΑ5.Π1τ|5 ΡῈ; Ἔτι 
ῃ οὐ θ5 ΟΡΘΥΙΡι5 γεΐογε, Ῥδιιοβ ΕΓΡῸ «δι Οἢβ ΓΔ (Ἴ1}} 5.ΠΠΏ 81}. 6586 ᾿Πΐθι' (ΟΤη Πδπίατι τη εἴ ἰ 
8}1ἃ ΒΑ51}1 βουῖρίδ 51 Π}}ΠΠ{π|41Π 601. 

Νοιηο εβί 88π6 {{], 8ῖ δῃη!τηδάνθσγίαίϊ αἰζθηίίτιβ, {παι ΠΠθΘ οι: Ομ Θμ Α}}1 διιοίου 46 ΡΠ 51015. ρ; ἀν ββυῇ, 
ΤΈθτι5, ἃς ῬΥΟΙΡιι6 46 ΔηἸΠ) Δ] ἴππ ρΥΟΡΥ δἰ θιι5 ἀἸββαναΐ, πιο ἴα ο116 ἀσποβοαΐ διιοίουθ Ποιηϊ- 434. 477. 
Ἰαστιμι 'π Ἠοχδοηιθιοη. Βϑάοϊθηΐ δἰϊδην ἢ ΠΟΠΏ111ἃ Ορθυᾶϊη ἃ ΒΆ51110 ἴῃ ἢ δϑίγοποιηϊα Αἰ ΠΘῊ15 18: Σ 
βαἀϊβοθηάα ᾿ηϑαμπηίδηι. Τηΐϑὺ ἃυίθϑ {18 δα γἱΐδη ΠΘΟββϑαγιθθ, οἱ 6ἃ8 {18 γϑηδ8 οἵ 1Ππ{1165 βαηΐ, ὅ91. 

ἰάθη ῬυΌΥϑ115 ἀἸβου 6 η 5 δίμ!τν πῃ “ ΟΠ Θηίδυϊο,, ἃς ἴῃ Ῥγϊμηᾶ ΗομἾὰ ἴῃ ᾿ Ηθχδομηθιοῃ, οἵ ὩΣ 4: ἐς 

παι πιβααι6 Ἰοοὶ 5: μη βαπίθῃ τα. Γι ρί πηι ἴῃ ΟΠ Πα 8 ἴῃ Ηδχαθμι., Ρ. 93, εἴ ἴῃ Οοπιμθηί. δας. ον. 
Ῥ. 382, δα 41:8 ἰΙαποι8 ραγίᾶ βιιηΐ, 5βδυνδὺὶ ἀΠΠρϑηζίπ5. ἴδ. 1] 6 βάν Ὀ}}1ὰ οοπίθμηηὶ. ΟΡὈβουναΐ Βαβι- 333 ζ: 

[1π|8 1ὰ Ηομ}]. 1 ἴῃ δχδοιη., Δίογβθῃ οθγἰβ συδ!θ5 Ρουθ 556 δα Π 6] ψιβιοηθιη, δία μος θ6- ΕΡδΕ: ήρι. 

ΒΘΠΟΙαπ Δ ΠΏΟ 8ο δ :15 ΟοἴΟΘ Θ511}10 ἀ556 ΠπΠ{π|η} 6586. ἘΔΠΊ 6} ΟὈ ΒΟΥ Υ Δί] Ομ Θὴι Π 8 ΠΘΠ1115 11 ῬΥΟΟΘΠΊΪΟ ἘΣ - ̓ 

Οσμπιμπηθηίαν!. ΜΙ ΡΙῆο6 Ρ]δοθθαΐ Βα51}}10 Δ μ] τα ἃ Ναίπαπ ρυορμεία ἴθαν 5 σθργθῃθηάθμαιϊὶ 68. 385. 
ταῖϊο. ἤδηπο ἰατιήαϊ ἴῃ Εριβι. 2. Ἐδιημάθηι οομητηθηδί ἴῃ (ΟΠ Α11Ο. τ Ἐν 

ΟΡβευγαῖ διιοῖου: Οοτητη θη Α }Ϊ γ ΘΓ ΒΊ1 1 Ὑ]ἹΡ ΘΙ ΓΤ} 5ΘΟ πη} ΘΔ [15 ΒΘΟΙΠ61, οἴ ἀΘαββδῖ ἴπ 

ΘΧΘΙΠΊΡΙΑΥΊΡτι5 σοι τη] 15 ΕΠ ΟηΪ5, ἂς 'ῃ Ἠδθνθοο [οπία Ἰορουθίαν, 6χ 4115 Ἰπ θΡρυ δίδίΟμ1θ115 Ππις 
6586 {γαηϑβἰαίτπη. Οποά 4αϊάδηι Τ᾽ Π]δη οητῖτι5 σοηβοπατη {πᾶ ]οαΐ σομϑαθί πη] ΒΆ51Π1, χα ἴῃ Ηο- 
ΤΏ 1}115 ἴῃ ἨΘΧΑΘΘΙῸΙ 58606 οἰΐαί ᾿Ἰπ δι ργθίατοη 65 Αα1]8 δὲ αἰϊοσπι. ΕἸ) πβάθμι ΤΠ ΘΟ μτ] 1841- 
εἷο, σοτημηθηίδίου, ἀπτη ἴῃ ἜΧρ]] απο ρυορδία Πἰτίθυᾶτη βαααϊίαν., ΧΡ ΠΟΔΊ ΊΟ1165 Ῥγοΐδγί, {146 ὴ} 
τί Βα5111πι5, οἰαγαβ δἵ ρευβρίοιιαβ, ποὴ ἰἴοῆϑα ρϑί{85 δτιΐ ρει νἱμι ἰγδοῖδϑ : ἀ1}η} τιΐθη] ἴῃ τ ΟΣ Ἰθ15 
Ἰπίου Δ 15 γευβδίαν, τηουπ} ἀοοίἸΠδΠπὶ (γα, πῸΠ 50 π|π| ὅθ 116 β8 ποΐδ1}) δἵ ῬΤΔΤΙΩ , ἃς ἴῃ 8115 
ΟΡΘΥΙθιι5 5. Βα51}11, βεᾷ δἴϊδι, αὐ ἴῃ ΗΠ} 115 Βά51}1 ἴῃ Ῥβα 105 . 6 5151}18. ῬΡΥΌΡΠθίϑ γόοῖθιιβ 
ἀδαπείδηι. 

1Υ. 5 }Ρ6 οομημηθῃίδίοι δχ 8}115 Θουρίαν Π|ΌγῚ5 ἐβόα ἀθρυοτηϊί, τὶ Ἐβαῖαμι ΠΠπιβίτας. 51. Ἑαδοπι 
Πα Ἐβαϊδ, [Ὲ ὃ δα αἰιαί δι Ποπιΐπτις ϑαϑαοίι ἐπι χιάϊοῖο, ἈΠῸβίγαί Π15 Ῥβαίτηῖ γον ῖ5, Εἰ σαϊέαθο ἄτην 
6, Π)οπιῖτιθ, σιιοτιίαπι 5ιισοθρίδεϊ τι6., γαυὶοβά 6 αϑϑῖσηαΐ τηοάοβ, 4] 115 Π 615 ἃ[0 ΠΟΙ ΪΠ6 ΘΧΔΙ (ΑΕ ταπᾶώταιῖο, 
Ῥοβϑβιί, 564 βοβϑάβθιη Ὀγουύϑιι5 , 8. ἴῃ Ηοιη]. ἴῃ δαπάθηι Ῥϑαϊ πηι 29. ΒΑ51Ππι5 ἤοιη1}. ὃ 1ῃ Ηθχα- Σ ἷ : ἘΝ 
6. Θχρ] οδπη5 1Ππ4, (ἰἰϊ ὁπατγαπί σἱοτίαπι οὶ. πϑραΐ Ἰηἀ6 ΘΟ] Θπ ἀτιμ ο6105 6556 ΔΗ] Πδΐοβ, Ρεαί. 2). 

584 Βου!ρίθ 81 516 Ἰητεγργθίδίαν : ἀλλ᾽ ὃ ἐν τούτοις λόγος παρὰ τῶν νοῦν ἐχόντων τεθεωρημένως ἐχλαμ.- ναβ-. 31. 

θανόμενος, συμπληρωτικός ἐστι τῆς δοξολογίας τοῦ χτίσαντος. 86 ποττίπι σοτιδιἐ{τ{ἰοτιῖς ταϊο ἀσοιιταΐα 

οοπέοτηρἰαίϊοτιθ αΡ Ἰκοπιϊτιίθτι5 σθτιδιι ρτιδα εἰς ἐχοορία, οοπιρῖοί οἱοτίποαϊίοτιθην ΟΥθαΐοτῖς. Ὗ ἰϊϊοβα 
οἰδί Πα]5 ἰοοἱ ᾿π οι ργοίδίο, 564 {δ ἃ τη6 δἰΪαία δδὲ οοῃβνπιαίτν 5:1 }Πἃ ΠΟΠΙΤηΘῃἰαίου 5 56η- 
ἰοηΐα, 4] 516 ἰοααϊίαν : οἵ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ - οὐχ ὅτι φωνὴν αἰσθητὴν ἀφιᾶσι ταῖς ἀχοαῖς δα ἐπδιν 

ἡμῶν, ἀλλ᾽ ὅτι ὃ τοῖς λόγοις τῆς τοῦ χόσμου συστάσεως ἐγγυμνασάμενος » καὶ γνωρίσας ἁπάντων τῶν χατ᾽ ἘΣΎ ΉΣΕ 

οὐρανὸν τὴν διάθεσιν διὰ τούτων οἷονεὶ φωνὴν ἀφιέντῶν, τὸ μεγαλεῖον τῆς δόξης τοῦ πεποιηχότος αὐτοὺς - 

διδαχθήσεται. (5611 Θπαγγδηΐ β]ουίαπι Ποῖ : ποσὶ φιοά α΄ ατιγες τιοςίγας Θπιϊἐίαπί Ὅοοόπι 5ετιεί ῖϊθηι, ξεν 

564] ψφιιοά φιαὶ ἔτι τὶς τπιοαϊίατιϊς οὐ αἰϊοτ τις, γιιῖδτις οοτϑ πεξτι5 πυτιπἶτι5 651, Θχοτοϊαἴι5 {πιοτῖξ, δὲ ἶ 

ΡΤ οιδἰος ψιιαδὶ ϑοοθιη θεογιῖθ5,, ο(δ 6ε{ἰτιηι οπετείπιτυ τ τιιτη, εἰ ροσίξίοτιοπι ἀο οὐπιαίπιηι σοστονοτίξ, 

πὐάϊεοαξ πισριηϊοοτίαπι σίοτῖιθ δἼτι5 φιιὶ οοπαϊαϊε οοῖος. 

Υ.. Μαχίηια δἰίδμη δϑί βἰ πη ΠἸπππᾶο ᾿πίθυ δα Ζαξο ἀ6 Ἰο] απὶο ἰδστιπίαν ἴα ΟΟμλ θη ἰδ ῖο οἱ ἴῃ αἰχὰ- δοιαραξα. 
46 Ἠομ1α ἴῃ 6) τιπ : φαοα φαϊάθιη (δβιἸοπἰουαη ΔρΡρΡοβϑιομθ Ῥγοθδηάπιη νἀ δέτι".. 81. ἰὰν Πος 

Ἰδίδσαν οομητηθπίαίον ἢ. 81, ». 40 : Παφιιδ α 76)ιιπῖο, φιιοα ἵπι οσοτιῖτο 65ΐ., οανοηάμηε πιοῦὶς 65ΐ, μ πλιμίος 

18.5. 

 Βοπ 115 46 

γιοί 7ιιδίο γπιάϊοῖο ἐϊοἰξιιτ' α Π)οπιῖτιο οἄϊο παϑεγὶ, χιυά δὲ ργορἠεία ἀορτγϑοαίπ", ἀἱσοτις : ΝΟΥ ἴη-- 7.70 πῖο εἰ, 
τον βοῖθί ἔαταθ Πομλῖπτιβ Δηϊη]ᾶ5 [ιϑίοτνιιη. δἰ φείάοπι τιοτὶ 6 σογροταῖϊ ἔαπιθ ἰοφιιίζτιτ' ( αἰϊοφτιὶ ἀϊ- ἘΡΞΡΕΡ ΤῈ 

αιδδεί, ΟὈΤΡΟΓΩΑ 7τἰδ[ ΟΥ̓ 11). 564 46 απίπιαττίη ἱπιϑάϊα. ΙΝ τι οπῖηι τα ον ἢ οἰθί [8 Π16 ΔΗ] 1η85 [π|5ΓΟΥΊΧΠῚ : 9. 

αἰϊοφιιῖτι ᾿οο ραοίο ἵτι ὑθαίοτιισν οἱΐα {μετα 6556: σοπέγατίείας., φιιαπιάοχιίάοπι Ρατιῖιι5 ἔτι ἠϊς ἐ6 

σιιῖδιι5 οἰογίαίια" ἰά Θπιπθγαΐ ; Τὴ 6} 1 1115. 5εορ6, ἑέθπι {ἰϊπια : Τὰ ἴατια αἴ 8111. Ζαπιθπι απιέθτι ἃ. κνν, τα. 

Πιδὲὶς ἀθργθοαίτ.. Τότ τίπι δίμστιῖα Παῖς ργαϑίαί πιχία ει 1Ἰπιϊοτοτι ἱτιθάϊ ἐπι οἰ Προπέϊαπε ἐπί οτργ6- 537. 

ἰατὶ. ἘΠιιδηιοαϊ 65: οἱ {ἰ{πι: ΝΟΣ νἹ 4] ψαϑύμι ἀογθιοΐπιπη., ποὸ 5616 ἢ. 6115 {ΘΟ ΘΠ58 Ῥάπ θη. 776- Εσθι το 
ο 



ΟΟΧΙΗΥ͂ ΥἹῈΛ 5. ΒΑΒΙΠΠ. 

5. περ: 17. πιϊηῖμιις οἰἰατι Ποία, χεῖται δι ἀοτι ρμοίϊνῖῖ ρατιθην ᾿ ψιιῖτι οἰ δθηιθη 9αρολί τα Ζ δγρίο ραπος γεα- 

γοναὶ. Οιοί εἰ υἱανεγίπει5 αὐ δοίαπι οἱ .]»εγεϊ θην ἐπι οἴ Πα οταιίαπι,, [πὶ ἐναποϑοοῖ θὰ {πῶ ἵπι Ὁ61-- 

Ῥογιπὶ τοριισηαπίϊα οἷα 65 ἱπορίϊα. 5 πιοαϊ ᾿ρίζι 76]πεπῖα Ἰογπιπα απ «ιαὶ, Γαπιο ἐπθοάπ 85 

Ἄπιοσ, 8. ἐπι ΘΥ ΟΥ̓ τι διιτιτη Πιοιιίτιθτι., ιιο αὐ ἱρ505 μοὶ νοπῖςϑοί δοηιηιίπαίο {ἰϊα, χε αἰϊοῖξ - Ἑσοο ἀἰθ5 νο- 

ΤΊ εἰππί, ἀϊοῖς Πθομλΐπτι5, δἰ Ἰππποὰ μὴ βιιρον θυ τατ Πᾶς ἔα] ΘΠ : ΠΟ [ἈΠ] Θ ΠῚ} ΡαΠ15, ΠΘΟΠ16 51{1π|} 
Δ6τιδο ; 564 [Ἀπ] 6 11 τι 16 Π61 νϑυθιιπι ΠΟ μλ1η1. “Πέαφηι6 76) τα οὐἰϊ556 56 εἰοὶς [)οπιῖπιιδ, Θονηι, ἡμὶ 
ἀπίπιιην διαί σοπ οί χιίάοπι (αῦδ ρτ βαϊμέανίπι αο νὶνὶ οατείτεπι (οοιιπιοτίοτιπι ἱπιθεϊϊα : 

56ὦ ριπιριιογαοίιι ρΡιρίθι πιοάϊετη, δασὶ πατίφιι6 Θα ΘΓ ΟΥ̓ ΠῚ. ἰϊοηιϊτιθτνι. 

α Ῥονιο. θδβι πι5 ἴῃ ΠΟ], 2. ἴῃ 76] τη... ἢ. 8: Πιίγδιις αὖ ἱπιίθγτι τη ογῖς 76} ἰτυῖο σα Θαπιι5 ητιοα οἱ ΡΓῸ- 
Ξ "ρκαι. 36. ΡΠοία ἀεργοοαίν, ᾿ς ϑεΥϑῖς : ἃ Νοη οοοϊάοι Ἰ)οιηΐπιιϑ ἴδ μ8 ἃ νη [πιβίου τι. .4.6 ΓΗ σιι5 τ Νοι 

25. γἹΑ] [αϑύπιηι ἀδ δ] οἴη, πδς 566 6115 ΠΡ 65 Ῥαηθηη. Δθο δπῖπι ἰοχτ {τι 6 ρατιῖνιι5 θη ὲ- 
{ἰθτι5, φιὶ πονογαξ Πἰῖος ραϊτιατοίια ποςίγὶ σαοοὺ ράπαιπι οαιιδα εἰ οδοοπεἶ556 ἔνι “1:57 }έτιη, 56 

εἶθ ερίτἱαϊὶ ἰοφιί" αἰϊπηοτιῖα, σι ἐπί θυ ὶοτ' πιο 5167 ἰόπιο ρϑγ Ποίτιν. Λε υδπῖαί οἰΐαπι ἴν π 05 76- 

Ανιοϑϑ.ττ, ἡετυΐίαην χιροί 7Ζ)όιι5. οοηιιϊτιαί 7 πιωἰς : Ἐος 6 δαϊμι 4165 νϑηϊαιε, ἀἸοῖς Ἰ)λομηΐητι5, οἱ Ἰπά ποδὶ 

ἴῃ ἰδυγᾶμι πᾶπς [Ἀγ θΠ}, ΠῚ ἴλη θη ῥα Ϊβ, ΠΟΘ 16 5: [11 ἀΉτι80, 566. (αμηθὴ ΔἸ θη] νυ 1)0- 
1η1Π} : {ταν ἰθο ἱπιπιῖδὶϊ γδίπι5 θα, φιοα ρογδρίοογοί δογῖηι τπθπίοην ϑθτοτγιπι «οαπιαίμηι 

ἐπιοϊα, ἤαπιθ πθοατὶ : σοπίγα ὑογο, Θαιογπιίηι Θοτατα ᾿οηιΐπθηι σρτα πιοάϊιην μὲπριι 5 676 δὲ 

οὔ δϑιην {ον . 

Ῥευρὶς σοπιπιθηίαίον : Ομοπιααηιοάήτιι ἐπὶπι ἐπὶ Π γι πιοπιθτιῖο, φιαπιείο ἰατα αἰΐόγα ἀθοτ δι 

αογρὶζ, θα φιί ἐμεῖο οὔνογδα 6εῖ, αἰτοἰ{ἰτι : ρατὶ ταϊϊοπθ ἐπὶ ἰοηιῖηθ τὰ ἔρϑδιιηι Π τὶ φιιὶνὶς ἀεῖνο7-- 

θ᾽ μοίοει. (τη θπΐηι ρίπριιοσοῖς σατο, οοτι ποις πιϑγιίοην [ογὶ χιοείαπι πιοαο ἐπ ηιΐογοιγι : θα ἴο- 

γιατὶ Ὁ ΕΤῸ 5. ρθη 6 ΓῸ σαΓ θη, «πεπι τ θτι5 ἔΐθυπεηι ϑοπα παν ἀϊπὸ σαμάοι. 11 τὰ ἴρδιιη, 65: χιοεῖ 

2. δον, ἤ. αἷΐ ΑΙ ροξιοίιι; φιιοιί φιιατιίιιην ΘΟΥΓιπιρἑ π Θ᾿ ΤΟΥ ἰοπιο, (ατιίτιπηι τόπον ί 1 ΠΟ ΤΊΟΥ' : ἔἕθην 1ἶ-- 

τὰ ΤΡ ἐμά, Οὐαπο τη {τηον, ἱὰπς Ῥοίθηβ δπη. δίαην {εἰϊσίποσ ιράαπι οαἠιαίαιοτας θὰ σορίοϑο 

12. 10... οἱ ρὶποιὶ αἰϊηϊθτιῖο οηιῖδ5.Ρ, ἀθπδ πεδὶς ἱπιδίαγ ἐπίεδαπι ἀτΐπ α ϑρίτιιτι βαποῖίο {ἰ{πιδίταϊοπθηι 

ἱπιϊοτοῖριπέ. 

5111 ῬΙΟΥΒ115 βαπίρηζια, [Ἰοθὲ ΠΟ 1546} νου 158 Βαβι 1τι5 Που]. 1 ἴῃ 16]. ρᾶρ. ὃ. : “π 
ἴϑπογας ἡτιοεὶ ρογὶηε6 αἰφιιδ ἐπὶ αὐοῖθ ἰεΐσιο αἰφτι ἀΐπς ἱποίνιοία, χιὶ αἰτονὶ ρανιϊ [ογὲ διρροιϊα5, ξα-- 

οἵ πὶ αἰίογα υἱτιοαίιιτ' : ἰΐα ψιιὶ σαγπὶ 5656 πεἰιεποὶί, οαρισπαὶ ςρίσίτηιν, οἱ ψιὶ κα ερίγίἊεπι ἐγατ δῖ, 

ΟαΤτιθτὰ ἵπι δογνϊ{ΐθηι τοάϊοιι  Πδὸ οπὶπὶ οἰθὶ ἱπινίσοπι αὐνογϑαπίιν. Ῥτοϊπας δὲ σπρὶβ τηθγι-- 

3. ὅσον. ἡ. ἔθηι τϑά δ᾽ 6 υαἰϊάσηι, ας σανποπι εἰοπιος 76) το. Ποο επῖμι δε χιιοί αἷΐ “ροΞξέοϊι5, ψιοή “ιιαπ- 

Ἢ Ἐὰν 12. ἔμιτι θα ΘΡΤι 5 ἤοηλο ΘΟΥΤιἐΠερῖ{τι1, ἐατείιτη, ἐπίθσπιις τοτιοναίι; ἴΐθηὶ ἐϊίμεῖ,, τα ἱπἤτνιηον, πῆς 

10. Ῥοίθῃϑ ϑῖ1π. Ῥοϑίψθημα σομημθηίαίοΥ 5. ρου οάτι5 γθρουϊίτιν. ἴῃ θαάθιη ποι] Πα Ῥαρίηα, ΡΠ αν τ5 
8115 ᾿πιθυ]θοί 5. 

ϑ84 ἔπτη πηαχίμηθ Βα5111π|5 ἃρ Οϑοἱ {π|1, ΟἿ ΠῚ ΠΟΙ ΡΑΥ ΔῊ {|| οὐλὴ 1} Πππ||8 ἴῃ ΘὈνΊοβοβ Ἠλὰ, 48» 
». 488... ἴῃ ΟΟμΠΙΠἸΘπίατο Ἰοριαπίαν ἠδ ουϊθίαίθ. Νοππεῆ]α οἱ νϑυ 15 οἵ βθμίθη 115 51: }}}1ὰ σαπί ἴῃ οιη- 

77: 1τηθπίαυ]ο οἱ ἴῃ Ἠομ]α ; 5οα {πὸ ἀρϑαπῦ ἃ} Ποιη1}1α ποἢ ΠΊΪΠτι5 ργ οατα δαπΐ, {Δ} 4188 πὶ 
αςΓΟΖιΙΘ τΘρθυ παπέπιι", 1 τι [Ὰο1}6 Ῥαΐοαΐ δσηάθιν ἀ 46 Βαβι! ππὴ ἀἰββογουθ. πη δίϊαμ νονὶ- 
51 }}1}} 1 λτ11} Θϑί Βαβ" Ἰατὴ ἐχ (Ομ δ η αν ]ο ἴῃ ἘΓΟΙὨἢΠἸΔ ΠῚ {γα βία }1556, ατι8 σοπγΙθθαηΐ. Οποῖ 

γ»αρ. τ26. ΘΠΪῺ} δἰζ 1ῃ ΠΟΙΔ]1α, Ομοπιααπιοάιιηι οανα, ἄτην ἰΟΥΤΟτιῖο5 Θοπ τι, ρίοια υἱάσπίπτ'; 56 τινὲ 
π. 5. Θχιπιαἰϊο ργιθίονἶί, οἰσοα ατίάκητιο τοἰϊπφιῖ; ἰτα οὐτιοδοτιίτι ΘΟΥριι5, τοδί ασπατιθ υἷπιο, ρίθτειτη, 

φιιοάατηπιοίίο 6556, Θὲ πιαεϊάτιηι, 5641 οἰτατεῖ τὶ μαϊιϊιζμπι Θ{πιαῖι, οἰσοιίτα οὲ Ππιπιοτς θα ρον 5 τεϊίπ- 

ιιῖ, Ἰὰ ἀρία φαϊάθπι εὐ ἴῃ ΠΠΟυ]Π1ὰ οἵ ἴῃ Οομπιδηίατίο ἀἸοίπηι εϑί, 564 παι 5οῖο δῃ δρίϊπι5 ἴῃ 

Οοτημηθηίδυϊο, ἘΠῚ πδοθϑβϑαυίαηλ Παθδί ᾿αποίαναι οαπὶ ΘΧ Ια ηδίϊοη 6, ΤΠ πδ πὶ 508} 1οἱξ θα Β.}1π|5 ἢ 
ΡΓΟΡμοίδ σου ]5 : 7 ἐϊβ... χιιὶ διυςρθοίατιι Ὁ Σροι μι, οοἱτιίηι ϑτεΐπι 605 Θοπιδτιτ οί. : 

Νοππῦ- Υ1- [πὰ ποίβ δά Ἄοὰρ. ὅ {01 46 ϑρίγϊτα βϑαποίο, ὉΠ] ΒΑΘ Ἶπι5 αἷξ, ἢ τὐιίρογσα 5656 αὐ {7ηϊσογιίζτιτι 
εθῶν ΕἿΣ εἰ “ΟΠΡΕΤίαΓΕ, ἱπινίτιοὶ δὲ ἰὶ αἰητι6 ἱπιϑοα αὐ ψιιοάαπι ἐοεἰογῖο οἱ ἀγόαπο αἰγοοίι απ αποίογοιι οἱ ἴαν- 
ἀνραπνοηι5 Θ ΓΟΥΘπι Οἱ τ οϑριοϊοπίϊα, ἀρροϑιιίιητιβ πος Οὐτητηθηταυ (οϑυπποπῖαπι : "ἢ Ζ᾽πιρϑτῖιπις ἔρϑιπα ὕο- 
“ομβτπιας-. ῃφηι, σο ἀρρδέτιπι! οτητιία, Ομ7τι5 ἀπιὸν πιαίιραἰὶ οἱ ἱποπατγανιϊλ τπποάο οπιτιίμπι ταΐίοτιο τἰΐο1ι-- 
ταν ο(0 - . Ε δ μα ς » ᾿ Ἢ } πεῖς. ἢ Ὰ κα Σ ξ ΐ 

θην οοπὶς- {{π{πὶ αππιὶς ἐπι [Πἰαίτι5. Ἀστιοβοὶ οίϊατη ας! 8 ροβϑὶὶ Βαβι 5. ἴῃς {Π0 τηοπαβιϊοὶ ἱπϑιϊτατὶ οἰπάϊο, 



ΥἹΤΛ 5. ΒΑΒΙΠῚς: ΟΟὐχΙν 

«αοά μιὰ 86 ἔοχε Ομ θη ίαίον", οπὶ γομθπηδηΐου ᾿ῃγ 6] παν ᾽ν 1ΠΠ05 ῬΟΡ ΪΙ ρυ μοῖρ θ5, {αὶ νοι -- πιθοϊανῖὶ 
ἴδ 105 Ρατιρο 8. οἴ Ὠϑαίοβ ρυθάϊοανο ἀβθογθηΐ, σα] ατ ἰα πίαν ἂς σοη θη Πΐ. ἀρηῆς ἡ 

ὕμαιπη ϑιιροροβδῖ, ᾳαοά αἰ] ρομίοθι ποίαίπιη οἵ δηἰιηδ ἀν ύβιαν γοίϊηι. ΝΊΩν γι Ἰὔτι560}1} 6 5{1-- ἃ ρας. 7. 
το 4υδ ἴῃ ἢπης ΠΕ μμφαν ἐαὶ ἵπππ} (5 αΐα δι ηΐ, το(Γἄθι ν θυ} }5 Ἔχϑίαπί ἀραὶ ΕΒ θαι, αἴ χες μὰ [8 
ῬοΙΒΡΊοὶ ροίεϑὶ ἴῃ Ῥειφίαιιομθ ρυϊμηὶ ομ Ορθυῖιμὶ βϑαποῖὶ Βα51}11. ΔΙῸ απδὸ ἴῃ πος Πττ 
5111 δι: 4115. βά51}1 ἰος 5, 5ϑηΐθη 5 τἀ πὶ ΠΟῺ ὙΘΡΒῚΒ 51 }}1ὰ σα ηΐ, 51 ππητπαι πεῖ ΔἸ ΓΘΥ τι} 

Ἰοσῖιι οχεὶρίαβ. ὑπά8 ᾿ος αἰβου θα, Ὠἶδὶ {αἰὰ ΒΑΚ. 1π|5 αἰϊοβ 48 ἰηυβίνϊα οἱ ἀαία ορεγὰ ᾿μἰία-- 
Ἰναΐτιν ; οὐ ἀπιίρην βϑίρϑιπ ᾿μ ατοίαν, 58{|5 ουαΐ, ν θαι πδίπνα ἄτπιςθ, ἰῃβιϊὰ8 ἀμΐτηο ΒΘ θη 85 οἷ 

ΘοΡΙΡίανο ᾿η(6] Πρ  με1ὰ5 56 αὶ} ΝΟ δϑῦ ουθῸ ον γουθδιητι ἤπιης (Ομ θη αν 1}; τι ΘΠ πα Π παν 
Βά51}11 Ἰαἴνου 5 ΠΟ τ 6  ἔτ11}}, 5.180 ΡῈ 6. 

5θρ6Ὲ. ΒΆΘΗ} 1π5. τὼ. πος ΟΡΘΓΘ πππτπ 56 6588 ᾿πἰοαϊ 6Χ βϑ που θιι5 οἴ ρα ποῖριθ5 ΡΟΡΪ οχ {πιὸ Ῥαδ. 417. 
βαϊζθιι Ῥ ΘΒ Ὀγ(θευιμν ἔπ ]5568 Ῥουϑρίοιαν. ΔΙ ογθι ἰδ ϊζαι5 ργαάαν τὰ πὸ ΟὈΓΙὨτιῖθ88. ποθὴ ογθαι-- πα τι 
εἰουῖη, ἀπππ 41. οπ) ἤμδῦς βου θουθῖ, ποπάπιπι ἀραυίθ ΡΟ Παΐ, τ βαριὰ αἰχίμιι5, ἢΠϑοργθβὶβ 46Ί. ὅ09. 

Ῥηριυμαίοιηδο 11}, (118: ἰα 6 ἢ ἃΠΠῸ 9.0 1 Θ᾽ ΔΒΒΔΡῚ ΟΟΡΙΐζ, {πη} «αϊὰ νου Ιϑιιηλἶθ δϑῦ Δ ΠΟ 5 

ἜΡ᾿βοοραίτ5 οἰ υϑα1{1556, 4 ΟΙ ἢ ΠῈ15 [θα 51{1π|5 δαὶ πιμ Ὀ] Ποιὰ ΟΡτι5 ραν ἀποοιϑί. 

γΠ1.. Νου να ίο ἀπ ποιίϊα ϑιηΐ δά βϑοϊνθηαλ, {πὴ ΠΟΡ15 ΟΠ ]]οι πα πίι", οὶ μοίϊτπι5. Δα δου δϑοίνυπ- 

1παά τοῖα, 4πὶ πος ορτιβ θά51}10 (Ἰ]ατιαΐ, σομ Π  πιαπάτιν ἀρροβὶία νιἀθαίαν. πο δηΐτῃ 1 4}1-- μεδο Ἐμν 

δάση Βαβι το [1586 αἸοῖίαν, ογαίονα ρυ δία π ββιηο, πὖ 6 χ ἘΆΒ6θ1: Οοιηηηθηίαυο ἴαιη λα] Ἰῃ ΕΡῊΣ Ρ" 

Βάπιηι (γα μϑίουγθί, 11 σα πὰ βϑρομία Βαβι σιμὴ. ποὺ νἱά θέαν ἀθάδοι!8856 ; ἴππ} ΨΕΙῸ Ῥ  ΘΟΙριιΘ ὦ 
αἰ Πιοα ἀ{ὶ ον ϑδο Ρ] αὐ πιὰ οοημάπιοει. ται ποὺ [αϑιϊἰτοὶ Βαβι} 115 {1 ἃ νϑίθιθιι5 νϑ56- 

δῖα, (δίαιταν νου Ἰηβῖσαὶ τπομτπμηθοίο, ἢ] οοα] αι ἄἴοο, φαοά ττπὰ οαππὶ ἀνδρονῖο Ναζίδη- 

Ζ6Π0 Θχορίὶί. Ῥυφίθνθα αἰτίου μαἀιοαπάαι (8 Θ᾽ αβιηο 611 βοευιρίο, ἂς 8 ον ΟῚ} 115, 4ὰ5 οτηὶ ργὸ- 

τπηἰἰατοί [θαβ}}1π|5. νου Ἰβι νὴ 1]6 ΠΟ δϑῦ θα ῬΓΟΪΧῚ5. ΤΠ 56 011 [015 ΠΟΥ Ἴατη ΟΠ ΘΙΆ586. Αΐ πη] - 

16 Τορπρηαΐ, τὰ ΟΧ βου ρίου οο] οθουυηο {τα πβίου νοι ἴῃ ον ΟΠ ΓΑΥ “ἢ βιια 4185 ΟΠ ΘΠ 6 

ν᾽ οαπίιν. ΠΟΘ 466 τιῦ οἰ (4) ἢθυῚ Ῥούαἶθ5θ, αὐ ΠρυαΣῚ οχ ἔὐπιβ6 10 ἴῃ πος Ορτι5 6511} ποι" 

Ὁ 1}1ὰ ἀβϑιιθυιθηῦ, “ποιηδαπηοάπι δ]115. Οναιομ 115 χ δοίίθιν ἔστι "010 ΠΏ ΠΉ}1ὰ βου πθυιιηΐ ; 

οὐ βαβὶϊ 8 πος ΟΡ8 ποὴ ἀὈβοϊ γουϊί, {1115 8010 ἢ ἴα 16 δα Ἰταντι5 Πππἰδϑϑί, {πιά ]6 ἤὰπης Πα ΡΘΠητι8 ἢ 

Νοηη6 Ροζίτι5. ψ δ βίμ 6 δϑί Πῶρο ἰθϑι θη ϊα οχ Τὰ πι56 010. νϑἰπατὶ τηαίθυϊαι «αι πὴ ΒΟΥΊΡΓΟΥῚΒ οτιχχχιν: 
Ταάιοῖο Ροβίθα θχρο θη δ: οἱ {Ππβίναπἄδπι, ἔπ|556 σοι ρονίαία ὃ 

Οὐποιίαπι ἀδοθυρία 6χ αἰ 1615 πη ββῖθιι5 Ιοοᾶ 1ά αἰονιιηὶ σου! 1], ταῦ [Δ ο1}6 ᾿π 6  Π Δ Πλτ15, οἴ 

50{π|5 ΟΟμ δ ΑΥῚ ΠΟΙ 5616} Βά51Π1 Δία σ οἱ θη(ἰα μὰ πο δα: Ττὸχ μῖ5. δηϊῃ 488 δε οἷο 
5αμί, 181} ντάθο φποά οὐππὶ ΑΙ {πιὰ γϑυϊβι πα τ6 οἱ] δοίτιην 810, ῬΥΘΟΓΘΥ 501}}1 «ἸΒΟΓΘΡΔΠ ΓΔ}. 

56 1116 νου Πα πῖς οοἷοι δυδηθϑοῖζ, π0Ὶ᾽Ὶ᾽ ἀηπηδάνγου{πν ἴῃ ος. Ορτιβ, απποι τπαχ ἃ ΟΧ 

Ῥανία ηἰΐζονθιη ΒΑΒΠΠ Πα πδ5 ΟΥα(ΙΟΠ15 τοι μοί, Δ Πουτη) ΓΟϑεπποηἶα Ἰπ ον πη ᾿ηἰοΧὶ. 

Τυαβίνα οθἠοῖταν Οομμθη αίου!β (8 εἰμ ἢ 118 5θ μι Θπ ϊὰ, {π|05 σἸοίΊ μη} 15 «οἰ θοίαν! δὲ πους πὸ νὰ εὖ 
Ῥὲ5 ραυάονὸ οἱ αἰϊ θοὰ βθιοὶ ρυομιιηαϊ. 7ἦώο χιὶάθιν, νάπαι ἀπιοίον Ῥυφίεἰο ἢ ἷβ, πξοιεηι τι6 ἴο- τῷ 

ἰοραπάα ἐ556π| ἀρτα ροοία5, απ ἀρμεἰ ἠοσοϑιιην δογίρίονθηι ΤΠ οἰάπιι : αἱ δακίσηιν ἐ Ρ αἰτιηὶ τα 

οἱδοίπιο Βαρὶϊϊο ψπῖς {ογατῦ ϑοίο ψιίάθηι οἰ οςιία ψιϑίατη οοῦρονα ἀπ ϑοέϊς ὦ τε διιδύίαηι Ἐαιτί- 

ὑτι5 Ονιροὶς ἐεϊϑιιῖ : ἐο πεέζιι, φιιοί σοίαμι, ἐμισηιοείὶ ππιϑάς τυ ψπίαπε σαν ὶν τ. {Ρὑίτρον «τεΐοιν 

βασι ὦ ἰαπιῖς εἰοἐἰΓαπιθτιῖς πιάαίπιο οπιτίτηι αὐ  ΟΥΤ ἴ556. 

Νδοοββα πῸὴ δϑῖ ἰἸοῆσϑμι 56 Ί6ι βου ΠΡ ίοντι} ᾿6ι ΒΘ Ἰθῃ {{ππη} ἶς ἴοχογθ. δ (18 ΘυῚ ππητι5. ΘΧ 

τα εἰς αὐ ἀδιιοπϑίναπεαιῃ [π]15 Ππ 101] Ἰμ!αα]ίαίοιη νδροῦῖαϑ Ναρίαμζθητιβ, {πὶ ἴω Ονδίιοηθ 4" 127: Ὁ 

ἀδιομοβ νοοαΐ σα]!οβοβ οἱ ἰταπι αἰοιιοβ, οἵ ἴῃ Οναϊϊοπο 18 οουΡόσγιμι οἱ ὐπέρεαπηη Διο ΟΒ ; ΡΒ. 379. 
ὀονιμμάιις τπϑυοοίθηι 6586 νἹοίμὰ5 οἵ Πα μιῖπα ριομπηαϊ, ἂὸ θδι βαϑαϊηθὴν δὲ Ὠἰἀουθιὴ ΟἸΠ} ἢ 

οἷ5 δι πταΐθην σομίναμ. [ Ὑτάς Ῥβολ τι Ἰαιτάαύαηι αἰ ραρ. δ0ὅ τοι. 1 ἰπππ]1ι5 οὐ, 1 
Ταΐοι δὰ, {πὸ αὐ ΒΑΒ}Π1ο ᾿ἱπάϊοπα οοΠΠριταίαν Ῥναΐας. ἀστιν, ὅθ, [οσίο αἰτοῦ τι8 πποιηθη 1 ν] ον] 

Ῥοβϑὶί φιοά αἷς οοιηιηοπίδίον 468 ᾿μ(6} 10 1}}}}} φαδίαιο ἐὐαοο αὐ «πδίτπον πλιιπ 611 ραγίοβ ρου πθηῖθ. 

56 14 ἀρϑιιάπιτ νἰθυὶ ποὰ ἀοθεΐ : νοὶ ροίίτς ουτιἸτἰοτὶβ 5. Βάβῖ} ᾿πάτοίπειη δϑῖ, {{ππ| 5: πλ ]θιὴ 

βοῃίοητίαμι ἀρ Δαγτίγγθιν δυδίϊπιιων γίἀθναῦ θὰ ἰοηρο ἃ ἤπο τπα]ονῖβ Αροϊορία. Νοίαμ ἰὸς 

ὁρὰιβ πρὶ (αἷς 5. ΠΙογομν αλο τ ποψαο νπ]τ5 τοὶ οὔβοινα ἐλυιϑα 6δῖ, οατη ὙΘΥΙΒΙ1116 511 ἃ ᾿ρ50 Βὰ- 



ΘΟΟΧΕΥ͂Ι ΓΑ 98. ΒΛΘΙΠΙ, 

χιϊονιοηῖ. 5.110 δἀϊίαμι 'π ᾿ὰσθιὰ πο ἔα1558. Οἰζαπίαν πομπ1}}} (οάϊοε5 ΔΙ 585.. ὼς φαϊθὰ5. Οοιημθηίαυ ἴῃ 
ἐπ ἬρΑν Ἐβαϊδιη ἃ 4αοάδηι ργοϑ γοιὸ γα]ραῖ ἀϊοα πίθν ροβί πλουίαπι 5. ΒΆ51}1ι. 

αϑι:, 

1. Τὲ Ηοχη115 βεοιηαϊ ἰομιῖ, Ηομ]1α βεοιηάα ἀθ [6] απῖο ποὴ αἰιΐεγεπάα Βοϑῖο. Π. Τ)6 Ηοχμ]]115 83, 4,0. 

ΠΙ. Τ)ὲ Ηοπη 5 6, 7, 8, 9, Φιάτιαπι [οπηριι5 Θχατηϊπαΐαν, ΤΥ. Τὴ6 Ηομλλ 115 10 --- 30, Ψ΄. Ἠοχλα 21 ἰπ 

δρ᾿βοορϑξι βουιρία. 1)6 ἔγιθιιβ 1115 Οὐδ ]ομ ]τ5. Πὸ Ηογη15 ἀορογἸἰ5. ΝΊ. θ6 Ηομπη]ς ἴπ Αρροπάϊ- 

Θοπ γ6] θο 5, ἸΝΟΏπ.11ἃ Ἔχρ] απ ταν ΡΟΓΡΟΓάσα ἴπ 1ι158. ΠΟμη 1115 νἱταρογαία. ὙΠ, Τ)6 ΠΡυὶβ ἴθ Ἑπὺπποπιΐαπι, 
Αϑβοθίίοο ἂς ἀπορθιβ ᾿ἰρτὶβ 46 Βαριβπηο, 

Το ἰιουνῖ- ἘΡΡΣ, Ι, Ναμης Ὀνονῖίοι ΠΟὈ 5 τεοθβθηή δ 5υ}π| 4Π166 σα μοτὶ ΒΆ51}1ι1 Ηομ] 180, 4 πᾶτγίμ γἱρὶπα «αδίπογ 

τόπο. ἴῃ ἴΟΠ10 βθοη 0 αἀἰβροπιηίαν δοάθην ογάϊπα ἃο ἴῃ 8115 δα! ομΡιι5, οοΐο αἴθ ἰῃ ΑΡρεπάϊοθηι 
γδ]θοΐθ ϑιηῖ. ριηθη ἀποπηΐ ἄτι 46 Ἰο ηῖο ΠΟμλ]]185, ἴθ φαΐθιι5 Βδβ}1τι5 ἤθη ἰᾷ βο ππῃ Πμονία- 

τ  μδ .. ἴῃ ἀϊοία ἃ} Ἐςο]οβία }θγ πα οΡβουνθμέιν, οἱ θὰ γσαϊϊοπθ, {πὸ ΠΘῸ Ῥίαοθια ροβϑὶζ, οβοὺ- 
ΣΕ ας 4. ἡϑηΐαν;, 5884 οἔίαμη πὶ Π6 ἐγᾶρια Ἰηβίδῃ 115 76} 1118 Ῥγερυ! ταῖν, Οαϊηθέϊαμηι ἰαίθίαν πο (αη-- 
ει 7. ὕπι 51}}] [Δ ΒΟΥ 5 ἸὨϑτιπηθ ἢ ἄτι 6856, τι δά 6) απ Που θίτιν, {ιιαμι ταῦ ἀ 6] ον ἰθίτιν", 716 φτιὶς Πιοάϊε, 
ὁ». 3. πι 7. ἸΏΖαΙ,, ἐπὶ οὐ γι οἰαἰὶς πιαῖα ἱπιοϊαξ. Νὴ ἃ δ πηῖο υἱοϊαμο ρ]διόβάπα οοπϑαθίπαο οἵ ράον ἀ6- 

πι 3. οΥγΘθαηΐ. ΝΠ] δηΐηι οναΐ τηϑα]α, τ α}}ὰ ΘΟΠ ΓΙ ΠΘ 5 ΘΓ, ΠΟ οἰ ϊα5, ΠΟ 625 α|}}α, Ποὴ δχ-τ 
ΤΡ ΘΏ115 ΤΠ] ΠἹ ΔΉ δ τα 115, ἘΠῚ ΠΟ δα Ἰτϑίπν 6} π1Π}1} ργοιμα]σαίϊο, {ππᾶῖὴ οἵ Θχθγοϊίιϑ οἱ γἱαΐογοβ, 
οἵ πδιιΐξδο εἴ ΠΘρΟ(Ἰ [ΟΥ̓ 65 5110 σαιιάϊο Θχοὶριθθαηΐς. ἴη46 ἤθοὸ αἰν1ῖ65 πὸ Ῥαιρο65 Δ [δος 76- 
7}}} [6ρ 8 δχίπηϊο5. μα θϑῖ ΒΑ5}}1π|8 : πυ α] 1 υ τι5 ἴδ} ΟΠ ΘΏΪΘἢ5 ἃς ΒΘΟΠτ1η} Πα ΠΓΆ ΠῚ 6556 σοΘῃδδῖ 
θ᾽ απαγθ, {τᾶ} ΓΘΒΘΡΙΓΑΡῈ : ῬΈΘΓΟ5, γ ἰα11 γὴν 65 Ρ]αῃΐα5, 6} 1 π1} αάτια ἰσυιραμ08 : ΒΘ 1018 60 
ἴδ Ἵ ΠΠπ|8 16 π11}} 6856, {Π1|0 ΔΒ ΓΙ ΪΟΥ οι 60 [ἈΠ] 1αν ]α5 : νἱαίου! 8 Ἔχρϑαϊιη 6586. Ε{1ΠῸ}}5 
ΠΟΙ θ [6 πππίπιηλ. ϑθ 4 ἸῃβίαπΕ θιι5 16} 8115 Ῥυθῖγ 5ο θθαΐ ἱπητηοάεναίΐα Πεε{1α. 81. δηΐτη ποη- 

πε ή γγ}}}} ἀρ 88 οορ!αθαπε: Ομοπίαμι πον ὶς ιῖη τ αἰθγιίπι ἡ πίττα ἐπα οίτιτα 65: (Λα 6 δμΐπῃ ρα 
Οὐδθοο5 ἸδΠαηϊαπη ἴῃ 4ιιααἀνασοϑίτηα ϑα θΠθαΐο βουγαθαίαγ), λοαϊΐο τος ἰρδος (θηιιϊοπεία οὔτιιατμιιδ. 

Πι4. π. 7. Ῥνανδθλ Πᾶῆο σοπϑιιθιπἀϊηθηι, ψο τὶ ραΐθυπαμι [πεουοαἰταΐθμν, γοιποθαπέ, δὲ γοῖας αὶ Ἰοηρίη- 
ἀαδιη Ῥγο οι οπθι δου παηΐ, ἀ16 Βοιηϊηΐοα δάνθβαβ {105 αϊπιια 16} απ} ἀ165 νίπο ἱπάα]!σε- 
Ραῃε. απο ργανϊζαΐθιι Βαβι} 1πι8 Δοου τ πη6 ᾿πβθοίαίιν. {Ππάιιθ ογαῖίο ἀϊνουβὶβ ἀμ πἰ5 μα ὶΐα, βοά 

Ῥαξ. το. ς. φροάριῃ αἴθ Π)ομλῖπῖοο, 41] ἰδ] τπιπΐα δα τθοου δι! οη θη 58} πι{Π{6τδρ ραββ:οΠ15 ρου ἀποθπῖϊα ἀπίθοθ δαί. 
Ἠοηνλα ΔΙΓΑΡῚ 58{|8. ποὴ Ῥοββαπη «πομιοο Βα51}10 βθοιιηα Ογαῖῖο 46 Ἰεϊιπὶο ἀρ] αἀϊοατὶ ροίποιε. 

πρβεν, δ Ὺ Αγ ββί πδο Αἰουιι παν οατιϑῶο - Ῥοβίθυϊον 5 ὁγαῖῖο οἱ οἰεσαηίία δ οορία τολ]το ᾿μΐδυϊου : τηπ]ῖα ἴῃ 
ποι ἀπβο- ΘΘοηἃ ἰΘραηΐπν, ΠΟΤ. ἃ]1ὰ χ ῬΥΪηηᾶ βαιηΐα, α]1ὰ οχ δα ἄδην οχργοββϑα, Πποα ράσιτ ἄδοοῖα 
ἐβίδτ τοδὶ Δοίαν ΠΟΡΙΟ5ἰϑϑ᾽ λα. γἰ λα ΑΒ. Ππππ. Θθοαπ Δ} ογδ ΙΟμμθι Ὠλ]00 1 ΓΘ ἸΟΓ πὶ ΡΥ ΙΟΣΕ 6858 6ἷ6- 
ἃ Ρια[αί. σαμπίϊα οἴ σορία πος Ῥοϑβϑιιη οοηςθἄογθ, μ6 6 ΠΟΙ ΟΘΘΒΕ1Ὸ5 ΔΙ ΤΟΣ «αϊουτη 6 αἰἰοπεῖιιβ ἰοσουῖπξ. 
"η τ Τ᾿ Ῥραα Ἰοπρίον οϑί, ἂς βθοιηάήδιη Πᾶς τιμᾶ ΓΘ βιροναί. Οτιοά βρθοίαι δὰ αἰζθγατη γαϊπαποι]δμη, 

«14 πλῖγιμηι 51, στη Βαβ1}1π5 θα θ μὴ 6 γ ἰΐθυιαμι ἀἰἸϑβογαΐ ἃς δαάθιῃ υἱτἰα οαϑίσεῖ, δράθηι 56η- 

το (18 ἴῃ πγαιι ΟΥΔΓΙΟμ6 ᾿πίθυ τι Θοσανπί ἢ 564 τἀ πθη ἰαπΐα οὐαπὶ γανὶδίαίο τθρείπηξαν, εἷ 
ΠΟΥ Τα 15 σται τα ΠῚ οδΥΘδηΐ : 404 «αϊάθιη βᾶποίϊ ΒΑ} προ ἑαΐθιη ἀἸσθη αὶ τηαχῖτη ἀθηιοηβίγαΐ. 
ῬρηΘ ΟἸἸΒΟΓΆ1}}; τι ΤῸ πὶ ΠῈΪ}1π|5 ΤΟΙ Θπεϊ, φαοα ΟΡ] ]εἰίαν, ἀπάρτι. Βα51}}1 ἀθ σταςαυτιαι δοίϊομο 
ἙΟΠΟΙΟΒΙΝτι5 (ἴα πὶ ἸΏ 6588 γαγ]οίαἴθηι; τι οχ 115 485. ἴῃ ῥυΐονο ἀἰοία ἔπθγαμέ, ὨἾΠ1} ἰπ ροβίουϊοσο 
γϑροίδίαν". ΜΙ δηἸβοβίτιηι δὲ 5διιὰ βΒρομπί ἀἰβουίιθη. ϑαμποίτιβ Βαβι τι5 ἴῃ βοοιπα ργοβοζαϊίαν αι 
ῬυΙάϊς ἀἰδδουποναΐ. Αἵ απιδ ἐ8 Ἰδ απο οναιίομ65. ἤθη οοίδι ἅππο ργοπιηίαίο;. ΟἸζαξαν Πῶς 56-- 
οαηἰα ΟΥ̓Δ (10 ἃ βαποίο Φοδηπο Ἰθαιηάβοοηο, ϑγιμθοπο Ποροι Ποία οἱ Ἐπ γιηῖο. Βαβι ἴτι5 ργουαῖτες 
ΟΧ ΒΙΟΙῸ 8110 Π] ΔΕ Πα τ) Θὲ γΟΒΡΟυ πὰ} ΘΟ ΠΟΙ ΟΠ ΘΙ ΒΟ αι πε τι5 ἀ]οθτιϑ. 

ΟΥ, 5. 

Ραξ 106. 



ΥΙΤΑ. 8. ΒΑΛΘΙΠῚ. σΟΧΕΥΙΙ 

11. Οναιοιθι (θυ ίϊδν μαι Βαβι 5. ἰὼ τὶ Βουρίαν, «“{πε6 εἰδιϊρεὶ, ααο αίοα ἰ6- Ὁὸ "0. 

εἴα [πϑυαί. Ἐκ ὈνθνΊριιϑ 1Π15 νου 15 ἀθθυυ λαμ Ριξορορίονιμ βοσθίθηι ἀθάπιοῖς, ἀὸ ἀθηιομηβίναί, ἘΡῸΣ ὁ. 4. 

4ποπιοᾶο νἱρι]απάιπι ἁάγθυϑιιβ ρυαγαβ οορ το 165), ἃς τατῖο δ] ῃοβίνὶ οπβίοάϊαιν Δ ΠΙθομ ἃ ; οὐχχχτι. 
᾿4πομιοῖο ἤμοὴ 115, 4185 ποβίγα ἀἸοια πίπιν οἵ οἰτοα ΠΟ5 5ι1πῖ, 584 ΠΟΙ ΠΟ Πρ515 αἰτοπάθγο ἀθθαιηιιϑ. 
Οπομηοίο 518 φαΐϑαιια ρεοςαΐα δἰ σΟη ΔἸ ΠΙΟΠ15 8115 οἴποϊα σοηβιάογανο ἀθθραΐ, φιιομηοίο τὰ] ριθ- 
56 ηά 1015, οἵ ἔαίτιν 5 ργον άθυθ, πδὸ ἴῃ ἃ]1Ιθ πὰ ψἱϊα, 56 ἴῃ βθιθίϊρϑιιμη παν θυΘ. Οἱ ομ060 511- 

᾿ρϑῖπι5 οοσῃϊίο 14 αἴδνγαί σομημοα!, τι π6ο οἰ θυ} 1ἢ ῬΙΌΒΡΟΥ 5, Πθο [ἢ Δ γ ΟΓβ15 δ ηραμλιν, 564 
ΟΧ δῃϊπηδ5 ἃ0 ᾿Ρ511|5 ΘΔ} ΘΟΥΡΟΙῚ5 ΘΟ Πογαίομο δα ορὶἢςοἸβ Ομ ΘΠ] α 1 ΟΠ ΘΠ Δ55ΕΠΡΡΆΙΠ15. 

Βεαφαπηίαν ἀπ (6. σναίζασιι δοίίοηθ Οτγαῖοπθβ. ὕππὶ Θχρ!!οαηήπιηη βιιβοθρίβϑοὶ Βαβι 5. τ. 711ι»- 
1Ππ4 Ραμ] : ϑόηιροῖ βαιάοίο,, οἰτιθ ἱπἐθγηιβδίοτιο οΓαΐ, ἔπι οπιτιῖνιις σγαίίας ἀρίτο, ἀπο οοάθμι ᾿ς ἢ. "Ὁ 
416 Ἰδοία ἐπουδηΐ, τη πὶ ΟΥΑΙ ΟΠ ἢ ᾿Π5. 0510 11) 115. τ ἔθ [θη 415, {|| {60} ΠΟ ρό856 σοηίοπέο- 

Βαμπί, τι βθῃροι βαϊάθαιητιβ. Βοβίγ 16. δαΐομμ, οὐπτη φΟΙΘθγαγθίι 165 θϑίπι5. βαποίς δα] τα 
τηδΡνίγἶβ, 4ιθιὴ ἴρ058 δ 51:}1π|5 ἀπΐθα ἀπηπἰἰανοναΐ, βα Πποίδο ΠΤ Υ}}5 Ῥαββ᾽ Ομ Θὴν ὈΤΘΥ ἰΐθι ἀ6β ον 110, 
ἃς Βοβίθγηϑηι μηδίθυϊαιη ΓΘρυ  μθη 65, ΠΟΙ ΠΟ 10 56ΙΏΡ6Ι ΟΥΑΙ ῬΟΒ811}118 ἃς ἀπ ΟὨ Πἰ115 διαί ϊα5 
ἀρ6 18 ἀδιηοηϑβίγαϊ. 

Ουοά 8ρεείαί δά τηδνίγνίθιη βϑαποίϑ ἢ πα] 85, απ} 115 [βίαν 18 Δ Π] (νἸρθβίιο σον δίιν, 8ὶς 
(οἱδηι γδ ἃ β8ποῖο Βαβι} ἀἰβοίμη5. ϑρο αία ομλμΐθιι5 ΒΟΠ]5 ἃ ροϊθητίογα οάδιηι τι 15 εἶνε, 
1ᾷ εϑι, (βαγθθ, ποιμίπθι ἴῃ 1π|85 σοςᾶν τί, δ {ποι 040 βιὰ αϑβθηΐ πθῦς ΟΠ ἃ, Φαοιηοο ΡῈ} Υἱ}} 
οἱ ᾿πρυθϑβίοπϑιη ταρία οϑίθπαϊι. Τάτ 116 ποραΐ ΠΟΘ ΓΘ τ π]1Ο}] ΟΣ [686 ΘΟ.) ἅΡΘΓΘ : ΠΘΩΈΟ ΘΠ] 
[5 6556 τπιξοοιη τι }}15 [πι15 ῬΑ  ΟἾΡ65 5ηϊ 4πὶ Πηρογαίοσγτιν εἰθο5 ποὴ οοἸ πη, πεὸ Πάθην ΟΠ νι βιϊα- Ζιοι ἐς 
πᾶ Θ᾽ νηΐ. Ἐχ ΦΆΙῈ5 ραίοί Πδος βεβία 6558 51}}}0 ΠΙοοἰθείαμο 4], τὰ (οβίαίπιν μαοίαμίιπι5, νο- "η ς ΓΕΡῚ 
ἀποναΐ πὸ [5 ΟΠ εἰβεϊα πὶ ἀἸσουθίαν.. Ὑ ἰβιι5 δὲ μαάϊοὶ μϑίαγιτιβ 116 Ὑἱῦ άπια ἀἴσοιθ, βίαι πηι Ὁ 
{ἰνπι8 οἱ ἔοοιβ τππ]Ἰουὶ ργοροϑίία, 5 γϑι!δὶ ᾿θρύιαι θα πδἤοϊο ρονίναι. Αὐ δα] ταν πλϊπι 8 τπουθυιμῖ 
ἀο!ποίασαιτα. ΘΟ θγῶ ; 566 ΟΠ νἸϑ Δ μη 6558 ργοΐοϑϑα οϑῖ, (πηι. 5 Ρ6. ἰμίουτοραία ᾿άθηι 
σοι βίδα τεϑρομπάδγοί,, ἃ ἰμίαθο ᾿πάϊοθ ποῖ βοΐτπι θΟμΪ5, 8866 δἰϊδπ γἱΐα 5ρο Ἰδίπν, ἀὸ Ἰδαὶ 
ἀαμηπαίμν. 81. ἀπ θη δ πα ρΡ] οἴη ργορυοβϑα δϑί, αὖ ᾿πίθυπαιι ΔΉ ΠΗ ϑαιάϊπιι ΕΠ] ογοβοθηΐο 
αν ίαίος ἀθεϊατατοῖ, ἂς πὰ] ον 5 αἀδίαπίο5 δα οοπδίαπτίαμι μογίαγοιαν, ΤΊχ ῬΓΟΒΙΠΐ ἴμ ΤΌΡΊΤΩΙ; 
πρὸς τὴν πυρὰν ἥλατο, (4 εδ5ΐ, αἰ ἸΙητογρτοίαδίιν Τ]]δι μη τπ5, ᾿δοία τοδτι σΟὨΒΟ Πα, 4111 4Ό] 611) ον. ὅ. 
γοῖατ! ἐπ] σθ5. σαϊᾷαμη {Ππα]αμνβ, τα] θυ 15. δα ποία ΘΟΡΡιΙ8. ΘΟΠΙΡΙΟΧῸΒ », Δ δι ἴῃ τϑρίοποιι [6 (Ἵ7' 
οδ]οβίθμι γα ηβι 51... γο που απ πα ἀτιίθ ΘΟΓΡτΙ5. ῬΥΟΡΙΏ 1115 ᾿Π ΟΡ ΠΩ] 5Έγγαν, «πο ἴῃ ΡΓῶ- 

οἸανἰβϑίηιο δά ἀγθθηι (θη ρ]ο ςΟ]]οςαίτηι. Ναυγαΐ Βαβ1Ππι5. ἰοῦσα ηι βαποίῳ δάνοπία. ϑπθαϊοίδμ. 
6. 51Π1| 5110 5.18 5518 1 ΔΉ 1185 ΠδίτΓΔ ΠῚ ΘΠ} 151588, [ἃ ταὶ δα ποία 116 τπαγίγν., ᾿ἰῃβίαν τη (115. 60" 

4 ἀνθθιὴ ᾿μοοϊπαηί γοατ φαοάαμι σομλμηὶ ἰαοί ππιἰυϊτοῖ, πιὰ νι 6] 1οθί, ατιοθ οἱ 5815 (πο [α 

οναΐ οἵ τρτὶβ βοϊαίίι. Εο σγαίτπιβ [π|0 (σβαυιθηβῖριιβ ἰος ἀπ} οἰββίηνὶ ΓὉπ115. θΘπθἤοιτμι, ἀποί, 
τὶ αἰΐ θα5}115, σοπηπιἱ ἀαπιανιπι εἶγοα ἔπαπς Ἰοσιηι πϑίπγϑο ᾿η511ἃ ογαΐ βαΐδαιρο. ὙἸάθίαν 5. δὰ- 
᾿πτὰ ποῖ ἴῃ πυθὲ (βαυιθηϑὶ ΟΡ Ϊία ἔτι|558., 564 ποη ἰοπρα ἃ δὰ ἴῃ Ιοθὸ 6115 βοαίθηίι, πηεἰο 

βᾶ ποία παν γν 605 4] ἴθ ἀν θ8 ογαηΐ γος φαοάδμι ἰαοία πα νι οθαί. 
ΠῚ. Τιοβ Πουμ]1α: Ξεαιιθηθ5, πϑιηρο 6, 7 οἱ 8, πηαίθυϊα δι Πα Ἰη6 οου πα ποίῶ διηξ, Τηϑθοίας-. Ῥς Μορνῖ- 

{πν ΒΑΚ. πι5 ἀγαυἴαμν αἰ νι, οἵ ἴῃ οοιμτηθηα πο δἰ θθιμ θυ πδὸ ῬΥΘΘΟΘΡίο ΟἸΉ 165 ἸΏ ΘΠ) 165 ἐπεθι στ 

Ριοδιπάϊι. Ποιηοπβίναί ᾿ὰ βοχία ἀπ ρίοχ 6556 ἰθῃ(α ἸΟμτι1 σΘΠ15, ΓῸ5 Δάἀγουβα8., δὲ ῬγΟΘρΟΡ 5. 
Ῥοπβίθυϊου!β ἰθπία( Ομ 5 Θχθιηρ! ατη ρδίϊξ 410 10 ἀἰνιια., αὶ ομμμἸθτ15. ΤῸ θτ15 οἸγοσι Ππ]6 8 αἰ σοθαι 
ἰάμῖθα : Ομ ἤαοίαμηι ὃ φιλὶ πππτι5. ΘΧ ΠΔ] ΒΘ Υ 15. ΑΠ1ὰ5. 1Π1π|8 γοοα5 οἱ ἰδίδμη 6 110 5θη θη 18} 

5111 Θχρ]αμδῖ. 
Τππεῖο βθρίϊμγο Οναιοπὶβ οοπηθηιοναὶ Βαβ, ι5., πιῶ ἀπίοα ἴῃ “πδήαπι οοποίοπο ἀἰχοναί 

4 ἀἰνίίο Π1ο δἀοϊεβοθηίθ,, φαὶ Ποιυιΐππαπι 46 γἱΐα δίθγπα ἰηἰθυγοσαντ. Ναιηο ἀδιηοηβίγδί α4τιΔ 
βία! το Δἀο᾽ ἐβαθη5 116 ἀϊν!α5 ΟΠ εἰϑδίο ρυθία]ονῖς, ᾿ἀθιη πα 605. ἴδον ἀθοϊαναί, {π|. ἃἴϊα «ψαϊάθιν 

Ρυοορία δά πρίονα νοΐ, 564 οἰδοηιοβϑυπδ ρυ:σορίθτη νἱοϊαηί. ΡΠ] ΣΎ θια5 ἐαβίραις ποὺ νΊ τι, 

οἵ ᾿πᾶπο5 γί ἢ Π" οατιθᾶ5, {αῚ} 15 τὶ βο ο θαπί, οὐμὶ 5101 ΠΡΟ’ Ὸ5 6556, ἃς 5101 δἰ ΠΟΟΘΘΘΑΤΊΟΒ {5115 

ἀϊοογθπί ὑγρὸν" θη ψιι 6556, 56άτπιο ἡλα]α ραιρουθιι5 ᾿δραΐινο5. ργου (ον ηΐ. ΕΣ ΡΑΝΕ 
ΒΌΡΓα σΟμδ(Ϊ ϑ111115 ῬΤΌΡατο Οταϊ ποι οοΐαγαμι,, 41π|0 δὲ τπὶ Δ ὴῖ οἵ διδοι(αἴοην, Πα} (8}}} μοι. 9. 
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π. 

ΘΟΟΧΈΕΨΙΙΙ ΥΓΡΆ ἘΞ ΒΆΒΙΠ. 

[556 ἀπηο 368, εὐπὶ Ππουγοπάα [ἀτηθ5 Οαρραάοοίαιη ἀἢ] ρανεῖ. ἢ θηιοηβίγαι [νπ}τι5. ον αι}5 
οατιϑᾶ μι Ἔχ Πομιΐπτι πὶ ρεςοαί 5 τοροίθημάδην 6880, ΘΟΥ ΙΓ ΤΠ ΧῚ 6, 4αἱ οὐπηὶ ἀαηἀανθηΐ, Ὡ1Β1] 

ΘΧ 51|5 ΔΟΟυῪ 5 ΘΠ] ΘΕ θαπίαν ραι ρου ῖθιι5. ΑΠταμὶ ἴον οατιβαιη., ΠΟΙΗῚΡ6 τιὶ ΠΟΙ 65 ΡγΟθΘητααν, 
βῖνβ ἀἰνιίοβ, δῖ ραιρδιθβ. Ῥοβίγθιηοβ μουγίδίιιν, τιῦ 1)60 οοπ ἀδηΐ, ἃς εἰ 5ιὰ οβαϑίαιο ρᾶπρθ- 
ὙἸοΥθιι5 σπσοιγγαηί. Ομ ηἰτι Θαΐπὰ. οαἰ τ ταί). Πα ΧΊ Δ 11 6586. [Δ 161, ἃ0 ΘΟΙ 5, {πὶ μος 

2810 ρογθιιηΐ, δθο τ ἰβθυα Ὁ] ]6η 6886. ΠΟΥ ΘΠ; τιῦ ἸΠτΘΙ ἸΠ} 1 ἢ ἰ551 1188. θ6᾿ Ππιὰ5 παν μα 115 δἰ, 

481 φουρουὶ ἔδιμθβ ρευθαητ πο δασοπνγαῖ. Οπγη 15. σαν αΐϊ ῬΙΌΡΟὨΙ Ἔχ θηρία [Θ᾿ ππᾶγτμη, 
δἰ Ππϊοουιιη ἃς ΡΥ 5 ΡΥ όσα ΟΠ Ἰ50 18 ΠΟΓΊμηΙ. 

Ὑιάεπίαν ρα] θῶ 4ιιοἄαπι Ρυθο65 οχίτα οὐ! θ᾿ 4 Ἰοἴδ5 ἔπι1556, τὰ σὰ ἀἰνιηα, οἰλτι5 1η ἀἸοἴπατ 
οὐδὲ ἔαιιθϑ, ρἰαθανδίιν. Αἰξ δηΐη Βαβι πι5. Ριιθυος, τ στ τὰ ΠΠ ραν ᾿ππεΐο (α[λ11}15, ᾽πὶ Θοο  6ϑ1ὰ δε 

ΘΠ 5510} 6}}} ΔΉ δὲ ΟΠ] θοϊαιηθ πέση. νοοϊθναγὶ., [δι αση 4ιι6 1115 «ποάατημιοίίο ἄἰθλ 6588 
ῬΆΒΠ σαι πο συ ἴάγη, απ: 1Π1|5 ΑἸ πὶ ἃ δε Ἰουτι ΠΟ 65{115. ἐπ ΓΘ ββιοσθ Θοποϑαϊς. (τι6- 

γἱαν φαοά ἀππιὴ δ᾿ αϑιηοά! ραουὶ ἴῃ δου βίαν νϑητίαπί, ἀὰπὶ Ἰη ἀμ 65 411 δος ῬυΘοαΣῚ πογουμὶ 
6 ροβϑιαηξ, αἱ σοῃδϑϑιοπθι γϑηϊπιηΐ, ὦ οϑὲ, δα Ῥύθοθβ, 4πῖθ5. ἃ ἤδο ρϑοοδίουτιηι γϑηϊα 

Ῥοβοθθαίιι ; Ρ]θυΊ4ιι6 νυνὶ ἂο πλ  Ἰογο85. πθροίϊα θυ ΘΟ 115 ρυθογαμΐ ἂς ῬΘΡΡδτοὶ βθοτσιι ῬΥΘΟΘη}. 
Ἰ4τι6 οβεϊίαΐο5 ἃς ἤπιὴς πιο πτιπς ἔΠΠπιὸ 5658 σον θηΐο5, ἀγιάθαας οχρθοίδηϊοβ ἀπππὶ δηΐου 
Ῥϑαϊμηουταηλ γι] οι [05 ἀ 80  νουϊζ, αΓ οχ δος βία (Δ πὰ} 6 σαν ΌΘΓΘ αἰ 1551 πϑοθϑϑιίαίθ Ῥυθοδηκὶ 

ΘΧΙΠΊΔΏ ΓΙ. 

Νοη νἱάθειν παπο 46 ἴληιθ οἱ βἰοοϊζαίθ ονατοθθι ἰμἀΐοανα αἀὐορουῖτϑ., σατα ἀἰνιταμι Πουγδᾶ , 
4] βΒαμηπηαπ Δ ΠΟης σαν ζαΐθηι διιοιιρανὶ δὲ οαἰατηϊταϊα πὶ σοἸρΟΠ 65 6586 βοϊθηΐ,, Βαβι] αι ΠοΥ- 
ΤΌ} 115 51115 ἀρ θυ ταΐθ58. πανταί. [ἢ πὰς δηΐμη ογαίΐοηθ ἤθη πιαρὶβ αἰ γ 65 Πουίαΐαν Βαβι ῖπι5, {πᾶμὰ 
᾿ρ805 δἰϊαμι Ῥαιροῖθϑ., τιί Α}115 ϑασοαγταηΐ. Οπάγα ΠΠΡΘμτἶτι5. ογθάθγοι ἱπάϊοανὶ ἃ ατορουὶο 

οΥατοηθι ἴῃ {Ππώ [ππροῦ. 7) 6είσιεαπι πογγοώ πιθα. ΠΤ οαβ. δαΐῃ ἰδὶ νουβαΐαν θαϑη}1τπι5 ἰῃ δάΠου- 

Δ 15 αἰ γ1{1}}115 πΠ6 σαι ρο 65 ὃ Παηΐ ᾿μπατηα πᾶστιμὶ οα] ατϊταϊιπ., π6 Θχα]οθγοηί ναϊπονᾶ, π6 ἴνα- 

ΓΘ} (ΘΙ ΡΟΥΘ παοοϑϑιίαί 5 Ἰρπογοηΐ, 566] "ἢ ργομιρίπαγια ἀρουϊδηΐ,, οἱ Πα πηθητὶ [ταΐγ 85 “ ραυοὶ- 
Ρ65 βἰπεϊαπί. 564 ἰατηθη αιιοηλίητι5 παης ογα τ Οη 6 πὰ δα [Ἀιἷβ (δι ΡῈ15 Τίνα, Π]5. ἀθηθουν γοῦ- 
Ρ15 : ὕκνο δυβρθοίος ἀπτιότ σαγί[αίοπι αἰ Ποττθα αροτϊοπέα.... δία ψάπιθηι αἰγὶ οατι5 4, τι8 ΘΟΤῊ-- 

Πλτετιθ 1 οΘΘοἰαίθιη οὗ ρμτὶναίαηι ἱπαπι οορίαπι ορρογίανο. ΝΠ. πλ ἴὰπο δυαυ!ουθηι., 48} 4115 
1ΘΙ ΡΟΣ ΙΡιι5., Ἰαναη 1] ραιιρουὶβ σατιβα πὶ ἜχϑΕ 1556, ΟΧχ ἰδ. οἰίαμι γι 5 Ῥουβρίοὶ ροίοϑί : ἤει 

αι ἱπιρθαϊε φιιοπιΐτιις ἰαγοίατο ἢ δοηπο «αεει ἱπαϊσιι ἢ... ΕΞιισίθτις οοτιανοποῖξ, τυ πι5 τσοὶ, 

Στ ατιβιεί αἔτι ἐς ὦ ψιιο ἀθόϊίιιπηι, δα ἰρίτιι", δὲ τ οἰ θοπιος γτιαπι αἰ [675 ἐπὶ ογασίϊπειιτη. 

ΤΠ οηγοηϑίγαΐϊ Βαβι! α5 ᾿ὼ Οταίϊϊομθ ποπα θα μ ἀποίογθπι ΤπΔ]οσια ΠΟ 6556 ς 566] οςαἸαπηηἰζαΐοδ5, 

4185 80 60. Ἰῃξουτιπέι, 60 βρθοίαγθ, τι νἱνίιβ5 ποιηΐϊπιαιν ῬγΟ θέαν", ψ6] τί ρεδοοαΐα δχρίθηίαν, 
νΕ] (Ια μ}, 51 τλΐητι5. Ομ πἀθηίαν ᾿μηρτο, βα τθια. ΘΟΡΤη ΘΧΘΙΉΡΙῸ ΔΠ1| τη ϑ] ον. ἤδητ, ΝΠ] ΗΝ 
ΘΠἾηλ ΤΑ ΠῚ 6558 5 Π5ίαπίϊαηι, 564 Δἀαιτιν ἀὸ ἴρϑατη δἴϊαι ἀἸα θοϊαμ ΠΠ|06 0} ἀν 1 {1} ἀοίθυϊουο 
511 ῬΙΟΪΆ 505 6586. 

Ομ} οὶ ροβδθῖ πᾶπο ογαϊτομθι δοάθην ἀπὸ 308 ργομπιιηαίαπι {π586., δαὶ οονίο ἀηπο 369 
Ἰῃθαηῖθ, δηΐθατπαηι ἔαρι ΘΟ] ]Θοῖϊο., ατιῦ 5ρ65 ΘΟ ΠΙΡ Πα] [ἀπηθι βθάαββοῖ, Νά ᾿ἴδι οαἰαμηὶ- 

ἰαῖθ5., 6Χ Ζαλ]}5. ΠΟΠΉ11}}1 Δηϑαιη ἀντ ρΙθαης,, τὶ 46 δὶ ργονι ἀθηίία πὸη Ρὶ6 βεηεἰυθηΐ, ἢτι- 

τηθυδηίτν Ἰηΐθρτὰ ὅ παν θῖτππ Θχοϊάϊα., " [ἀπη65., 5: οἰ αί65. οἱ βίθυ Πς5 ἴουντο. ὕΠθίπτα δχοϊήϊα αὐ 
ΝΙοδοτα. ἃΏ ΠΟ 968 τη ]βθυα "16 Θνθυβα μὴ Του ροβδαῃΐ, [165 οἵ βἰςοϊίαίο5 δα Οδρραάοείδμι. 

ΤΥ. Ιῃ Ονακίομβ ἀδοῖνια, ατι85 οϑὲ δ νθύβιιβ ᾿Γαβοθηΐθβ., οϑβίθηιι Βαβ}}πι5 {ποῦ εἴ φαδηΐα 6Χχ 
᾿γδοι μ1ὰ Οὐδ η τα τη], “τᾶ π ̓ΠΙτιδ0 δἰ ἸΏ 8 Π65 ᾿ἰΓαβοθ μα] οααβὲδ : Φποιη 0 ̓ γαοαπάϊα τι} 106ι: 
Ἰηΐθυ αν Οἱ] ροββίμητιβ, Φιοι 040. νἱΠ]οϑαιη ᾿γαοι Π ἀἸατη ΒΡ γαγ. 1021} ταῦοπα εἰ σία ῥτο- 

σραἴ ἴῃ Θναίϊίοπθ ἦ6 ᾿μνι ἴα : φαδηῃίτι τ βθυϊο 1510 παϊο νττο οἱ 4ποιμοο βαπαπάιϊιπι 6χ- 
Ῥοῃ. ΐ 

ψάτῃ ΑἸ ΧΊητι5. ΡΥ δ π Ομ ἐπι . ΒΆ51Π1 οΥδςομταμ Θαμ 6556, ἴῃ πὰ 56Χ ρεϊπιοβ Ῥιογοι- 
ονιμνι νϑυβίοα!ο5. ὀχρίαμαι. Παῖς οἱ πποιουϊαν «ἰἰδβονοθ! πηροβαογαΐ δρίβοοριιβ ΕΈΒΟΡΙτ5, 
οὐ 15. ΡΥ ΘΟ 115. ΘΟ ΠΠΘἢ5. [θα 5115. σοιὴ «ἰΠΠ οἸ οι δῖπο πιογὰ οἵ οποίος ἀροΓοβδαβ. οί. ἤδς 

πὰ Ο51 ΟΧ ΟἸὨἢΠτ15. ΒΆ51}1 ἨοΙ Π115.,.ὄ οἱ ΤΠ πιβο ῖτι5 ᾿π ον ιονς. ΝΝοΖιιο Πα] τι5. τοὶ οθβοινα οἱ 



ΨΤΑ 5. ΒΛΑΘΙΠΠΠΠΙ. ΘΟΟΝΧΠΙΧ ᾿ 

οἈβίγιιβα γαίιο. ϑϑοθϑϑιί θηϊηὶ Βδ51}{ππ|8 ΠΟ Π πλα]το Ροϑί οὐ! μα Ομ ΘῊ} : ΓΘ ΘΙ 8115 (ὑδοϑδ ΘΔ}, τμἶτι5 

ΘΟ] 6β186, ἴἢ 4 πᾶ:} ΘΡΊΒΟΟΡαι8. ψΘΠΙΓΘ ΠΟ βοἰθθαΐ, Δ η}} Ἰβ γα 1 ΟΠ μὴ 5ιιβοθρι. 
Τη Οταιίοῃθ ἀθοίηλα (θυ 1ὰ. απ ἸΠ ΒΟΥ Ἰ 1ζαν ἴῃ βαποίτηι Βαρίϊϑιηα,, οαϑι σαμίαν αὶ 5ιβοῖρι θη αὶ 

Παρείϑι! πουϑι ριοτοσαηΐ. Ποιηοηδίγαϊ ΒΔ51}ππ5 ἰοΐδτη νἱίδι ΒαρΕΙβη}1 [δ ρτι5 6586, 584 ἰδιηθῃ 
Ῥαβο Πα 158. ἐθιριι5 ᾿ππ Χ]Π16. ΒΑΡ ΕΙ81η0 ΘΟΠΥΘΗΪ 6 : ΡΕγθβιιν8 θοῦ πὶ σατὰ ἴθ ΟΠ υἰδίαιη οτ- 

ἄδης, ΟΠ ϊϑεϊδμὶ ἰαθηδ ποπ θαηΐ. χρομὶί Π]ουιιμ οοι1}18 «πιο εἰ φαδηία {πριαῃΐ θομα, οὐτηὶ 

Βαρεβγαιπ ἔποπαπί. Ὑ οΠπαρίαίιιμν διουὶ οὐ αἴθ 01 αὐτῆ ο1ῖ5 Παὴς Βαριϊδιιὶ [πράτ δἰ; 
ἀὸ ἀἰθοϊαναῦ, εἰδὶ δα βαπιουθηι πιθηΐθηι γθάθαηΐ, ᾿οο 608 ΤΆ Π66 ταὶ γ6} που Ἰαπίτν 5ῖπ6 θα. 510 

γ6} Βαρεἰϑυλπι τ ἸηΟνΒῸ ΟΡ ΙΘ581 ΠΟη, αὖ Ρᾶν εδϑβῖ, βιιβοιρίαμηί. ΟἸιαιην 8 αὐιΐθιη ᾿ρϑῖτι5 δἔϊαπν ι- "- δ: 
νϑηίτε15. [πο τατ 6588 θαριϊδηναμι ἀοοθαί : ΠΟ ἰδηιθη Ῥαγθηίο5. Ὑἱτιρογαΐῖ, 48ὶ Π]ϊονιπ Ρὰ- 
Ρύϊδηναιη. Ῥεογοραθαηΐ., ἢ6. ὀχϊμηαλ. πη {Ππϑϑαπσιιπι ΔΙ Θβοθη τ ΠΔᾺ ΓᾺΡ 115 ΘΧροπουθηΐ : 

ἴῃ 605 ἰδῃίιαηι ΠΥ ΘΓ ἴπιι", 4 οα1 8111 1π1}15 Θϑϑθηΐ, ΠΠου Ἰου θὰ τίη αρίϊδηιο ποϊοθαμς ἰηίθι- 
γα} }. 

Ἰ)ιοία εϑὲ Οναίϊο ἀθοῖμηα {πανία ἴῃ ΘθυΊοβοϑ, οὐπ|5 γἰ{11 Θχαριίαπαιὶ ᾿ΐης βαβὶῆο παία θϑὶ οοοα- 

510. (ππτὴ Ῥ6Ὶ βδρίθιη [6 π]ουιιη ᾿Θ ἀοιη 5 ογαπρο απ ὑγυδίϊα 61 ἀππι ποοίπο μα 51π6 ἰηίοι- 
1 5810Π 6 Ρυοα Ἰοα586ΐ., ρου μο]θϑίτπιι οἱ δος 1, αὖ ΠΟμ ἢ 1}}}} Θχ ΡΠ] 606 510] φομμἶδϑᾶ 6} ΠΟΥ μὴ 
ἔγτιοίτιβ. τπη 1π|5. σοβροια ᾿π οιρονδητα,, οἱ δοορορία ῥΡεν ἰούπιη Οὐδ ἀγαρδβὶ πλδο ἰδηῖριιβ ποία ἴῃ 

νϑηζιηλ οἰϊαπάθυθας. ἤίασηι γγειεἰϊοτγο5 ἰαδοῖνο... δου νἐτεἰς ΟἸιτ δε Θαοιι550 πι5ο, ϑϑίαηιονῖς ἢο- ῬαΒ. 128. 

γιθοίαιϊ5 « σαρίίε το) θοἰἰς, Φοπίεπείο 1260, Ἑρτοίϊς ἰρδῖπιδ ατιϑοῖῖ5, οἱτί ἰοην οπιηθῖη ἀϑρϑοίιν οἵΤα 

Ριιάον πὶ ἔθ Θτίδ5., σοηιας αϑίίαπίθς,, ἰγαϊιθτίο5 {μπιϊοας., ἀὸ ροάϊνιις σἰηνιΐ [ιοτιῖο5, ἰασοϊνίοηιὶ 

οὐἰεῖο, Φ[{ 50 τίδιι, αὐ δαἰεατιίμεηι χιαςὶ χιοάαηι ΤΌΤ σοποίία!θ., ομιτιθηι γεν θτάενι ἰἰδἑαϊηιδτη 

ἔτι 5 6ρ5ῖ5 ργονοσαπίο5, ἐπ τππαρίγτμηιν ὑαοὶἐϊοῖς ρΡῸ πιωπῖϑιις οἰνιἐαἰὶς ΟἴΟΓΟς σοί πο πῖδς5, ἰοοα 

ϑαποία οὔοίη ατη οὐ δοθη τ αἰ5 56 οὔ θοεγο. (απ ϊθηὶς τι θγθενϊοἰϊδ τὶ ἀΘΓ πὶ σΟτιδριΓοατιτι, ἰα 

ΤΟΎ τι ἐγ ριεϊς ρεἰςαξαιν ρϑαϊὑτι5 ἑηυταιισιαϊς. (ρἀατιτιξ ; ςρθοϊαοιείιηι οἰ διϊρεὶς Ἵπινθπιπι ἐπ τη 

επιάϊχιια οἰαςφη65., ρέαπιθ ἱμνογ οι είς., ῥΤοΥ δι σίιιο ἐπιδίρίοπιο5, τιτεϊζπιπηι ἱπιϑατιῖιθ πποάπεπι οπιῖ-- 

ἑθηί65, 

Οὐ νἱπτιτη ᾿τιἾτι5 Ἰαβοῖ γ᾽85. οατιϑὰ Θχϑι εἰσβοῖ, ἀθιηοηϑίναί Πθ 51}}1πι8 «πιὰ πίτιμ 511 νἰζαν Ἔθνϊο- 
ἴὰ5..). 4118 Πποιηῖπθιι αἶγα 6} αᾶυαμν σομ τ οπθιν ἀρυ 1, ᾿ποομ θη (ἰδ η} τον, ἂς ᾿Ρ511η} 

Θἰἰ ἃ ΠΟΥΡΙι5, Π01. ΒΟ 11} Δ 11}18}}. ΘΟΥ ΠΡ Ιζ. Πα ν ταν 1 ῬΒανγμιασα ΘὈνθία  ἰ8., {πα Δ 16 εν] 

δα ἀππαίπ5 ΒΙθοηήτπιμ 50! θαηΐ, οἱ ἴῃ πλα]α δ] 1ὰ Ἰη θι Ρ γα ἴθι ἴῃ ΘΟΗΥ ΨΥ 5. ΠΘΡῚ 58011|. Ὑ᾽πμῸ 
δί( θα αι ππιρϑι Ομ Ιρουἃ Πΐ, ΘΟ ΠΠ65. ὙΙΟΤΊΙΝ Οἵ 11 }1Θ. 11} ΟΠΟΙῸΒ , ΥἾ5115 αἰ {π|6., 

“ΘΔ ΠΠ]6Πἃ5 ΟὈΒΟΘΠἃ 5, ΤΠ ΘΓ ΓΟ 05 ϑϑϑίαϑ δαὶ ΠΡ ἀϊθ ργονοοαπίοβ. Π)θοϊαγαὶ πθο ΡῈ 6 145 ᾿πητιρίαϑ 
ὁ} νἹγρΊΙαΐ.. ἤθο ππρία5. εἰαπὶ ῬααἸο1ἃ εἰομητιηι γα 1556. 51 4 ΘΏΪπι ΘΟΥΡΟΙῈ ἰπίθρτδ 

Ῥθιυβειυϊηΐ, αὖ πηθπίθ ἰπδρυαᾶθ ΒΟῊΝ ῬΟΙΒΕ1{1556. Τάθιη ἐδ γἱγὶβ βίαι αξ, {αὶ πος βρθοίδοι]ο ἱπίοι- 
[ποναηί. Ὑ δρθίτη" μ6 {πὶ 1ἰὰ 56 βθββουιηΐ ῬΆβο δ (θη ρογθ, μἰθ ποῖ μα] τ] ργοβὶς [οϑίαν Ρδη- 
ἰεοοϑίε8. Πουίαίαν ἰἀπιθη 605 ἃ μοι θη. πιὶ Το αηἷο δ υἸθίαίθιν δχρίθηΐ εὐ βαϊαιςοπθηι 
ϑθμιι Πεοίθμαο, Ἀοραΐ 605 {πὶ Ἰαβοῖγ το ραν ἸοἾρ68. ποθὴ Γπθυιιηΐ,, τι ἴῃ «αἰ τι5 ρϑοςδίῖ5 ροθ]- 
τϑηχάλη δηἰ δ ἀγουίθυϊπί., 605 ἰαπατιαϊη Ργορεα ππθιη να φρτοίδηςία ἐογθαπΐ ; 4105 δτίθιι 
νἹἀθυϊης Ῥουυ]οα 665, ἃ} δουα οΟηϑιιθ σα 16 το αρἸαηΐ, 

1η Οναίίοπο ἀθοϊμια «αἰηία, {πὰ Ἰ5ου παν 48 Πά6, ἐἰ5βουῖὶ Βαβι πι5 46 ἀϊνίπα παΐπγα οἱ ἦ8 
δῚΠι ἂο ΒΡ νυ τπι5 βα πο] αἰνιηἸαίθ, Τ᾽ απία οναηΐ δι πο] οονιιν ἢ οἱ ϑιπιαἴα, τὰ ἀτιγ 15 Ομ Π15 ἀρουία 

ϑ5θὲ αὐ αἰ! δπάαιη {Πθο]ορίαιη. , πθὸ ΘοοΙθδία [15 το ι5. ΔΙ Θη 15. βα(ἰαυθίαν. [ἢ βοάαθηιὶ ἢ δ᾽ οὐ 

ΒοΡΆΜ Πα Ἔχ] ἰοαΐ ᾿πιΐπιπ να η 5 6}11: βδοιιηάτπιπὶ ΤοΔΠΏΘΗῚ 5, τι86π|6 δὰ [δος νεῦρα, 770. ἐγαΐ ἐμ 
ΡγΠιοίρῖο αρτεἰ [λοπηι. ΝΕ] ῖο5. πονοναΐ ΒΆ51}1π8 6Χ βου ρίουθτι5 δι Ππϊοῖβ, {π|05 ἰαπία 1810] ]οΔη-- 
Ὠ15 ΔἸ ας0 σαροναΐ 5 ταῦ 1Ππ|4 1 βου !ρία 51ιἃ ᾿μβθυθυ 6 Πο ἀπ ]αγϑηΐ. 

)ὲ Ονϑίομα «ἰθοϊιηᾶ βαρίϊηα,, {π|85 οϑ ἴῃ 5. Βανίδαηι τηαγ γ " ΠῚ... ΘΟΠ51}}1 ροβϑιιαὶ Ῥιωίαίϊο 

1Ο1}1 ΒΘ οι Π6}} ανί. 2, εἴ οί 74 εὐ 75 ΤῊ] δι μ 1 ἴῃ ραυβθαιίοπδηι ΠΙοοϊο Ια η!. ΝΊΠΙ] Θπῖπι τ ἱμὶ ραβ. 646. 

νἱδίαν δὰ 46 τὸ βίδίτι!: Ῥοβδο απο ποῖ ᾿πουτν αὐ 1) τηαρηδ5 αἰ οτ] αΐο5. ΝΊΒΙΙ αἰἰβουεῖιβ. οἱ ο]6- 

ϑαηίίας ἀπ θι15. ΒΟ πιο ἢ {9115 θα}: 1... ἃ ον δὲ φιαάναρτηία τηατίγνοβ. 5. ἀογάϊιμι 51 
ΤἸοῖη1ο Ῥάβ811η} 6558 Π]6 10 ΠγΌ αι “ΓΘ νοπίτιι5 οχ θά 511} γ δι} 15, 411 (Θ5ί65 1ΠΠ1π|5 ταν γε δ πτις π. 3.}. ε10. 

ΟΥΧχκν, 



σο!» ΥΙΤΑ 5. ΒΛΑΘΙΕΙΙ!. 

ἃ Πονιὶ! ι7. Θχϑίαυο ἀδοϊαγαὶ, (δἰ θθουυηδ οϑὶ 5. Βά5}}1 ἴῃ φαυδάναριπία πιαρίγιθ Οναίῖο,, ἀᾶμ} οἱδ (γατι- 
παρ ρον, ἀθπίϊι5 οἱ "ἢ ασθρουῖτι5 Ν  ββθμτβ ἰαπαάδηΐ. 
ἰα γιατ! ρ. 8. Βαβι! 5 ἴῃ Ογαίίομα νἱρϑϑίμηα,, {π|8 46 ᾿μπιμ] 1 αἴθ ᾿μβου  Ὀἰτι, ἀθηιομπβίγαι Πομλΐπθηι, 

200. αὐ μοβίσαδιι ἃ 4 ο]ο νἱοίαϑ εἰ ἀοϊθοία5 οϑέ, ἱπαπὶα 510] βχίββα ρἱουία ογμαιηθηία, ἀϊνιεἰαβ, ποπο- 
Τ65, ΠΗ Π11)41 ΒΔ ΡΙ ΘΠ ΙΔ} : 564. γϑυᾶμπ δ] ουϊᾶπι 1 60 ρΡοβίίαιη 6556, πιΊ [6] ρυαίι δροθρία οπηηϊὰ 
γΘ δ Π115. ΠΊΘΙΏΟΥ65 Βοίσὶ,, 48] Πυιμηδη δ {4 Ἰτατ (γα ίτι5 δϑ., ἃς ᾿ΠΊ ΡΥ Π}15 ἃ ᾿ρ50 ΟΡ δίο 
Θχθπηρία ᾿τι}}}1α{15 τορείθηίοβ. Εἥοοοὶ Βδβι}Ἰτι5 Ζα θ5 πο 15 μόρα Θχϊμηῖα σιν τ15 ΘΟΙΠΡΑΓΑΥῚ ΡΟ8- 

γναρ.158.5. 511, ΟΠΒογγαίοπο ἀἸρητιη δϑί φαοα αἷΐ ἀἰδθοίτιιη, ἄσπν μομληὶ ἰη 51 4185. βίσαϊ, 5. ΠἸ πι ΘΕ ρ8ὶ ἴῃ- 
ΒοΙΘηΐθ ϑ{Ὑ11Χ1586, Π60 ΔΗ 111} ΠΟΟΊ11856 6ἷ, {πὴ} ἃ Π60 εἴ ἃ νἱΐα φίθγμα Αἰ θη υἼ11}} 58 506 "ἃ -- 

γοναΐ, σα ΠζιαΠῈ 58 ᾿ρ056 ρυ ααϊξ, ἐταηβίπρα ἃ Π 60 [ἀοΐπι5 δ τη ον φοΐθγπρο δ οί. 
που ὙΥ. Ναυ]ίατα μαοίθπιιβ γθοθηβιϊπητι5. 5. ΒΑΒ1}1 ΠΟΙ Πἰαπ., “πιῶ πΟία5 Θρβοορδίιιβ θυ 56 ἰδυγοί, 

3:1. ἴα ορὶ- σ6α ν]ρθβϑιηα ρυ πη, μοί γοϑιι5 πειιτιατιὶς ααϊιιοτθτιάτε τιοτι οἱ, οὲ ἐδ ἱποοπαάϊο θαίνω ἐθοίοϑίαμι 

εἸὴ εἰ θοτῦς 7αοἴο, σὰ οχίτα αρραάοοίαμι ργοπιιηίἰαία 51, ἤθμ πιαΐθ δά δρὶδοοραίαμ γοίονιαν. ΝΠ μην 

ἀρῆς. 815 Θῃ ἢ θ451}}}} ργ ΘὈγ(ΘΥὶ ᾿ἴο ν᾽ ΠΟΥ ̓ πλτι5, ργθοΐου {Ππώ4 φαοά ϑαιηοβαία ϑιβοθρὶς ἀπὸ 909. ΠΠτις τὰν-- 
ἘΤΟΑΝ 5115 4}}1{ Δηπὸ 372. 564 ἀρίϊου πια]ίο οοπ]θοίανα ΤΊ Π δι ομτ!, {αὶ απὸ ογαιϊοιιθιη ϑα 8 }15 μὰ 1-- 

ναφ.365.α, ὕϑπαι Ραζαῖ, ἈΡῚ βΑβ.} 15 ἀη πὸ 572 χητ]ὰ ποῖ θ6 116 ἤδεὶ 5ο τα διιθμἄανο οομαΐι5 65. [( 588 {15 001}-- 
γΘΗΪ 115 4πιο5 δἰ οσαϊίαν. Νά οαπὰ 605. γϑμθιηθηίὶ ογαί!ομθ 5 6. σαδιραθβαῖ, πηθι που θί 16 Π6 

Πιῶο ἀϊοθμάι ΠΡουίαβ ἰῃ Ποϑρὶία ἀἸβρ!]οθνεῖ ; εομίνα 4πδιι τηθίπεθαι δυθηϊί, αὸ ΠΡουῖοι γθρυο! θη- 

510 115 ἀαἀἸθ πα! δύ πιτ δοοθπάϊί. Οὐαγο αὖ 605 ἃ αἰαῖ Ἰααιιοὶβ ροαϊίαβ αν ποαΐ, ἀδιοη- 
βίγαί εἰ8 ῃοϑίῖβ ἀγεῇοϊα, {πὲ πᾶς πιαχίτηθ γαίϊοηθ νἱίανὶ ἀοοοί, δὶ απο νἰζαμ Ὑ]Δ 1} 6556 ΠΘΙΪΠ6 - 

ΥἹΠλ115, πΠ6ς Φα] ἀ{πδ 1} 6586, {4πο4 ποβίτγιμη ἀἰοὶ ροβϑι : 566] ΒοΙατ Δ 81} Οἴ ΟΟΥΡΊΙ8. ΠΟϑίμἃ 6580, 
Ιη46 δὰ ρυφβοθρίαμ δἰθθοιηοϑυ δ ἱποιι οαη αι ἰδγίιν, {ποἀ «αϊάθι. Ομ ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΑ 1111} 6586 
ἀοοοῖ, πθο 51π6 ίθυηὶ ᾿ρὴ15 ἀατηπαίίοπθ ρυϑίουιἶ{{1 ρο556. Ρογουαηίθν ΟΠ Π11Π}1 Δα ΟΠπΙΘ 16 ταί 
(ὁ ᾿ποθηάϊο μιϑϑίου πο γουθὰ [δοογεῖ. ἀμ ποθ 515 Ρυὶν αἴογιιινι οἀ1}0118, 515 1051 Θοο] οβῖθο πἰ ηὰ- 
Παύτιν", 56 τηϊγα ὈΠΠΠ6 Ὁ οχϑεϊποίτιβ δϑί. 1 Τ)6δὶ χη ἰϑουϊοου ἴω αἰ Βαβι} 1π|5, 4] ἀ]α}00}} ἃυίο5 ἴμι 
᾿ρϑῖτι5 σαραΐ το θοῖς. Ἠουίαΐαν τὐὖ 115. ϑασοπγγαίατ,, {πὶ π1Π}} 6χ Ἰποθπάϊο Ῥυφοίθι. ΘΟΡΡΙ5 οἱ δηϊ- 
1] 1 86 νϑυιηΐ : ᾿ρϑὶ γ61Ὸ δοσθρίπην ἀαμηηαιι Θχθιρὶο 7001 οογοπδο τηαίουϊδηι οἰ Πποϊαιί. 

Ἰπηπηθυῖίο ἰηΐοι που }Ἰα5 οΟ] ]οσδίτι οὐαίῖο νοὶ ἰγαοίαίιι8 ᾿ῃ {πὸ Βαβι. }1πι5 Διο] δβοθη 5 ΘΟ ϑδῃ σα1-- 
1605 δάἄοορί, φαϊά πα! θοαηΐ τι 1Ππ{απ15 ρυοίαμο Π{ογ Ζαϊ οαγοιάαμα ἴὰ ροϑίῖβ, αἴ π6 ἴῃ ᾿ρΡ515 δίϊδι 
᾿υἰβίουιοβ οὐ ἡ θίου 5 ; Φαοιηο0 ριξθοίαγα ἀἰοι 15. δὲ ἴθ α5., 480 ἴῃ Θ᾿ πϑμ1 «51 Β} 115 Ῥόροῖς- 
Ῥιαπίαν, 86 τπουιιμη πιο πο τιϊθη ἄτι 511. ῬυΟΒΟΥ ον ογαΐ νοὶ ΘΡΊΒΟΟΡ 5 οὐμνν ἰχθθς ΒΟΥ ΡΒ, 

οὐρὰ! Αἷὸ δηΐμη 58 14 ἴδ! 6586, οἵ δΧ ΓΘΓΊΤΠῚ 1. ΓΓΑΙ ΤΙ Ῥατίθι "πα. 10 16, {πᾶ πὰ ΘΧΡΟΥ 115 6ϑΐ; 5815 

ΤΠ ΠΥΜΏ. ΠΙ5111}} [ἈΠ ΑΥ ΤΠ} ΤΟΥ ΤΠ ΘΟΠΒΘ]Ιΐτι 6558, τὶ ἃ ο] βοθηΐθ5 δἀοοθαΐ. ϑουιρίπμη Ορτιβ 
ὁ». ιγή. « (ξϑᾶγθαι ; ΠΘαπ16 ΘΏλμ [15 ΔἀΟΙ Θβοθμ 115 φαοίἀϊ6 δά " τηαρ Ἰδίτο5 ψομ εἰ δ μι ῖθτι5 4118 ἴῃ τιν] Βα- 
ἡ πος 51Πππ|8 ΡΟ] σου] ροίαϊξ, 58 ἢ δ] αϑιηοαὶ σΟΠ51}}15 605 δ  ἀἰγ6 ΠΟῺ Εἰ Θϑ᾽ ΓΥΊΜ, ἃ 51 1Π ς 58 Θοῦ]ο5 οθῃ- 

ὁ 0.178. 6 πριαμΐ, ον τὰ 51115 ραγθῃτθιι5 πο ἱπά]ρθδηΐ. 
5. Μαμηδητ5 ΤηαγίγΥ]5 ἰασιάο5 Ῥουϑθ τιν Βα} 1πι5 'η Ονγαίΐομπα νἱρθϑίηια ἰθυτϊα, αἰ4αθ αὐ πος 

ΠΏ. Π115 ΘΧϑΘ αν, 5υτη θοΐαπ τοραΐ ἃ} 1155 {Τα 115 5. πιαΥ ΕΥ} ῬΓρϑίο δα! ποιηῖηα ᾿πγοοσδίῃβ., 
4105 ΘΧ Ῥεγθρυϊηδίίοπο γθἀχὶῖ, 4πὸ5 οὐ οχὶς δχ ᾿ῃ βυτηἸζαίθ ; 4 αῖθ1ι5 ΠΡΘΓῸ5. απ πο πι05 τ δίς 

10, Τα θι5 Ῥγουοσαν τ γί ἰθιηριιβ. ΝΊΠΙ] δ᾽ τα 46 τος τπαγίγγα ἀἰβοϊνι8 6χ ᾿ς ΟΥ̓ΔΕΙΟΠΘ 5, Ηἰδὶ 
Θαϊη Ῥδβίουθιν ΟΥ̓ Τπππ [1556, πά6 ἀοςορία οσοαϑίομα Βα5}}1π|5 46 θομ15 Ἐςο!οβίδ ραβίου!θιι5 οἱ ἐς 
ΠΠΘΙΟΘΠ 115 (556 010. 

[η Οναζίομο νἱρϑβιηια σαδυία γθβϑ! πα ίπν 5} 06} 14 η1 δὲ Αὐϊαπὶ, ἂὸ Ῥυ]ηλὶ στπμ }ππ8615, ροϑίγθηιὶ 
οὐ οἰ π1οῖ8 Ομ ραγδηΐαγ. Ορρομὶς δου Θγρουθτι5. Βαβι 15. ἀσοπγαίΐαιη οί ΠΟ Ἰο ἀοοίν δ 
Θχροϑβιοπθηι. 564 οὐ γἱἀογδί δι Ἰζογεβ ἀντ θχροίθυα πὶ 46 ϑρινα βαποίο ἀἰββογουθῖ, {Πππ5 
ἀϊνιπιζαίοιν βου ρίατο οἱ Τ γα οι 15 ἀποίουϊαίο ἀοίθηηι, ἂς οαν"]αιιοποιι Ἰσθπίίαιη, ἐπρϑτιῖ - 

}. το3.},. ἕω 65ξ «τι σοηίίις., τίς ἢΠπ|. ὙἸἀδίτι ἤθθο ΠΟ μΉ}1α δα αρ᾿ϑδοοραίαιν γϑίογοπδ. ]πῖ θηΐμι οο] οθοι- 
γᾶ δἰ αΐ 4ιιδϑίιο 46 ϑρινιίπ βαποίο : ἃς ΟΠ δ ἀγγθοΐα δτιυῖβ δα αὐιάιοπαβ ἠδ πος ἀορηπαίο αἰ5-- 
Ραϊαίίομοβ. ΜΙ αΠ1 Βαβι τα αι] γαπιτ., ποθὴ (αι ταὶ ο}115 ἀοοίτῖπα ᾿πναγθηίιν, {πᾶιὰ τι οαἶτι- 
πὰ ϊ Δ η88} ΔΥΡΙΡΟγοηΐ. 

1.. 



ΥΙΤᾺ δ. ΒΆΑΒΙΜΠΙ. ΟΟΙ 

δ 58 πὸ οϑὲ οχ ἰοΐ πο μ}}}}18, ἀτὰ5 Βα 5.118 (1 ΡΥΘΒγ θυ, ὕαπν ΘΡ᾿ΒΕΟΡ ΙΒ ἴῃ ΘοοΙοϑια ὅθ. Ὄς Ἰνοπι- 

5. Θη5ὶ παρ αϊῦ, ἰὰ μι ραϊιοᾶ5 δ Π05 ρϑύγβηϊββα. [τον ρον 1185 Ομ} 1185 πη ταΓ 6 Ῥοβϑιιηναβ Πο- κἃ ΠΑΡ ΈΡΕς 
ΗΔ] απ ἐδ οἰθοπιοςγπα οἱ ἡμάϊοῖο, εἴ αἸϊατν, Ομοά 7) εις ἱποοπιρτο]ιθτιδὶ δ 15, ααυαμν ρυϊμλδηι εἷ-- 

ταῦ Βγιηθοι Ποροπιοία, ϑθυι. 4, π, 7 { ὉΡῚ ν᾽ 46 αιι8 Δάβου ΠΡ 5ἰγη115] ; Αἰζθγιτη ὅϑθνμ. 1ὔ, ῃ. 8. 

Αἰ ἱπάϊ!οαπίαν ἴῃ ΒΡ υουθ15. Θἀ! Ομ θι15 αἀ τηδυρίπθηλ, πϑηρα Ἠομλία ἴῃ Ενδηρο! πὶ 
Μαί δὶ, ὅθγπι. 16, π. ὅ, εἰ 5ϑῦη. 10, π. 1 οἱ ὃ. 56 ἴθθο συδβρϑυϊτητιβ ἴῃ Ἠοιη]}α ἴῃ ΘὈΥ]Ο505. 
δι ]Πον ἴῃ ϑϑυηοπα 20, Ρ. 576 εἰ ὅ77, ᾿παἀϊοαίαν πος ἨοΠ]α, Οποπηιοίο σιιὶς σοὔτἧπι5 6556 εἴ6- 
ὑεαὶ. ϑεα τἴδναπια ἰοοιι8 οχϑίαϊ ἴῃ Ἠουμλ]α (6 ᾿παμ}}Πἰαΐα. 

ΥἹΙ. Ουοά ερεείαϊ δα Ποιμη1}1ὰ5, 4 ἴῃ ΑΡρδπάϊοθμι γα]δοίδο, τι 8ριι} 165, Γπϑυιιηΐ : αίθπάτιπη Ὁ Ἰιονὶ- 
δϑὲ 685 ἃ Β85}}}} 51110 ἀἰβόγθραγα, 5ὶ ἰἀῃχθ Ἔχοιρῖαβ ΗΟ ΜΙ] Ἰαλ ἴῃ ϑαποίδπι ΟΠ Υ 1511 σου οπθπι, σὰς τα 
48 δά ΒαΑΞ1Π|8 01 561 1015 δἰ δρδηςδπ) τηᾶχῖιηθ δοοϑά!. 584 Ἐπ|4 ἀβϑθυθ αν 8 ΠΟῺ ΥΈΓΘΟΙ", ΒΔ 51}110 το]θοιῖο. 
αἰρηἰββϑίμηδ8 6556, 81 ριθίαβ οἵ ἀοοίε πᾶ ϑρθοίθμίι". [6 Υ 1551 }}118 Ὠρογτι5 δϑί 1π διιοίονε Ἠοιη]1δ ἴῃ ἐξ ονΗ 
βαποίδτῃ (ΠΥ σεμναί! οπ θη, βίου ϊα ΖδοΠανδ ᾿Πΐδι ἰθι Ραμ οἵ ΑἸ] αι 6 οοεἶβὶ, ργορίθσγθα αιιοά Ρορρθυᾶμι 
8 ΠΟΙ Ι5ϑι ηᾶτη ΟΠ ΥἸ501 τί θι 5 1 ἰο60 ὙἱγρίηΙθτι5 ἀδβίηαΐο,, ροϑί ρῬαυίπιμη οο]]οςαββεΐ. ΝΟΩ τηᾶ- οὐ λεθνμα 
δασπη ἀδάθοι!5 [πἰϑϑοί 5. Βάβ1110 ἴῃ δ αϑιοα! ταθτι5 ἄθοῖρι. ΔΙΑ) ου 5. ππομηθπίὶ δϑί, {α04 6] αϑάθμι Ῥόταία. 

Ἰιομ1}1α διιοΐοι Θχἰβίϊμηδ556 ἀἸοϊ(πν', Πθριηι σι Θ 55, οτι65 σΟἸηθἐϊς δἰ σπὶοατὶ. Αἴ Ἀ1Π1] αἰ 6}115 56π-- ἡγῶς τῆν 

(θη1ἃ ᾿η8915 Δ] ππιη. Αἰξ δηλ 46. σΟμΊΘ(5: μάλιστα δοχοῦσι βασιλέων διαδοχὰς δηλοῦντες χατ᾽ ρας. θοι. 

οὐρανὸν ἵστασθαι. ῆαχίηιο υἱαοτείτιτ' αὐ εἰρτιοατιάας τόριιπ σιισοθοδίοτιθς ἵπὸ ὀιοῖο σοτίδίθνθ. 58α ὦ 

1ἀ ᾿Ἰηϑ8η15 ἀϑίγοϊορβ ν οὶ αἰΐ, 4105 οο ἰοοο τοίθ! 1, πὰ! ἴθ γοτὸ (ΠΥ Ἰϑε Δ 15, αἴ 6χ ἰοΐο ἰοοὸ 
ῬΘΥΒΡΙΟΙ ροίαϑβι. 

Νοη ἀδθαουιηΐ, πὖ Δϑαι 48 οἵ ᾿πηρ185 Βα θη 186 γ6 161, {πιὸ ἰὼ Ἠοτη1]Π1ἃα τη ρο μη το πίϊδιη ἰθσπιη- 
ταν. Οεἰ οπῖπι υἷα, ἸΛ αΪ διιοίου. μου ]Π180, τισετίσηιτιθ ρθοσαίμηι ἱπιρμίατὶ δαποιῖδ ἀπ 75 αγν 

τνεἴξαπι Ὁ Εδοῖξ ροοσαίιπι: αἱ [δοῖξ οἔϊατη Πιιδι{{ϊπ5. τατιἰα5. Οιά Ζιιδίτιπι 681 ἀριια [ιδίταπ 1}οιιπι, 
ῬαιιοΟΥ Πη}716 ΤΠ} ΘΙγἶτιῖ556 ἀτὶ πιτε[οτιι)ι οὐ ἰἱν 5οἱ ἢ δὲέ δἰαίογ, δὲ {τα τη θησιγα πιθγιδὶ {πι6Τ Ἵπηιτι5. αἰἰ- 

τὴ θιϊοτεῖ τ᾽ ποῦ δ. δὶ ρδοοαία ρ[πγα σιιτιῖ, οἷ ρϑοσαίου : δἶσι δία ρίμο5, δὲ πιδίτι5. ΝΘαπασαδμη 

ἄοοοί πϑίο5 Ζαὶ Ἰαυχπύπιν, κα αΐθιι ΟἿ ρυϊογα ρυθοίαγα ἔαεία ςοηβθααὶ βῖπθ ροπί(θηίία ; 564 ἰο- 
ααϊδαν ἀὁ ᾿αρ515 ῬῈὺ ρα ἰτθη απ τ βαρ η1115, τι ραίεξ 6χ ἰοῦϊπι8 ΟΥ̓ ΙΟΠ5 ΡΙΌΡΟΒΙΙΟ, οἱ ὃχ 
Ραμ θη ἴα Ἔχ ΘΙ 15 {πιῶ τποχ οἰϊαία γερὰ ργθοδάπηϊ εἰ βειαπηίαι. πη πη υτο Βά51}}1 ἀοοῦ πὰ 
οατη Πἰ5 ΡΥ ποῖρ! 5 Ῥασ πᾶνε οχιϑτπαίαν. 51} ]]Π[πιὰ ἄοοοί ἴῃ Ἠομλ]1α 48 ᾿υπη ] ταΐα., ΠῚ 51ς 1οὸ- 

ἀαϊτπαν : ΕἸ, οἱ ργοχίηιιπι ροοσαπίοηι υἱάοτὶς, σανὸ σοτιδί οτος ἱρϑῖιι5 ρεοσαίτιπι δοἴτιηιν ; 564 Θἰΐαηὶ ρ. τοι. α, 

γι ἔδοῖξ απ ζαοὶξ τϑοίο, σοσίξα ; δὲ 5.5 ρ6 διίπι ἀθργο]ιθτιθ5 ἐεῖρ50 τιοϊϊογθπι, δα ρθτιδὶς τ ὗτι5 ΟἸιτιῖ-- 

ὑτι5, τιοπὶ ττια ἀπαπίαχας ρατὶ6 οχαπιϊπαία. ΠΥόχιιθ οπῖπι 1 οῖι5 Ποπιίτιοτι θῳ ρατίθ Θαρθηαϊε : Ἐρο βναὶ, 66. 

Θτυῖτι., ἐπιψτιῖί, ορδτὰ δἰ ςορὶ(δ]οπ65 δουττη γϑηϊο σοηρτεραίιτιβ. Ομϊσιθίϊαπι στη “οσαρθαΐ αἴι-- ΝᾺ Ἢ 

ψιιατιᾶο οἵ ργῶξθτς ρϑοσαίπηι ἱπογδραγεῖ, πιθηιΐμῖξ φιοητιθ τϑοίθ [αοίοτιιτι ἰρδῖτιδ, Τὶς υενῦϊδ : Ἅ6- ιν. 3. 
ἘΠ] Π16 ἢ γοῦθα θομα ᾿ηγϑπία ϑιηΐ 1}} (6. 

Τὴ δαμηάθῃι βοπίθηίδη δοοριθη ἃ ̓ ς γοῦθα : ζΖύπιπιτι τπαΐπιπι τερμίαΐ 7065... τυμΐία ὙΘΤῸ δας. 6.7. 

βοπα ποι τοριιαί ἢ Ομοὶ πιατ! 7165. γι ρτίπιιαν, πιοσατατξ, τι τι το ϊπιορταία ριβτα οἴαάσηι τὸ- 

5,507 ἢ πιθϑαγατι ατεΐθιι ποτὰ ἀτιῖτπο,, 5θεἶ ἴἰπσια. ΟατῸ τιαιπψιο ἵτπυβτπια 651. Εἰ χοίατί χιῖ αὐποραί; 

ΙΔ 515. οτίπυ ΟΝ [θέτε ἐπιδιαπιΓαίτιτ. δδα οπιῖπι τπαῖα οὐδενναὶ [)6ιι5, ῥοτια ὍΘΡῸ πιῖϊο ἴοσο πιιηι6-- 

γαΐ. ΕΤ οἴει τις ἐοΥ' “τι Υ Θέτι, Ρίθγιιηι,ια οθ551}, οἰεην [66 τιοτὶ ρο5568, τοτὲ ΘΟΥΠΗΙΠ τ α715 νοἰιιιΐαιὶς 

Ῥηοροπίζιτη,, 5θὦ ἰαθοτο υἱοίτι5. “1: αϊπιῖδδιιδ, αὐ Τοηιῖθην τιαοῖπι5., Τ 5 απ αίτι", δον αὐχίζεντιο αἱ- 

οἴταη, ὕτονα ἀνθ δι5 ἐἰζμηηι, ΤΟΥ πιο αι Ὁ ΟΤῸ τλοτὰ ὁπ τι ΘΛ αϑιισιῖμ Ὁ ΑΓῈ 71)θιι5 γιιάθα δε, πιοτι Πιοπιί-- 

πιηι ατιαοία. “1τ65 ἰόσόπι ργιδεογι ον 1260, γιιὶ ἐπι Γηιϊξαΐοπι τιονῖξ, οἱ διιρροάϊιαϊ αι τίμπιπι, ἐα- 
ὑἱέητι6 υἱοίοτίαπι Οτοῖ στιπὶ πεῖ ροσὶ υἱΐαηι πιαΐαπι πιαγ γνίπεηι διιδεϊτιιιοτισιξ ἢ Διπὶ σιιοηΐαπι 

οτιρίάϊιας ἰἰ16χξ, ργὶν αϑιιτιέττ" Ια ογίνιις Ῥ ΤΙς οἴϊατι 46 1αρ5815 δά οθγίαιηθη γϑάθαῃιθα5 ἀρὶζαν,, 
ἅ{πῸ5 ἰῃϑίατι αν] αἰΐ διιοίου ΠΟΒΊΠΠ180, εἰβάιιο που τα ῬΥΪΟυ 5. ν δ γθϑεϊτα! οοῃίθη. Ναο 605 ἀεὶ 
Πιηδτια, ΠΟῚ ΔΠἾ110 ἢ αγϑυιηΐ, ἃ Ῥθοοαίο δχί μη, 566] 605 ἃ ροῃἸΓΘμἃ 5ῖπ6 οὐ 46] 1 ατ6 ΘΧΟΙΙ] πομ 
ῬΟβ56 ἐθοϊανδί. 

Τοιριι5 ΠΟ (ονάμ ἴπ Οἱ] αν 115 ἀἢ115 ΧΡ] ΙΔ ἢ 15, 45 ποῖ τη ΥΙτ0 810 νππροναία ἴῃ [Ν15 Ποιηῖ- 
᾿ὺϊ5 Παουυις, Οὐια]ο οϑὲ φαοαά αἷΐ ατιοίου Ἠοι Πα ἴῃ {Ππ4, Δὲ εἰσ ογὶς βοηιντίην Οοιἶς {πὶς., Ἰ)6]-- μὰς 610... 



ΘΟΚῚῊ ᾿ ΤΑ 5. ΒΆΘΗ. 

1015 5οἴδηι ἰμ 0556 ΠδίαγΔ}}, ΠΟΙ} 1} 118 ΨΘΙῸ ΤΑΙ ΙΟΏ ΘΙ, {18 γιαί μι} 8 Ῥαγ δ)15 65, τὴς φύσεως λόγος αἵ- 

τιος. Ῥευβρίοπα δϑὶ Βα} 115. ἰοοὶ βθπίθητία, πθο αιαΙΒ 81}. ΙΒ ΟΥ ΑΓΕ ἃιαζ τ ΘΡΆ}8 Ῥοϑϑὶζ (θοα 16 
ὁοπάϊία 5πηΐῖ, ταϊίομα οοηα ΐα {{|586 ; 40 86 πη γαῖ «Ἰοϊται παίανδ οδ αϑᾶ. 

ες ΥΠ. )6 ἐὐδοίδαθιι βϑᾶποῖϊ ΒαβὶΠὶ πα τα αἰΐα ΠΟΪ5 δι ρθύϑιις αἸϑβθυθηάα : αι δαΐπη (6 ἢ γῚ5 

ἐὰν δα ποτ ἀάγριθι5 Επποιλῖπαι, (6 Αβοθίϊοο, ἔλεανρῖα, οἱ ΠΠγὸ 46 ϑρίνλειι ϑα οΐο οϑίμλπι5. (αοηλητι5 Κ᾽, Βα- 
ΡΜ ρ1Π10 ἀὐἸδασηίαν ἄπο ροβίουϊονοβ αάνθύϑιιβ Ἐπιπουλίπια ΠΡ νὶ., πα το αἰουιαπίιν ἰὼ Ῥείδτίοπο 1 

τομιὶ ταϊϊομθβ, {πᾶχιιμι ἄτι πᾶσ] ΡΟΠ 6.15 νι θην, 501}1 ἀἰβογθραητα οἱ αοε ἁτιοίου Εἰ νῚ 4 

ραρᾳ.303." ἰεραῖ, ἐχτισάυνην ἄνθρωπον διὰ τοῦ Θεοῦ, ογοανὶ ἰκοπιΐπεθηι ρο1 ]}Θιίηι, ᾿θαβι! 5 νοῖὸ "ἢ ἐχτησάμην. Να- 

"0556. ἃ, ας [ας Ἰορομαϊ νανιθίαϑ ἴῃ ΠΡγανῖοβ τθ] οἱ ροίθϑί - πᾶ πΐουαιλο 6χ ϑιιἃ Ἰοροπαϊ γαϊομθ ἀγρὰ- 

: ΠΗ τ:Ραξ: τηθηζα δάνούβιιβ μγοίϊοοβ ἀποῖς. Ῥγοιῖτς «αϊάθιη ΒΑβι πι5 56 Θχρ! θα αν αιτη Αἰ} 0] Βουρίτινο 

ΠΠς τρρηοηΐα, 4π|θ Ῥτάνο ἃ}} Πυ θ( οἰβ ᾿π 6 Πρ θα πίαν, τὰ Π15 Ππ|4 Ῥυόνου!ν. Π)οπιΐητις οὐ Θανὶι τπ6. 

564 σπ ργοβγίθι [λοῖτι5. ἔχου] ρα] ο Ῥοϑι {γ65 ῬΥΪΟ 65 Πἰθγὸ5 ἀρβοϊαίοβ., νἱάἀθηίαν πόνο {{Ππ 

ΒΔ ΟΘ 1] Οσοιμραῖοη 5 οἰ 501{1588. ΦΙΙΟ 115. ῬΥΟΠἶϑϑα ρου ἢςονδί. (ιιδινῚβ αὐπίθινν παρα 8510 ἴῃ- 
ἴοῦ πὸ8 ἄποβ ΠΡτῸ5 οἵ {γ65 ῬυΊΟυ 65. 501Π| αἰἸβϑι τ π0,. ΠΟῺ (ἀμ θὴ βοπίθητια ἀἸβουοραῃί : οἵ {8 

τ ἀΡστν 6 οἱ ἱπορία ἀϊοία γθρυο θη τιμία", δὰ ΘΧΡ] Ἰοαλο ΘΟὨΔἸμλαι).. πὶ ΟΠ μα 1 1. 516 1115 

τοιηῖβ 115 δα ἰοηἷ5 ἁἀἀοηάα οἵ οιηθηἀαμπεα ρυ ΡΟ ΘΙ. 
ΑἸ αὐουιιίτιν ταίοπθβ, σαν ἄπιὸ {{Π| ΠῸΡῚ ἢ δας {οἰ Βαβι ο ; {πος ἴῃ [15 118. Ῥυθοίον 

τπόγθιι οἵ σοηϑι αν [θα51}}1: Θρινιτι5 βαποῖτ5 ἀρρο θέαν ἔοι : φαοα {τ γέννημα 5006 αἰοαίαν, 

4πάᾶηὶ γοοθμ ἴῃ ἔπι ποιὸ νἱτπροναὶ Βαβι 5 ; πος αίον, πὸ 4παΐθητιβ {αϊ θη} ρυϊ οι ρ αι οβὲ , 

ΕΊΠΟ πα] ον" 6588 ἀϊοαίαν. 564 πὰ γαίῖομθθ ΠῸῚ τᾶ ΠΟΙ ΘΠ : 1}1ἃ ΤΡ Θβου 1} πλ ἢ τ} 6 ῬιῸ- 
μαπάα,, {άδμιν ρυΐηιο ἴοοο τοί]. Ειϑὶ δηίμηι [λα 51} 1π|5. [)λ6ὶ (ἰταϊυτὶ ττουπατι Θ᾿ ν ται] πιο {γι - 

μαΐ, ἰὴ πος ἰἀπηθῃ (δι Ρ  ἈμηθἴΟ ΠΟῺ Ῥουβίαθας,, 56 ρα] οο. ἃς Ῥυϊναίιη), ἰοϑίθ ανορονῖο Νὰ- 
“ἴαηζθπο, Κ᾽ πὴ} δα ποίτιν ρρΟΠ θαι θαι, αὐ] ἰθηριι5. οἱ Ἰοσιι. ἀκἰ θαι τι ἐ οπθιμνι 

πδοίτ5 οὐαί. Οὐϊηδίαιη πὰς Θοοποιηὶα ἔπη} εἰθηλται τὰῖ1 ὁ ορις , αὶ οίτι5. Θϑί. ΘΡΙΒΟΟΡΊΙΒ.) ἃς 

Ρυοὶη (6 ΡΠ ανΊθιι5 ἀμ ηἾ5 ῬοΟϑῦ ΒΟΥ] Ρίο5 ἴῃ πυπουλλπιι ἰΡο8. Ἡΐϊπο ἴῃ 1 ρ᾽βίοία οοίανα Θρίυ απ 

βᾶ ποίαν ἈΡΡΟΠ αι Πδιιμν. Οιιοά 5 ᾿ὼ ΠΠνῸ ἰογίῖο αν θύβιιβ Επιπομλία ιν ΠῚ ἰὰ ἙΟὨ ΟΡ 5. γ ΘΡ18 

Βιιὰς (τα]απ ϑριυ πὶ βαποίο {τα : ον τἀ θίπιν 1 ἐἰο ᾿πα ιϑίγια οαν βδο, 5664 ἡπ|ὰ σαν }}] Δ 1068 

Ἐππῃοιἱ ποπ οἱ οοοδϑιοπθι αἰζαἰδυια αὶ Πτι] 115. ν Οοἷβ ᾿ς αι ὈΓΘΥΪ ρου νοίαιο 6. πιϑιῬαηάε. 

νας 9γ0.ἃ. (ΘΔ απ πααιηι θᾶ] ΠΟ ΟΡϑοσ6 τπιϑαχραΐ, τπὖ Ραΐος οχ ᾿ς ἰοϑ[Π 0 Π]0Ὸ : ]έαφηο οἱ 1)ειι5.. τ᾿ 4}, ἐπι 

πονὶς ροτ' ϑρινϊταπι ἠαϑ (αν εἰοϊ{ι, ομτιθ πιάνει οδία ἐπιρίοί 5 651, ἐρδιμ) ϑρίγίζπηι εἴ ο6ΓῸ εἰο αἰ 

ὀχϑογίοηι ὃ ΒΕ , δὶ 605 ηιιὶ υἱγίιι ὁ ρον [601 5ιιτιῖ, εἶδος πιοηυϊταπιτις., ροΡ [δοΙο ατείοηι 65: ρμθν δρίνἑταη ; 

ιιοηιοίο ηιὶ αἴΐος ἐὔγίροῖι δος, {6 ἰρ56 εἰθδ{{πι{πι5 ἀοίίαι6 65: Ὁ δῖος νθΓῸ ρίμηι {ϑγὶς αἰ 676, πὶ ἐπ 

μοπιϊτιϊότις. τα οὲ ἱπὶ ϑρίγιειι ἀεἰξαίοπι ψμ ρμαγιϊειραιζοτιο πἀοητιοίία οι, ποποῦαγὶ, ποτὲ απίθηι 

ουχχαναν, ῃαίπγα δὲ σοτηρθίονο. Οἱ οταῖτη ἄοτιο οἰ οξιιν" 12 6ῖι5, πιιειαὐι δ 651 τιαίτιταΡ, {1 π{{6 τιοητυῖε1)} “τ ατη. ΡΘΥ 

πορἰϊϑοτίίαπι ὦ δοπίίαι 6 δαοίάαι. [ὦ ατεέοηι ἀρθγίς σαἰμίαγὶς ϑαριϊϑτπὶ τορι ϑηαι {τ αεἰϊἑοτιὶ ; Ἰδυιίο5, 

γΠαι},..8. ἱπφεῖ!, θαραζαία ἴῃ ποιλῖπα Ῥαΐνῖβ δὲ ΕἼΠΠῚ οὐ Θρ νυ τι8 ϑαποίὶ. 4751 δηιῖηη δαριίσηνα σ᾽ οἰ ἰπι Πἀοὶ, {- 
19: ἦς ὉΓῸ ἀδϑοτιδιις δϑὲ οἰ ἑαἰϊὶ, δίαπι ΟΥ̓ δείοΓ 6 ρῥτὶτι5 ορογίοί, εἰοὶπεῖο ϑαρίϊδτη αι οὐεῖσπατγὶ. 1751 ἀτίθηι 

γιοσῖοι ὑαρίΐδηιιι5 6ς ])οηιϊτιὶ ἐγααἰϊιίοτιο, ἐπ ποτηθτι  αἰγῖς οἱ ΕἸ Π οἱ δρί τίς 5απ οί, τε ἰα οΥ̓Θαί ΜΓ, 

πιθήτ6 ξθῦνο Ραίτγὶ αο ΕΟ, οοπγποῖο, οἰεηι ἀεἰτας ἴπὶ ΤΡὶ αἰ ταΐο οοπιρίθαιιτν. δίαπι φηίαηι 6είτα 

μος 6εἴ, ἰά οπιπθ σοπϑθριιηι 65ῖ, οἰϊαπιδὶ πιααῖτιθ οὗ εἰϊσπί!αίμτην ριςδοίαπίίαην αἰΐα αἰϊὶ5 ατυίο- 

».3ιή. ροπαπίια". Οποά 51 ἀποίον ΠΠΡνῚ σαϊητὶ ϑριν αν ἴῃ Βουιρύ 5. θη ἀο Του ηπτ ψΟΟΔΥῚ Φ0η- 

16 μαι. σἱοιι οὲ Κζογθιη ; πβααάιιαι (οἵ ἰοοἰβ (αι ιι6. πδηἰοβίθ, 5οα δοάθηι [πτὸ Βοιπίππιηι 

δο δα αἰεὶ οομ θη. 
». Ὁ... γ. α' Νράᾳδ β(ϊαδῃν να]! πιπν ἀΥρια θη ΐτααν Βα ρροα αί νὸχ γέννημα, 4 ἃ [9.510 γεϊθοία ἴῃ θιῸ 

βθοι 0, ΠΟῊ 5616} ἴῃ {πάτο οἵ {αϊπίο τιϑιραίν. Ἐδιηάθην νόθοι ᾿ρ56 βαβι "5 δοάθι 5θηϑιι 
πϑανραΐ ἴῃ ἰρτὸ 2, ραν. 2609, Ἐ. Οιιοά 51 θαι σ ]} οὶ ἴπ δοέζθιη ἢ γῸ βθοιηο, ἰἰοἴσοο γ 6] 101 
«ιοα ϑαμῖ ᾿ὑπιποιῖτι8 ᾿πϑίαι Ἰορὶβ ΡΥ βου ον οί, σοΟη ΟΠλ{15. γοοῖθτῖ5., {ὰ5. ἃ Βουιρίανα οἱ Τνδαι- 

(1016 ΔΟΟΘΡ 115. 

πὴ ΤΩΣ Οὐιαινὶβ Βαβι τπ5 ἰὼ ΠΠγῸ Ῥυΐπιο ἀοοοαί, Ῥαΐγοιι τα] ουοην 6556. ἡ παίθητι5. Ρυϊποιρίτιην οϑὲ οἱ 

οατιϑὰ ; ΟΠ γγ α τη ἤπιῖς ἀοοίν μα ντάουι ποι ἀοοῖ ποι τὰ ΠἰγῸ «μπανίο δίαζαϊταιν, Ῥαίνθηι, πὸ 



ΨΙΤᾺ 5. ΒΑΒΙΠΠΠ. ΠΟΙΙΗ 

αἰ οατιβᾶπι Ταϊἄθηι,, πα] οσομι 6586. Π]1ο. Ναμι Βα5}}1π5.,. αὖ βιιρτα ΟἴΒΘυ ἂν ἱΠλ115., ΟἸαΠ ᾿ἄδηὶ ν- 280. 

ΒΘΠΊΡΕΙ βθηςαί, πο Θοά δι 561 61 πο 0 ἴῃ δ δι 1οῖ5 το Π6 415. γϑυβαίτ ; οἱ ἡπιαιην 5 Ῥαΐγθηὶ 
ἴῃ "10 ΠΠΡεῚ (ΟΡ ΕΠ πα ]ου θη 6556 οὐ ἀἴη6 οἱ ἀϊσηϊαία ρυοπαιπίοῖ, φααίθητιβ ΒῚΠτπ15 40 110 6586 παβοῖ ; 
παραΐ τη. ἢν ἀο ϑριυϊία βαποίο Ῥαΐίγθηι ἀἸρ αἰ αΐθ ρυδϑίαν. ἐάν. 6. 

γιάδηίαν δπΐθην ἄπο 1}1 ΠΕΡῚ σἰι 415 ας 6856. οἵ ᾿ποοιη ροϑιία ἃ θη ον ΘΟ] ]θοίϊο, 
ΠΟ ΟΡτι5 ατία οἱ να σοποϊηπαίαμη : ἢ6ο ῬυΙ γαΐϊι ἔπι πο "πα Ροίθυ 6, 564 φαηδυαί ΠΟ Θ[] 08 
Τυϊδα 5 ἸμἸμἶοο5. δάθι ἴον ἴῃ ΠΡγῸ «αιηῖο γϑίθ παν ἃς τὰ ἰΠΠ0λῸ βᾶποῖ! 451}: ἐς ϑριυῖαι 
βαποίο : πθὸ ριοίδοίο Τυιπ οι τη ϑρθοίαγ 8 ροβϑιί, [πδῦ0 (ἰἸΒΒΘΥΘ ΑἹ νδίϊο : ἥαηι οἱ ϑρίγίπιπι πο γ. 307. 
σρθες θὰ Οὐ 7) εἰ ργοσοδδῖ556; πῆι Κ᾽ ογϑτων, οΥ̓Θεῖ65.... Οτιοα οἱ ποτὶ ΟΡ εἷς ἴτι δρίτι πηι, πιόῆτιο 

ἐπι ιἰίιηι οὐθεὶς. Τίοπρα αἰτίου. ὑϑίθ πιά τι8. ἔπ ΕπππΟἸ 1118... οἰ} 15. πη] βία οταΐ ἴῃ. ΕἸ] 

ΠηΡΙΘίἃ8. 

Ταην τλ]έᾳ (6 Αβοοίϊοο Ῥιυφίαιομα ἰομιὶ βθοῖι πα] οἱ ἂρ ΤῊ] Θηγοπ τι ἀἸβραίαία βιιηΐ., πὶ ΠῈ λ5εο- 

Ἰᾶπο πάθια πὶ δἰ ησοῦα πο ᾿Πθοαΐ. Πος ἰἀπίππ Οὔβθυύναθο,, Οομϑες10Π}68 Τη Ομ ϑ(1οα8 60 ὑοῦ 

Βουθία5. 6586. (ΘΙ ΡΟΙΘ., 41π|ὸ ΘΘΠΟθΙα Π]Δ]Ο Θιὴ ἴῃ τηοάπιτη δοογανουδηί. [4 ῬΘυβρΙοὶ ροίεϑί ὃχ 
οἂρ. 18, ΠῚ σποθ οα νἱΐα οομ θη ἀδίατ : ἐπεὶ δὲ οἵ πλεῖστοι τῶν ἀσχητῶν χατὰ συστήματα πο- π. τ. Ρ. 

λιτεύονται, ἀλλήλοις τὰ φρονήματα πρὸς ἀρετὴν παραθήγοντες, καὶ τὴ τῶν χατορθωμάτων ἀντιπαραθέσει 

παρορμῶντες ἑαυτοὺς ἐπὶ τὴν τοῦ καλοῦ προχοπὴν, δίκαιον ᾿ήθημεν., καὶ τούτοις τὴν διὰ τῶν λόγων πα- 

ράχλησιν εἰσενέγχκασθαι. ιϑοε σιΐα ρίογίψιιο ἀϑοθίς δἰππτί εἰδϑιειτι ἵσι σοηεηιττηίαί 6. ατοϊπγτίτην Πιτείτ|0 

ἐχαοιεογιῖθ5 αε υἱγμίοηι, οἱ γϑοίο Καοίονιιπι ΘΟ ραΤαἰΐοτι6 56,505 καἰ ρΓΟΘΥ 551 ἱπὶ ότι ζαοίοτι- 

ἄμπι οοτιοϊ ατίθ5 ; «δητειη, 6556. ριιανίτηιι5., ἶος. οἰϊατι 5 πιογδιι5. τιοϑί τὶς αἀὐξονιατὶ. ϑαιρτα 

αἰχίητιβ Βαβι ππτ ΠΟ Εἰςδο νἱΐα ἀπιοίογομι ἴῃ Ῥομίο οἱ Ὁαρραάοοϊα [τ|556, ἂς τᾶνὰ δ πποάπιμι 
ἴῃ. [18 οἵ ψἱοῖπὶβ Το δὶ 118 ΘΠ Οἷα δ χϑίι 1556... 4π0Ὸ (ΘροΥΘ ἃΠ]}Π0α8 ῬγΔΠΟΠ 65 ρθιασταν ί. 
Οὐδνθ Οομβειπ{| 0} 65 τη πα βίος γ6] τ. Οαρραάοοϊα απ Ῥοιῖο ἀπὰς ΠΗ 15 τθρὶ ομ θιι8. βουϊρίς 
0 ἔπουτιηί, ν 6] μοϑί Ετιβίαι πιπιιὰ οἱ βαβι τι Βου Ρίδο δι. , 

 αϊεπάιτιμ θ8Π6 δϑὲ ἄτιος ΠἰνῸ5 46 Βαρίϊβηηο, 51 γευῦθα βρθείβῃίι", ἃ ΒΑ51}}1 ΠἸΓΟΤ 6 ΘΟ ΠΟ ἢΪβ θὲ Ὅὸ ἅυο- 

ἰοσαπίία πυα] τα γθοθάθιθ, 564 δὶ βθημ θη γι} 5 {πᾶνιιτ πα}1ἃ ῬΓΟΥδιι5 ΠΟ δὲ θαβη}}1, τα ϊο βξλ ἐν 

[νὰ θδαίται : 51 βιΠ 1ἃ Ῥ᾽οἴα5 ᾿π πίγοστι8 ΠΠ00Ὸ τ ϊ "Πρ 6 ΒΡ ΓΔ Π5, 5] ᾿ρβ1τ|5 5ουρίου 5. σοηβ! ἀουθίατν Ριΐ5. 

δοίου 5, αὶ μ ἢ 50 απ Ῥ τ} 1115. 6511}: [Οο15 τας Ἰ{π|ν Ῥ1Ὸ 51115.5 564 ᾿ρβᾶ δἰΐαιην Βαβ1} βουϊρία. 
τ{ ῬΥΌΡΥΙα ἰΔΠΟΥῚ5. 5111 πιοπιπθηία , οἰζαῦ ; ΘΠαΙ θη τ] 1 Βα5:}10 ΟΥ̓ ΟΠ Δ] πα Δ 1} 1118 
[λοίδηι , τ] ητι8 116. ΠΟ ἢ 6 ν υμΐοθμ {(υ τιον, πᾶτ Πουἶ 1 ηΡ ΘθῸ. εὐ τπθπάδοὶ ριεθβίδη- 

ΟἸΒ81Π2111}} ΟΡ 5.5 ἃ6 ΘΟΕ} ῬΙΟΥΒΙ15 ΒΡΙΓΙΓα 2, 6π|0 Ομ ἶὰ Βά5}}1 βου ρία,, σομηροβιίιμι. 

Ιαϊηλτ5. βιρτα , ον (6 ὐπιο αν ϑύϊα ἀρθυθηητ5 ἰῃ Ριϑίαιίοπμα,, παδιία 510 ΠΟΥ ηὶ ἀδ 

Βαρ(ίβηηο οἴμηγ 8118 ΠΆ51}} ΟΡΟΥῚθιτι5 5] πάᾷο. Νά 45 Ἰοστιπίπν ᾿ῃ Ποραΐα Βγθνίουῖ 309 ἄὸ 

115 4111 ΤΉ ]ητι5 ῬτΠῚ δά Πππο Πα γἸβίατη ἀσοοάτιηί., αὶ Ἐ]ΟΥῖτι5 δὲ Ὁ] ασῖτιβ ἜΧΡἢΠοαπίτν ἴῃ ΠτῸ 9 (ὁ 

Βαρί(ίβινο, αιιδθϑί. 2 οἱ ὃ. Εἰ χυο 'ῃ ορ. Ὀνον. 172. ἂς οναϊ!. 91 ἐδ δῃῖμ αἰδοίίοπα δα ρειεῖ- 

Ριθηίαι. Ἰσπιο παν βία) πθοθϑβαυῖα ἀἰϊοία [πουδηΐ , γι ῦ5115. {Ππ|5ἰταπίπιν ἴῃ τὸ 1 46 Βαριίδιπο; 
ΟΡ. ὃ. 

Ἰ)οςού ΒΑβ1}1πι5. ἴὰ ῬΥΟΟΘ 115 {π|8 ΝογΑΠτι5. οἱ νυ χὶς Πορυ 5 Ῥυῆχις, οἶα ῬγΌγβιι5. Ποὶ 

Ρυδοορία δἀϊπηρ θα 556. 1ΐα τι 51] γ6] πιητι) νἱοϊθίπν απὶΤ οΥ (αἴ, σΟΥ ἰσϑίμηα δ {αἰ ατὰ 

ἀαπηπαίιο. ᾿ἄθιν ρυϊποῖρηαι δοάθη τοάο Θχρουϊίαν ἴὰ ΠΠΡγῸ 1 46 αρίίδηιο, οὰρ. 1, ἢ. Ὁ, οἵ 
110. 2, φιιοδί. 4, ὅ εἰ 6. Ῥιεδεῖριιθ νϑῦὸ 9451}: ἀοοιγῖηα ἀρποβοῖίαν, οὐτπὶ Ῥυθοδρίαμ , 410 }1ι- 
ΒΘΏλ111 ΟΠ 65 ΔΟίΙΟΠ65 Δ6] Ποῖ γϑίδυθ, οομητη Θ 4δίτπ" ἴῃ το 1, π. 25, οἱ ἴῃ [Πὰς ας βίοι 

1ΠΠΡΥῚ βθοιπα], σᾶρ. 8 : “4.1 ἀσοορίπιπι οἱϊ 1260 οριι5 ργιδοορίϊ, οἱ τιοτὶ σοπινοπίοπίοι 1)6ὶ ρτιδοορίο 

αι. ἴίος ρυδεθρίπηι σαγι(α{15 δοθη 0600 ᾿που οαίτιν ἴῃ Τλ Θοτιϊα πον} 18, οἂρ. 1 εἱ 3. γ146 

Ἠοιμ Παμι ἴῃ Ῥβα]ιη. 44, ραρ. 160, οὐ Οομιμιοπίανίπιμ ἴῃ Ἐβαΐαι, πα. 39 οἱ ὅ1. 
Ουϊποίϊαιη δπιοίον Προυιιηῖ (6 Βαρίϊϑηηο σοι ἰϑθίτηα ΒΔ51}}} βου ρία ᾿ρ86. 5101 δ) πάϊοδε. δ51ς 

ΘΙ (ΠΟ Β ΟΠ ΘΠ {]Π΄δη} ΡΙΟΡΟΙΪΕ, πίγιεηι ΦΕΡ᾽Ὸ οἱ ἰδὲ τιοπ. οὐδοητιὶ, οἷέ αἰϊφιιϊε ἴσα Θ᾽ πιο 6 
αἴρπιίπι, οεϊατηϑδὶ ργὶν αἰΐη, τιοη οἰ τισι ϊς σΟτι τετιοῖ(δ ςἰγιΐ τιῖτιοθ ; ἀθι 6 5ῖς ᾿ποἰρὶξ : Ζιοίππι ψιάθηι 

δ5ὲ {ιδῖιις5 εἷδ ἄοο αὐ σιπηθτίο ἵπ Πὐριδίοἷα ἰδ σοπιοονάϊα, αὶ υἱάοίίοοί ὐδλῦο στ νοῖ ποι οὐδοηιὶ, 

δἱῖ αἰϊφτιιία τα δὲ πιονίθ εἰϊβττίτη. Τὰ ἀἸοαίται: ᾿ος Ιοοο ρῥυοοθλίτιν ΝΙογα ᾿τι., αἴ1] ᾿θὸς ααθ5[10 



Γαδ. 6γο. 

σαν ΥἹΓΑ 5. ΒΑΘΙΠΙ. 

[αβὶα5 ταοίδίιιν, πδο ἐπημηθυ το πος ρυοομηΐτμ γοοαίαν Ἐρίβίοϊα ἀθ οοποουάϊα. 10] δμΐμι ἀβοϊαγαῖ 
Βαβ. 115 δα ἀπαοίατη 856 6586 τι Μογαϊα βου θθυθῖ, ἀπππὶ «ἰββθηβιοηθιι5 Ἐσοδϑίατη ρου αν Βα] 115 
ΤοΥγ](πι5, οαιιβᾶμ δ σϑιηθ 1} Π18}1 πα αἰτ]ς. 5.0 ἤθη απιδοβί]οηἶβ ἀθοϊ μεθ, {π|ὲ8 οϑὲ 46 βοδῃ- 
ἄα]ο, πϑὸς Ἰϑρίπιαβ : ἤπδίτις αμΐοπι ποὺ ἐπ ρῥγιοτι τις φιιακιϊοτιίδτι5 ἐαροσιιίπιι5, τὶ δὲ δοτιίι φιιΐ 
δοαπααϊμηι ραιπιγιίιιτ' οἱατίμ5 Θαρθηδα δὲ πιαίιτα. ΝΟΥ αἰϊα βϑᾶπ6 {πιῶ ϑίϊο μὶς ᾿παϊοαίιιν, Πἰϑὶ 1Π 

εὐχχχναι. ὈΓΘγΙΟΥθτιι5 Θρι}15 ᾿π θυ γοραῖϊο βοχδρεβιηγα συ αγία, τ] 46 βοδηάα]ο αἸββϑυϊταν οἵ ἀ6 115 4α] βοδη- 

γα. θηή ᾿ 

8 Τι6-: 

κιοπί. ι. 

». 308. 
1. 1 Ππεοὶ. 

γατγί, 

20. 

«ΑΠζαμίπι". 
Ουϊά οὐροὸ Πᾶς ἴῃ τὰ βίαξζιθιηιιβ 56|π9 αἰ γουϑιι5 : Πορᾶγθ 4 ΠῚ Ῥοβϑβατηι8. Αἰ βθηζθη τ 

ΡΙΟΥϑ115 ΘΠ. 6 1185 : οἵ 4185 οΘΥ Ἰββι πὰ ϑαηΐ θ651}}} ορθιᾶ,, θὰ 811 6556 ἀθοϊαγδί δποίου ΠΡροσιιι 46 
Βαριίϑηιο. Ναιη πηρτόθαμι ἔγαιι θη} δὲ {π|}6 ΠΙΘ ΗΔ" 5115 10 Ὀ Ἰλλτ1 ἢπ ἴδ 88 ΠΟ. ΟΡΘΙῚΒ 
Ῥαγθηίθ 9 Ου]ν8. σομ]οΘΓ6. πα] 1, Πππᾶπὶ Θ᾽ αΒΙΠΟΑ 5αβρ᾽ Ομ θτι5. μα] σογθ. ΝΊΒΙ θαῖμ ἴῃ 
ΟΡΘΥΙθ5 ΒΑ51}}1 δά πόση βα ποι αΐθη ργεοϑίδῃεῖτπι5, {δὴ} ἄπο 46 Βαρείβιηο Πἰυ]. Νοο ὀρ 0 }}6 

δϑΐ Θ1 1}, ἃ {110 ΘΟΠΊΡΟΒ 1 [1556 ἀϊοιιη παι", στη ἴῃ ἰθρθηάο [θ451}10 ἀοουιγα 551 16 γϑυβαίτιβ [ΟΡ], 
ΠΟῸΠ Θἰμ 5816} 6χ πᾶο ἰδοί!οηδ {τἸποίτιηηι ΡΟ ΘΟ ΡΙ5865, τὖ ἔτ αάδθιη οἱ πη δοίπιιη οὐ Ἰβ8θῖ. Εονίθ 
ΒΑβ.} 15, ἀαμὰ δατη Αἰ {115 τπουθιι5. ἰθοίο σε, ταῦ οἰ 1πι5. 115. βα(ἰϑίασουθί, φαουι τοραΐι 50}1- 
Ῥεβραΐ, ᾿ποθρίιηι ἃ 56 ορὰϑ δἵ ἴῃ 115, {1 δά βϑθῃίθπίϊαβ βρθοίδηΐϊ,, ἸΠ Ου ἢλαΐιαπ., Δ] ιοτ 6 Χ 5115 

ΔΌΞΟΙ να πάταμηι ΘΟ 1510 : [ἴα τι σοη δ ητἴς δηΐ 451}, αἰϊαση νοῦ θα Πα θθαμΐ διιοίουθηη. ϑδιιβρθοίμπ μη 
ἴαις πος οριι5 (οι θα ῇβιο,, ΟΡ ἀοοίγι πε δἰτα ἡ Π ππἀϊθπ οὐ Αβοθίϊοο, 4ποὰ θά51}}10 Δ] μα ϊοαὶ 
ἰάθιην (οι οῆβιιιβ. 564. ἢφς γαΐῖο, αἰ ορβουναὶ ΤῊΠ]θηχομίϊιι5, ἃ ναϊδί, πἰ οουίτι8 βαβ1}1ο δείν- 

Βυιαηίτν ἢ νῚ 46 Βαριίϊβηηο. 
ΝΙΒῚ] ἀϊοδτι ἀ6 ῥ᾽] αν} ι5 δουρὶ ἰὼ ΑΡΡοπάϊοθς ἰομηὶ ρυϊηιὶ οἵ βθοι πα] γο]θοίῖθ, 46 φαϊθιι5 

ΠΟ 5111 ροβϑαηΐ Θγρίαςομ 65 ̓ἰβ ἰομηῖϊθ ρυθῆχθ, [ὰ Αρρθμάϊος [τι]τι5. (6 ΓΕ] τοι Πα ΠΘΏλπ5 11- 
Ῥχυυπὴ 46 ὙΙνριηἰαίθ, 46 4π|ὸ δρίμιιβ ἰπ δ πιοῃϊἴοπα δἰάθηι ᾿ἰγῸ Ῥγεθηλἶθϑα. σδιητηδίϊοξο , {80 
ἴῃ ΠΟΠΠ1}}15 ΘΟ θτι5 5111} ΒΆ51Π1 ποιηΐπθ Ῥυοα , Ἰοοῖ5 ἴὰ πὰς ΠΟΥ Ἰβϑι μα ΘΠ ΟΠ 6 ΠΟ γὶ- 

9) 5115. 6ϑί {6 πάτι5. ἃ Οομροππατ 6586. Οχ βιαίαν ΟρΘυ 5. ἃ τϑοθῃίίονα ποίσῃ ἀτδοο οοι- 
Ῥοβιι. Ναγγαΐ "ἢ Βου]ίθίιι5. {γ65 ἰγδοίαίτι 5} ΒΔ5}}}} πομῃλῖηθ ἴθ ὈΙΒΙΙοΙΠθοα 8ιιὰ δχϑίασα, 

᾿ΡῚ πρρ6 ὀτροσίζίοτιοπι βατιοίογιπι ραίγιτα Βαρὶϊ οἰ Οτοροτιϊ {Πϑοϊοσὶ αἴ βαποία δὲ ογιποάοχα 

άε : «ἀϊαϊοβιιηι ςαποίοτιια, Βαςὶ{ϊ οἱ Οτοσογὶὶ 6 υἱδίοτιε Π)6ὶ, «αὶ 1ιαἴϊηςα δαϊία58 οϑ ἴῃ δά!- 
το Ῥαυβιθηϑὶ ἀπηὶ 1003, εὐ ασηὶ Βαρὶ{ὶ ὁπατνταιίοτιθηι ἵπι θα τί ἵπὶ σαονα {τ οία ρϑΡα- 

ϑισιίια,, ΑἀΑΙ Ἰάθμι δοα]θίι5. Ἰαίθυα ἴῃ ΒΙΒΙΠ]οΙΠθοα Ῥαϊαίίηα οο]]οααίτ Βα51}}} στ αὐ ρουῖο 

(6 βδσθυ οι ρα. 
Ηδὸ Ππάραθᾶηι {πιὰ 6 5. ΒΚ}: γϑθιι5 σα βίϊβ οἵ 50 Πρ Ε}5 ῬΡΥῸ [ἀου}4{15 τη ἀἸοογιαΐα ἀἰ 55 θυ υ θη. 

το ἴῃ ΟΡΘΙ ταϊηῖμηθ ἀπ ]ῖο, φαΐτι τα α]τα ᾿πίοι τοί α1Β1ς. 1165 Ο βου γΆβ 16 4 δοϑΕ10Π.65 διαΐ ΤΪΏ1Ι5 
ὙἹ θυ}, απιῦ ΠΟΠ, τι ΡΥ δγαΐ, ρει γασίανθυϊηι. 564 πὸ {5 τθργεμοπᾶδί 4ποά 5 ρ6 ἃ ΤΊΠ6- 
ΤΟΙ βθηΐθηζία (ἰβοθάδιμ,, οδοίθΓο5 ατιΐθιη οὐἸ{ἴο05 γᾶυ 15. οἰΐθη οἵ σϑίθ ]τὴ ; Πα] 115 ταὶ ῥϑιιοὶβ 
τϑάάδπαα ταίϊο. ΤΊ Πθιομτιι5, τηασινατῃ {Ππ|4 ΠἸβέου ας δος ϑἰαϑίϊοο ᾿Ππππηθ 5 ΟΠ Πἰ1 ΔΟΟΙ ΓΑ 15-- 
5116 (6 σβθιιβ βϑϑβίϊβ Βαβι}1 ἀἰββθγι, ἃς Ἰῃ ππιπηθτὰ Δ] ουιτη ογγαία διηθηάανιί. Οὐματα μθοθ5856 
ΠΟῊ [αἰ γᾶν }158 Δ] οὐ Ορ᾿ μα] Ομ θι15 τοίη 15 δὲ τί] 6 η 415 ἐθιηραϑ δχίγαμογθ, ἃς τ θυ5 (6 π6- 
Βυὰ5 οὔϊιπάθνε : 864 βαι15 εγαΐ ΤΠ με Ῥυθηιουο γϑβερία, δὲ 5ὶ 414 βιπημηο 1Π1| γῖρο δχοὶ-- 

αἰββθῖ, οὔβδυναια εἰ δῃηιθηάανο. Νϑς ἰάοίγοο θχϊμλῖ5. 1116 βου ρίου. ὈγΘν ΟΣ θτι5 [01115 Οὐ Πα ΠΕ18 ; 

4αοά ἴῃ 615 βου ]ρε15. ἱπίουάιαμι τηδου]α οςοαγγαηΐ; Ζαΐρρ6 οηὶ 60 ἴαοθμι ρυθίου θη ΠξογΟ5 
6] αϑιο] ἀθρυθ θη δηηιι5, οἱ ἀοοθρεῖβ 0 60 ρυδϑ᾽ 4115 Πο5 ἰὼ ἀπε αϊίαία ἐςο]οβἰαβίϊοα ῬΓΟΡ Θ55115 
ΘΟΙΒΘΟαΈΔΙΠΏΓ, 



ΙΝΡΕΧ 

ΟΑΡΙΤΙΌΝ ΥἹΤῚΣ ΒΑΝΟΤῚ ΒΑΒΠΠΙ. 

ΓΝαμιουὶ ρασίπαβ που ἢ] 15 ΘΠ 0 π15 ἀοβίσπδηΐῖ, 

ΘΑΡΕΤΞΙ.: Ρ. Χχχυπι. 

Ι, 5. Βαβτα5 (ϑᾶγοθ παβοιίαν, Πν Τάχιο οἴτοα ἃ π 

παι 8329, ΠῚ. Τὴς {Ππ|5 αν]5. ΓΝ. Τ)6 ρμαῖνο ΒΆ51110 

οἱ πιαΐτε πη α. Ὗ. Βα51Π11 50} ἁυῖα Μαοτπα 

ἃ ἀοῖηε 51} ραΐγο ρῬιιον1}15 τηϑιπ|1ο. 1, (688 - 

γϑᾶπι Οδρραάοοιιπι πα ({πν δα βιὰ ᾿πτογαγ τη, 

᾿άψιιο να] 5. τα Ἰοπτιπι τη ΘΠ 15 ΡΤ ἴα, 

ΟΑΡΌΤ' Π. Ῥεῖ σειν: 

1. 5.. ΒαΒ] 15. 6 Οαρρδάοοϊα (οπβίαπ πορο] πὶ πα {1-- 
ταν, Π. [πᾶς Αἰ ομὰ5 νεηῖϊξ. Π]. (πη) πραγ ἀπηϊ- 
οἷα οαπῃ ατοβουῖο Ναχίαπζοπο. ΓΥ, Ἐΐοσγιιμι 5ει τα 

εἴ τηδϑιβίν! οἵ οοπ Ἰβοῖρα], Α΄, Θουῖθι: ἘδβηΠὰ5 ΑΡο- 

᾿τπᾶνῖο. πὸ ἅππὸ ΑἰΠοπαβ γ χα, 

ΘΟΑΡΌΤ ΠῚ. Ῥ. ΣΕΥΙ- 

Τ, 5. Βαβι 5 ̓πὶ ραἰγίατι τ 1 οἵ 5οοπδὲ τηπτιπ 1 ΔἸ ζαϊά 

{τιρθυις, Π. ῬγΡΟΡΑΒ1]6. δϑὲ διιμ ροϑβί τοάτϊταμ ΡΒαρίῖ- 

χαίιπι {π|556, ΠΠ. ἸΝαπογαίλ5 ΠΠ1|8 ἔγαΐου. πχουϊίασ, 

ΤΥ. γιατ τηοπαβίϊοαπη ΒΆ5111π|8. διηρ]θοϊ αν, οἱ 

Οὐιοπ 5 )ο ΛΕΡΥΡΙΕΙ πποπαβίοσγια ᾿ην βιῖ, Ὗ, ΑἸοχαπ- 

ἅσιο τηοσθο ἀοίοπέιβ βουῖθιῖ Επιβίαίμῖο. ΥἹ, ϑεοράϊι 

ἴῃ Ῥοπέίιιμι, ἐγαβίγα 1ΠΠπ|πὶ γον μοηΐο ατεσουῖο, 

Ρ. "πὶ. ΟΑΡΌΤ ν. 

Ι. Οὐ Βαβιπιπι ποραπὶ Ῥγοζοββίοπο τπηοπαβίϊοο υἱΐδ 

οββενι οὔ πὶ ἔιι15886, το} απειιτ' δα, ̓ ρϑῖι5. [εβαϊπιο- 

115. Π. Ῥγοβαΐαν Βαβι] απ Ὡ1Π1] 510] εχ Βομῖβ 

51.115. ΤΟΙ Φαπ πὶ ἔθοῖββο. ΠΠ|, Ῥυοΐθϑϑιο εἴζδπι ποπιῖ- 

παίῖπὶ οὗ Θοποορ 5 γο 5 ποῖ Ρτοπιιηἰαΐα νἱο]ανὶ 

ποῖ Ροΐεγαϊ. ΕΥ̓, ὐοσουῖτιβ πη θ 18 ᾿πίθυ ἅπδοΠο- 
τοῖαβ οἷ ἀβοοῖαβ δοΐιι085085 Ὑἱᾶπι 6] σις, ΜΠΊσα 65 ἀραὰ 

- γοϑουίπῃν Ἰοτη 80 ἀβοοίς δοίϊομὶ 46 411, Υ, Βαϑὶ- 

Ἰτιι5. 1π ΤΠ Οἢ ἃϑ[6 1115 51115 πη θα τππὶ πίον ΔηδοΠοτοίαβ 

ἃ τηϊσα65 ψἱγ 6 ΠΩ] σθπι5 ᾿πϑυι{π|, 

ΟΑΡΌΤ ν. Ῥ- ΕΥ͂Π. 

1. 5. Βαβι τ αβεοαπι Ἐπιβία!Πιῖο 5 θαδίοπο ἃπηϊοϊ τα σοη- 

7απριίαν. Π. Ο.4}15 στρ ὀσϑί Ἐπιδίατμῖι5. ΠῚ, Π)6- 

οορὶς εἴἴδπι 5. Ἐϊπιβοθίιιπι ϑαπηοβαΐθηβοιῃ Εἰπιβία-- 

{π1ὰ5 Πά οἱ βἰπάϊαχη εἴ βαποι᾿ςαΐθπι ῬΓΩ 56 ἔδιθηβ. 

ΙΥ. Τοοιηπδίιβ νι θίατ' {1556 ἴῃ σοποΙ ΠῸ ἀδαρτοη- 

81. ἡ. ἸΝόπμ 118 δάνουϑιιβ μᾶπο βθπίθης πῃ ΟΡ] θοία 

βοϊγαπευ, 1. οι ΑΘΕΣ ππαρίοίον Ἐπιδίαι  ἶιι8., Ξοά 
Ἀφνῖϊ, 

᾿" 

᾿δω 

1: 

ΘΑΡΌΤ ΥἹ Ν ΧΗ. 
5. ΒΑΒΙΠΠτι5 ΘΟ ποθ τος νἱΐο ἀποῖου ἰπ Ροπίο οἔ Οὰγ- 
Ραάοοῖα. Π΄. Απίβα Ηϊς ἰπ Ἰοοὶς ἀβοοΐω Βὲαϊ πὶ ἰουπὶ 
ἀοροθαπε, ΠῚ, Οτοροσῖο βουῖθῖε, ΘαΠΊΠι16 ἃ 56 411- 
ΘΟΙῸ οοπαίαν, Εουη πη υἰνοπῆϊ ταϊΐο οἱ οσουραῖῇῖο. 
ΤΥ ΒΆ51111 ΙΒ 65 πηοπαβίουι Ππΐῖθιιβ ποη οὐπἐϊποη- 
ταν, Ὗ΄. Τ)6 ῬΠασΊθιι5 ἘΡιβίοἹἱβ ἴῃ βθοῦββιι ΒΟΙΙΡΙΙ5. 

ΟΑΡΕΠΣ ὙΠ: Ῥ. παν. 

. ΒΑΒ1Π1τ5 (ὐσπβίη ΕἸ πΟρο] πὴ γϑηϊξ οὐ ΒΑ 5110 Απογ- 

ΡΆΠΟ, ΘΟ ΟρΡΟΥΑπὶ παγαΐ ἁἄγουβιβ πωγοίϊοος, Π, Πο-- 
Ἰδη5 {ιοα ΠΙδετῖτ5 Βα ΡΒοΓΙρβἰββοῖ, ἔα σις ΙΝ χα ηΖιιπι. 
ΠῚ. Βουῖθιι Μονα]α. Ηιτῖο ορουὶ ποῖ οοπνοιϊ Ἐρι- 
βίοία ἄβ ἢάθ, ϑουῖρία Μοσα]α 500 Οοπρίδηϊξιο. 
ΙΝ, Ὅε Ἐρίβίοϊα δα Μαχίπιιμι, 41 τάθπι νἹἀείαν 
6856 ἃ0 85. ἀὐρο νι ργοάϊον, Υ΄. Τ)6 ρ]ανῖμιι5 Ἐρὶ- 
βίο! 1Ἰῃ βθοθϑϑιι βουρ 5, ῬΓωβου πη 6 ἀδοϊπια 
ἀααγία,, οἵ ἀβοϊπηα ψαϊηΐα, 

ΘσΑΡΌΤ ΎΠΙ. Ρ- «χχπς 

Τ)6 Δυϊίαπι Ιτηρϑγαίουῖβ δα βαποίμπι ΒΑΚ] πὶ ὁρι- 
βίο, Π, 5. σθρουῖιβ ΝΝ αζίαηζοπτις ῬΓΟΒΟΥ ον οσθα-- 
ταν, ΠΠ.. ΒΑ51Π1ι5 δοσδυβίίαν ἃ Πίαπῖο (ὐεβαυϊθηβὶ, οἱ 
Οὐαπ 60 σοτητηπηϊοδέ, [] τι τηουϊΐο ἢππς ΠΟΠΪ 6 ΠῚ 
Ἰαυιάἀανονιΐ Βαβι]ῖαβ. Γ᾽. Τλιαπΐο (βασι οηβὶ βαοοδαϊί 
ἘπβΈΡ 5 5} Τυ] απο. Ὗ΄. Ζιυ]απιι5 (ρϑασθαμι ἴδῃ - 

ἀτὸ, Θρυσῖδ Ἔριβίοϊα ΒΑΘ οὐ Ζυ]αηὶ. ΥΙ. (βα- 
ΤἼΘΉ 565 πη χῖτη 6 ΟὝἿς, ΒΑ51Π10 οἱ αστορουῖο τηϊηϊζαξιτ, 
ΥΠ. γιάείαν ΒΑβΊ τπ5 5} Φα]Π απὸ ΟΡ ρβῖβϑο δήψγοτν- 

8115 ΕἸ ΠΟΙ 1 πη. 810 δοάθιη ΒουΊρ δ ἄπ ἅ]18 ἘρΙ- 

βίο, ὙΠΙ|. Αἀ τάἄρθμι ἐθιηραβ τοίεγοπς 5. Αἰμα- 

Π4511 δή Βαβι τϊατη Ππἰοτ. ΓΧ. Ῥγοθαίαγ 5} Τα] απὸ 

τερουῖατῃ ΝΝ αι ηχὶ ΘΡΙΒοΟρΡιιη 5 ΒΟΥ ρ51556. ἴοτ'- 
Πα11185 ποῖ οὐ ποάοχρ. Χ. ϑ.αἰϊπὰ Ῥοβί ππογΐθπι {- 
ΠἸὰ πὶ  σερουῖτβ ΒΑΚ ΠΠπτὰ 1ηγ βὶΐ, 

ΟΑΡΌΤ 1Χ. Ῥ.ΊΧΧΙΧ, 

. ῬΙΟΒΟΥΐΟΙ ογοαίαν Βαβη]ι5, ΠῚ. ΟΥάϊπαίιβ δῆποὸ 

504. ΠΙ. Τὴὲ ρυΐπια 1Π1|8 Οτγαϊΐζοπο οἱ ἔσθ Ἐρι- 

βίο!β. ΤΥ, Ῥαοῖβ οαῖιβὰ βοοθάτϊὶ ἴῃ Ῥοπέμπηι Υ. βοᾶτε 

(ὐαθβάγθαιῃ, τὸ πᾶπο Ἐδοϊοβίατη Ὗ αοπίο δα νοηϊοπίο 

ἀεξεηάαέ, ΥἹ. ϑϑοθβϑῖο Ῥοποπάα ὄχθη ππο 804, 

αα΄ ᾿πουπίς 8605. Βοάϊειβ ἀηπὸ 865. 

ΘΑΡΙΕ Χ. 

ΒΑ51Π1 νου ββιπηᾶ στ ποίϊο οἴτπὶ Εἰι5ο θο ορίβοορο 

Ῥ- ΕΧΧΥΥ. 

ν 



ΘΟΟΕΥΙ 

-- . 

»- . 

1. 

(ἰαϑαυίεηδὶ, Π, γιάοιαν ἴθ πιοπαβίθυϊο υἰχίθβα, οἱ 

τπᾶπι ὈΓοῖριο. Θοοοβία τη. τοσοπαπι ΔΟΘΟΡΙβ50. 
ΠΙ. Βα51ΠῚ ἀποίον α5 5} ΕΒ θο 1π ΘΟ] Θβι αι 8 

ποροί 5 δ (ἰαϑαυθάπι, οὖ πῃ ΤΌΡΟ] πὶ, βροοίαη- 

Ρυ5. ΓΝ, Οἰιπαπι ὀχϑιιουῖπ Θοο] ἐβαϑίιοα 11ὰ πιὸ- 

σοῖϊα. Υ, Οἷα ΒΑ51Π11 Ῥάγίθ5 ἴῃ 115 {π|5 Ροδὲ βυπο- 

ἄτιμη Πα πρβασοπαπη σοβία βπί, Ὑ1, Ῥγοθαΐιν πᾶπο 

5. ποάαπι ἅππὸ 804 Παρ [πὶ ἔτ1556. 

ΘΑΡΌΤ ΣΙ. ». χα. 

,. Οὑοπιοῦο Ῥυοθθυ [οΥ] τσ πόνο ἴῃ ἴρδὰ ἀσρ6 Ρογίαπ- 

οἴπι5. Βαβῖ]5. ΠῚ. 106 1116 ἘΡΙ5[ο0115 22 εὐ 33. 

ΠΠ|. (αν [5 Βα51}11 ἔαπις συαθδαπίο. ΕΥ̓, Τηο δὰ 46 τὸ 

τοϑ ποσὰ τοσοῦ ΝΥ βθοηὶ ὀχρ]οαπίιν, ᾿΄. Ἐὰ- 

ΠΙ65 ἰοΐο ἅππὸ 308 ρογαγαντ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΗ. ΡῚ χαῖν. 

. Βαβ]α5. (ὐαϑανο συαξαϊαίαν. ἱπίον Νιοοα Ταϊη ας 

βουναῖο. Ἐπιβορῖο βουῖθιι ἘΕΡίϑίοϊαπι 21, Π, Ἐρι- 

50ορὶ 581 πιουίο Ποῖ ΝΟ  ϑα τ] π565 ΘΟ Πβ ἴα. 
ΤΠ]. Πτοπὶ Ἀπογγάποβ ΟΡ ΑἸ απ αβὶῖ πποτίοπι. ΠΡ 6πὶ 

ἄς Ἐρίϑιο}15 34 εἱ 35. ΤῊ, Ῥγνοθραΐαν αἰγὶ βία. ορὶ- 

50ΟΡὶ οὐ Ἐπηπιο!ϊα πιὰ 5 θα5 111 ππόυίθπν δ] ἀμ Πτιη 

368 ὁχοπηίοιῃ ααΐ 369 ἱποιπίοπι ρογήπονε, Κ΄, ατο- 

ΘΟΓΡΙΟ πιο] 65 5. ΠΟ ΚΟ 115 πη ρ]]οαἴο οροῖι ἔογε Βα51Π1πις. 

ΨΊ. ϑαπηοβαΐα βοῦς ΒΆΒΉΠΠτι5 ἀππὸ 909, Ῥοβί τοάτίιπι 

βου: Ἐπβοθῖο 4 πιοσῖς ϑινᾶπὶ ᾿Γαγβοι515. ὙΠ, 

Αἰΐἴὸ ορἰβοοραΐαπη Εριβίο! 38 --- 91 οοἸ]οοαπάς. 

ΝΠ]. θὲ ἃ11|5 Ῥυϊμητ οἸαβϑὶς Εριβίο]β, 

ΘΟΑΡΕΠ ΧἼΠῚ. Ῥ. οι: 

Μογίιο Ἐλιβοθθῖο τΐητι5. σατίς Ἐαβ.} 15 ΞΟ ΘΘΟΥ 5 

οἰδοίοηι ρυουϊάοθε, ΠΠ, [ρ56 Βα] 5 αἰγιαβίας ατο- 

ΒΟΥ οὐ Εα56 011 ϑαπηοβαΐθπὶ ορογὰ ΟΠ σίταν, ΠῚ, Τὰ- 

τογοοπιαῦ. Ὁ] ΓῸ5. Θρίβοορὶ οὐ ἀπο οὐ Ἰ πα] ΟΠ Τὴ 

ἀἰϊξοεάπηϊ, ΕΥ̓. το ἀππὸ ᾿θὸ ρογαοία οὐ παίϊο. 

ΟΑΡΙΤ ΧΙΝ. δ: τονς 

Οἰϑαυιθηβῖυπι πηᾶσηα Πάρι βμαάϊα, Πἔ. «πι5 Ἔὁχάγο]-- 

οἰπὴ ( ϑα ΓΙΘ η5ῖ5. οο] οϑῖ ρυοραίαν, ΠῚ. Ῥοβί ἀἴν1- 

59 Π6πὶ (ἀρραάοοϊα 16πὶ 1115 το ποΓη Γ Θρ βοορὶ 

Οαϑαγίθηβοβ. ΕΥ̓, ΟΡ]οοία βοϊνιπέμπν οἱ ἀδογείατη 

βθοα 185 ΞΥ ΠΟΙΟῚ ΘΟ ΠΟΓΆ]15 ὀχρ]]οαίαν. 

ΘΟΑΡΤΠΙ ΧΥ͂. Ῥ- οἵ.- 

. ΒΑΘ οαγὰ οἵ 50] Ποῖα ο ἴῃ ἘΘΟ] θα τοροπήα, ἢ. 

ΕἸ γϑοθηβ οὐϊπαίο στοσουῖβ. ἃἄοϑθθ ΠΟη Ροΐεβι, 

1. ϑουῖθι Πα 5 αὦ φαποίπιπη Ἐπιβοθί, ΕΥ̓, 

ἘΠ]αβάθηι Πἰτονο ἃ 6ο5 41 σταςα!απ 1 οατιθα 5ουὶ- 

Ῥϑεγαηΐ, Ὑ. (αϊαμηηῖα οἱ αὐ πἰ πλἰ απ 56 ΥΘΓῸ βίγποίθ 

Ροίθ ππΐαν τη ΕρΙβί9115 61, 82. ΥἹ, Τίοροβ ἃ" 60 
Ἰαΐα τὴ Ἐριβί, 89, δέ, δ6., 

ΟΑΡΙΌΓ.ΧΥΙ. 

5.) Βαβττις βουῖθιῈ 5. Μο]οῖῖο, {Π| Ἐρίβοορος αφ- 

Ρ. Οχιγ. 

- . 

ΙΝΠΕΧ ΘΑΡΙΤΌΜ 

Ῥαϊοοία μἷαοαξ, ἀἀ]υναηῖο ΓΓΠοοΪορὶ ατορουὶ ρα- 

το. ΠῚ, Ν ββοπὶ ἀτι Ποῖα δα ράσοπι σοποι] απ αι. 

Υ, Βαβι] ττ5 ῬΎΙΟΡ ΟΡ ραΐγιιο αὐορουῖο οὐ {πὸ 

ΡΙασαι. ᾿Γαπάοιη ατοσουῖις Νὰ. Βαβι ἰην σι. 

Υν, Ὧε Ἐρίβιο]15 61-05. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥῚΙΙ. Ρ. σχγηι. 

. 5. ΒαβῖΠιις ἘοοΪ Ἔϑῖ πὶ Ῥάσαγο ἀρϑυοάϊειν, Π, οη- 

[πρὶ δα 5, Αὐπαπαβίιπι.,, πῖθϑο Πογοίϊιοο ἤ]αοο- 

πὸ, τ Δ ΧΊ] 1 πὶ ἃ ΟοοΙάδηΐο ᾿πηρείγειαγ, ΠΠ. 5. 

ΑἙΠ απ αβῖτιβ σὰἱτ{1 Ῥοίσιιπι ῬΓΟΒΌΥ οσπ τη (ὰρ- 

Ραδοοίαπι. Τ᾿. ΒΑΘ ΠΠ Ιου αὦ Μοϊοίπμι οἱ δα 

Ἰλαπηάβπιη Ῥαραπ. ΠΓοσιασ τα ἐπ᾿ ΑἸοχαπάκτίαπι 

Ἰογοῖμποιῖιβ, αὐ πᾶς Βοπια πὶ Ῥτγοποϊβοαίαγ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥῚΠ. ΠῚ ἀταῦ 

το τοιροτο Ῥποιτηα  οπη Δ ἢ Ϊ ρα] ὰπὶ ργοάϊνο οὐ - 
Ρουαπί, Π, ὐποῖο 5. ῬΆΒΠ11 ἦἴο [οβέο 5. Ἐπιρου- 

οἰ, ΠῚ. Ὑἠαροναΐαν. «πο ϑριγιταπι βαποίιπι 
ποῦ ΔΡΡΟΙ] νον Του, Τ)οοπ ἀττι" ἃ Οτοσονῖο 
ΝΝαζίαηζοπο. ᾿Υ. Ταίίογα οὰ ἦο τὸ νὐοϑουιιπι 1π- 

ἴογ οἱ Βαβῖπαπι. Ὗ, Τιαπαιὶ 5, ΑἸ Πα παβῖιβ ὥθοπο- 
γϊαπὰ 5. ΒΆΒΙΠΙ. 

ΟΥχιν. ΘΑΡῸΈ ΧΙΧ. Ρ. 

Οἴνοα ᾿οσ το ρι15 Ν γ58ο οὐ Ἰπα αν ορίβοοριιβ ατο- 
σονῖαβ, ΒΆ51ΠΠι [ραΐον, ΠῚ, ΒΆΒΉΠ1τ5 Επβίοομο 6] βάτο 

ΒΟΥΥ15. Ραϊγοοϊηϊα πη ᾿πηρομ 1. ΠῚ. ΤΉΟΪοΥ 6}5. οἱ 

βογ ρα ἃ} οο. Ἐρίβίο! ας ὁ» ἀἸν]ϑίοποι Οαρραάοοῖϊα: 

Δππὸ 571 ὁχοιηΐο, ΓΝ, ΤΠ αβῖι5 ποῸ ἀΠΠη0 Τοσ6- 

ναι (αρραήοοίαιῃ, Υ. ΕἸΡΙΑΤι5 6} 15. ἀϑβοββου Υ. 

᾿ΓΠοΡαβῖο αἸσηϊξα5. ἀργορσαίαγ, γ6] θάμ βροπίρ 8}- 

11οῖυ, 

ΘΑΡΕ ΧΑ. Ρ- σχτγσιι. 

. Ταϊεϊππι. ῬοΟΥβο Τυπ 10 115. ἃ} δἀνεμίι ΑΥΤΆ ΠΟΙΈΠ. 

ἘπιρΡῖο σομητηπῃϊοποπι Τεποσαῖ ΒΆ5111|5. Π, ά51| 

σογξασηθη οὐ Ῥυεοίοοϊο, ἃς ἀοῖπεα στὴ ᾿γοΡοβῖίο 

δοααονιη. ΠΙ. Νοη ᾿πιογίαη: 1215 ῬΊΈΘ 5 Ὑ ἃ] 6 π5, 

ΤΥ. δουϊρία: ἴῃ πὰς Ρευβεζαπίϊοπς Ἐριβίοϊς 79 οἱ 

80. ὙῸΥ αἴοπϑβ 56π10} εἴ 1 ΓΗ ΠῚ Ὑ ΘΗ 1Π| ΘΟΟΪΙ 5] 81, 

τῷ Βά51110 ἔχοΐαμη 1π] να πὶ βαγοϊαΐ, Ὑ1. ΒΆΒ1Π 0 ρο- 

β[θα Ραπᾶπι ΘΧΒΙΠΠῚ 1ηΠ|σὶς ἃ ΑΥΤΆ ΠΙ5. ᾿πηραίβιιβ, 

564 σγᾶνι τηοσθο {11 σορίίιν θη θη απ τηπΐαγο. 

ὙΠ. Παγϑβιις βίαϊαμ. οἠΐσεσε Βαβη πη, 566 σα] ἀπητιςΣ 

ἰογεϊο οοπίοτϊειν, ὙἼΠΙ|. [Γηβισηῖ5 ΟΥ̓ΘσΟΥΙ Ἰοοιιβ 

Ἔχρ]οαίπιν., ἃς Ν᾽ ἀ]οπίθμι ᾿ζθυιι πη γΘη1586 ἴῃ 6οο]6- 

βία Ῥγοθαίθν ἀπίθ τηογίοπι ἢΠ|. ΓΧ, ΜΙΡασα]απι 

ΘΑ] πποσγιιπὶ (ἰϑαγθα ἰαοΐιη, Χ, Ηδο ρογβοαιίῖο 

δα ἀππύτη 8312 γοΐεγεπηήα, 

ΘΟΑΡῸΤ ΧΧΙ. Ρ- σχχχτσαι. 

.ς Ἐρίδίο!α 81. Π|. ΒουΊΡΙ ΑἸ Πα πάβῖο ΒΆβΉ] 115 απίο- 

«4πᾶπὰ Ἀοιηα γοάοαί Ἰλογοι]οιῖιδ : γοσαΐ οἵιπὶ αἴ ῬΥΪΟΥ 



ΝΙΓΕῈ ΒΑΝΟΤΙ 

ΟΡ ας ΟΡ βοορὶβ. ΠῚ, ἘΠῚὰ5 ᾿οο ἅπηὺ 872 Ργδϑθ8 

(ἀρραάοοίς. ΙΝ, Το ἘΡίβίο]5 ΒΆ51111ι 83 --- 88. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΠ. Ῥ. ΟΧΗῚ. 

5... Αἰμδηδβῖιβ σοϑροπάθε ΒΑ51110 ρὸν. Τογοι οι 

Βομμὰ τονογίοηΐθη. Νοσαῦ 86. ῬΓΪΟΙῸΠῚ ΡΟ886 5. 
ΜΈΕΙεο βουῖθοσγο. Π,ι Ῥγοβθαΐαν Αὐμαπαβίαση 1]]π|Π|, 

41] 56 ἃ Μο]θο 51π6 ΘΟμ ΤΠ Π]ΟῊ 6 (ΠΠΠ}15511ΠῚ {{π|6 -- 

γαν, ΑἸοχαπάγιπηπι 6556, ΠΠ, Τογοίποιβ στο αι 

ΒΑβ}Π1ο ΕΠ ογταὰβ Οοοϊδηΐα!ππι, ΠΥ. Βαβη τπι5. σὸ- 

βροπάοῦ μοῦ δαθίηιπῃ ἀἸδοοπιπι. Ὗ, ἘΠ Ίβίο]α οοτη- 
πχτιηἷς ΟΥ̓ ΘΠ Δ] τὰτ πηῖ588 ΡΥ ΘΠ ἤθη ϑΑὈητπ. 

ΥΙ. Οὐμπβυϊξιν ΒΆ5111ι|5 46 ἀομηθϑίϊοῖβ σομηπηηῖο-- 

ὨΪΡιι5. 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΠΙ. ΡῬ. ἀχιιγ. 

. ΑμΕπίπηιι5 ΤΎΔΠΘΠ515 ΠΟ ΤΟ ΡΟ αΠᾶ 71π|:8 πη 5θοαπ- 

πα 

»- 

ἄδνα (αρραάοοΐδῃιν 510᾽1 ἀὐγτοβαΐ, Π, ἀυοσονῖαβ Νὰ- 
φιανΖθητ5 ΒΑ51110 ΟΡΟΡ πὶ βιιὰπη Ῥονρῖσιί. ΠΠ. ας 

“Ἰββθηβῖο ογέα ροϑβὲ “Ἰβοθββιαπι ᾿ Α]οπέῖβ. ΕΥ̓. Ῥαρτε 

ῬΙΌΡΟ ϑαβίτηα ᾿ἱπίογοβδί σορβουῖτβ, ἀ0 ΤΟ Ἴ6η5 ΟΥ̓ - 

ῃαΐαν ϑΘΑβι ΠΟΥ απ ΟΡ Ίβοοριβ. Ὗ, ἈΘΡυθμθηβιιβ οὉ 

Πᾶπο ογϊπαϊοποπι ΒαβΙΠἶπ5 ὟΙ. Ῥογδοία Ἂϑνα- 

“ἴδηι, οἵ 1ρ80 ἦϊο ἀγορουιαβ Ογαϊϊοπομι βθρί1-- 

τᾶ Ῥτοπιιπίαΐ, 11. Ῥαι]ο ροβὺ ᾿πνιβίξιιν ἃ Ν γ8- 

56π0Ὸ οἵ Οτγαϊϊοποπι βοχίαπη Πᾶροῖ, ὙΠΙ, Εαρὶι 

Ατορουῖτβ ἈΡ] 6 οὐ18. Θ᾽ ἀβιτη185, οὖ ἀοουθπι ϑαππι Βα- 

5110 β'σπϊΠοαῦ Ρ] ΥΊΡιι5 ᾿{{ο115. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΝ. ῬῚ τας. 

5. Βαβῖπ 5 ὀχϑίσαϊ! Ρίοο πο ΓΟρ τιη, οὐ 60 ποιηΐπο 

δοσαϑαΐατ' 40 Ἔρ βοορὶβ ἃριιά Πα. Π, Βεάϊ ατο- 

ΘοΥΙτ5 Ρᾶα]10 ροβὲ ῬΆβομα οἷ δουᾶμπι ΒΆ51110 ιιϊηΐδηι 

Οταιίοπθι ργοπιιπίϊας, ΠΠ|. Τυρ᾽βοοραχη Ποανῖβ οὐ- 
ἀϊηαῦ, 41 Ῥυίπηιβ ΟΡΡΙΑῚ ορίβοοραβ. ἔπὶς, ΤΥ, Πο 
Ἐριβίοϊα Βαβ111} 95. ἘΠῚἃ5 ἀοσιβαίαβ ΘορΠγοπῖο οοηῖ- 

πιοηἤαίαν ἃ Βα5110. Ὗ. Ῥεοίθηβ ϑαβηηδ τ εροσῖιβ 

γΘΡΟΙΠταν. ΑἿν ΑἸ πιο. ἘΠῈ5. ἰαπγθη γοϑδίι ἃσὶὲ 

οαηι ΒΆ5110 46 Θοησγοδδα, ππαϊ ΒαΘΙΠτι5 δο βου ῖ- 

Β1Π βοπδίαι Τ γδηοηβὶ. ΥἹ, Ῥυοποϊβοϊταν Θοθαβίϊαμη, 
Τ0Ὶ Ἐαβοθῖο τοϑροπᾶθι ρὸν ἘΡίβϑίοϊαπι 98. Ῥγοβθαίτιν 

ἄς ατοβουῖο Ναζίαμζοιο ἰεἴὸ δοὶ, Ὧο δἵπηὶ δηΐο Ρὰ- 
86 ογἸπδζιιπι ἔἰι1556, Θγ ποάτι5 ἴῃ {πα 1165 Θοπη- 
Ῥοπιιηΐαν ᾿πΐου ΒΑβΉ τη οἱ Απἰμίμηια, 11. Βαν- 

8115 ἴῃ ΑΥ̓ΤΟ Π απ ΒΆ51Π1π|5, αὐ ΘΡΊβοοροβ σοπϑιξπαῦ: 

αὐ ῬΠοοάοίιβ θη Πα 76 ποῃ γι], πος ΟἰΠὶ 60 
ΘΟΙΏ ΠΙΟΤῸ. (ὐρποβοῖς ΒΑ51Π1ι5. 6 Οὐ πα] ΠΙΒιι5 
Ογυ]ο ερίβοορο 1Πα{15. Ὑ1Π. Βφάϊοη5 βουῖθι! Τὸ-- 
γϑηΐο οἱ ἘμΒΟθΙο οἱ Ερϊβι. 101 Ῥωπχθηΐαπι ϑαία- 
ἸΘηβΊ 115 ΘΡΊΒοοριμ Θοησοατξ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥ. Ῥ- σ᾿γΠ. 

5, Βαβι. Θοηαουϊταν. ρα Ῥιφξεοίιχη, ποῖ 

οΟΙονῖοι. (βαυῖθηθο5 σθηϑαϊ ἐπογίηΐ αἀάϊοιϊ, Π. 

Γανιϑιῖ 5. Ἐπρορίιη, Βοάϊθηβ ςουῖδὶς δα Πὰς 

ΤΟΝ. ΠῚ. 

-- . 

ΒΑΒΙΠῚΙ, σΟΙ 

ῬΟγΘμΓ οὐ ἃ φαομχδπι μι θη, ΠΠ, ΤΊο5. Π|- 

ἴορδ 46 ποροίϊο «11. [πᾶς παΐα οσοαβῖο βουῖ- 
Βομαι δα Μοάεβίυμ. ΓΥ̓. Απάτγοπϊίοιιμ ἀποθμ Ρ]α- 

ΟαΥ̓Θ. σοηδίι Ποιη4πηο. Υ. Ῥασοπὶ σοποῖ αὶ ἱπ 

ῬΥΟΘΡγΥ ουῖο ΤΠ Αυβοηβὶ, ὙἹ, ΘΙ] 1οῖοο ἐοιπου τα θη 
Θομρυϊμ. ὙΠ, Ὥς ἘΡί5[ο115 118 ---- 117. ὙΠ|. 

Ῥχοάϊζαν ἃ ἀἰβοῖρ.}15 Ἐπιβί ἢ]. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΙ. Ρ- σι χα. 

ΘΑ ΠΟ Ἰββπητι5 ΡΥ ΒΟγ ἕν (βάτοι ἰγαπϑὶξ. ῬῸΥ ΟἸΠῚ 
δι ΒΑβΠ 5. ἀο Ἰοραϊΐοπο Βοπιᾶτη τηἰτἰοπα, Π|. 
Ἐδιδῖιβ οὐ παίαν ἃ Απίμΐπηο σομΐγα σΆΠΟΠΘ5, 

1Π.. ΒΑβ1Π10 ὀχβη] τ ᾿πητηϊποῖ. ἘΠ15 Ππίίοτα δα {7ν- 

Ῥιοῖίπη εἰ Τποοάονιμπῃ. ΓΥ. Ττον ΒΑΚ51Π11 ἴθ Ασπιο- 

Ὠϊᾶπ, Ὗν, Αἰἴαγθῖιβ σα] απ 1115 Δρρεῖας Ῥαβηταμ. 

ἴρ568. ἢ βὶβ Θαθ]]ΠἸδπδ δοοιβαίαν. 1. ἤπης Νοο- 
ΟΙΘΒΑΡΊΘΉΒ6ΠῚ ΘΡΙΒΟΟριμ ἔιῖ556 οί τιτ. 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΥΙΙ.. Ῥ. ΟἸΧΥ. 

Ἐουμς ἃ 5. ΒάΆ5η10 Ῥτοροβὶίο βι ρβουι δὶς Επδία- 

1815, 864 ρϑι]ο ροβὲ οπηπῖα ρογίανθας, Π, 5, 
Ἐπαβοθῖι5. παβοθηΐοπὶ αἰβοογἸτη βοἄαγο δοπαίαν, 

ΠῚ... Ἐπιβίαιττι5. ἃ 4511}: σομητητπίοπθ αϊἸβοθϊε, 

Θαπηπ|6 ἕαμηοβο Π|06110 Ἰασεναΐ, ΓΥ͂. ΤΥ οβ θὰ ἄδ τὰ 

Β45111 πίον. (το ἃ πη] [οπροσο ἢξθο δοΐὰ δὲ βουῖ- 

Ρία βιηΐ, Υ΄. Βδ5111π5 ποπάπιπι ΠΡ ῸΥ Δ Οχϑ11}} τηΐηΐσ. 

Ἐ]Ὲ5 βεπίοπίϊα 46 Ἰορδι5 Ἀουηᾶτῃ τηἰ θη 15, 5 τὶ- 
ΒὴΠ ΑΡγάπηῖο ΡῸῚ ϑαποι ββίπηαμι ἘΡϑίοϊδμῃ 182. 

ΘΑΡΌΤ ΧΧΥΠΙ. Ρ. σὐχχ. 

. 5... ΒαβΗ 15 βουὴ Ῥεῖγτο ΑἸοχαπάνίηο, Ραοηΐο, οἱ 

Ῥίοάοτγο. Π, ποι τε ἴῃ σγαν ββ᾽ ΠῚ ΙΠΟΥΡΙΙΤ οἱ 

Βουθι 5. Ἐβεθῖο. Ἀιηου ἦσο 1ΠΠ1π|5 τηοτίο, Αἄ 

Δ 185 Ο811145 ῬγΟΠοΙβοι ἔπι, ἀπ 46 5ουῖθ1} Απαραίτο, 

ΠΠ. Τηνίβιίιιν ἃ} Ἐναρτῖο οἱ 8, ΗΪθγοηυ πιο. Πη- 
ῬΙογαπέ 6]5 ρυϑϑιτπτὴ 5 θαβίοθηὶ οὐ ποάοχι, οὸ- 

οαξαν ἃ ΘΟ] οἰ] Ο Ποῖ ΟρΙδοορὶ Ιοοπίθηβίβ, ΓΥ, Πα 

ΠΊΟΥΡῚ ΦαΙη τὰ σοβῖπη0 ΒΟΥ 1} 5, Ἐπιβερῖο, “ἃς πὸπ 

τλτ]ῖο ροβὲ ΑἸοχαπάνιηῖ5 δὲ ΑΔ ΘΟ ηΐ5. Υ, Πα 

5... Ἐπιβοθῖῖ ποτ, {πα ιτι5 τοϑροηάοι ΒαβΊ] 15, Οὐ 
56ῆϑιι1 ΒΟΒΡΟΙΊ ΤΠ 5101 Δ Πιπηοἴτιη ΠΊΠΡΟΙ" ἔπ ϊ556 ἤ Ποῖ. 
ΥἹΙ, Νι]]ὰ Ποο ἅππὸ Βοπιδπι πιϊδϑὰ Ἰοραΐῖο. 

σΑΡΌΤΧΧΙΧ. Ρ- σιχχιν. 

5. ΒΑ51ΠΙ τπογθιι5 δα δίδαξον γοΐουοπῆι. Π, ΤΙ ΠῚ 

[οβύπμῃ 5. Ἐιιρ5. Ο}11 σΘ]οθ τας, δὲ ράσο Ῥοϑβὲ ἐγθβ Ππ|- 

ἰδιἃ8. βου 10 1ῃ σγαῖ!απι Ρ᾽οΟΠο γορΡογαην, ΠῚ. 
Ἐιβοθίπτα ᾿πυϊζαὶ (οϑάτθαπη, 6] πβπ|6 ἔλα τς. ΗΠ 

βΒουιθι, ΕΥ̓, Ταν!βιίαν ἃ 5. Ερἤγθι, Υ, Μαχίμηιιηι 

{γι ᾿ς ογ18 οοτητηοπαί, ΥἹ. Τὴ. ἘΡΙ5(0115 150--- 

188. Π. Βοθροπάοι Βαβι Αβόμο!ο ὙΠεββα]ο- 

ὨἸοθηβὶ, δὲ ϑοόυᾶπο ἀποὶ, ἃ {πὸ ρϑί γ {185 πηᾶγ- 
ἔγτιιῃ. Ὑ1Π. Ιἔοπὶ. Ἐπναρτίο. ΠΙ1τ|ι5 Δ ηΪ πηᾶπ απεο-- 

γαηΐ Αὐϊδηϊ, δουρὶ 5, Ἐπβοθῖο δὲ ἀπέϊοομο, ΓΧ. 
Γαροηΐον ἄς ἀορπιαία γοϑροηθε Εἰηραίονίο. Ἐρὶ- 

Ἀ 



ΘΟΠΥ͂ΙΠΙ 

5191 δα Πιοάονιπι «6 Πρ 115. σα πὶ ΞΟΡΌΤΟ. ὈΧΟΥῚ5 

τηνι, 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΧ. 

Βαβ,]τι5 ἀππὸ 3171 ᾿πουηΐο ᾿πΐοροϑὲ Γππουὶ αὐ ρον 

Ραινῖβ. Βουῖριῦ ΑἸ] ΟΠ σθοθπβ ογαϊπαῖο, 1. 
ΑΕροΥ βουῖθς δα 5. Ἐπβορίαπι, εἴ Ρὲν Αιαρ1]ο- 

οἰτασα δα δονίπαπι (μη ἴοπι. ()} πη Ἰβϑῖιπὶ ΘΟΥΡῚΙ8 

5. ΒΡ σγαῖϊαβ αρὶτὶ Αβομο]ο οἱ ϑόγαπο. ΠΠ, Ἐχ- 

51Πππὶ 5. ΒΒ ΈΡ11, δ] φιοπὶ Ἐρίβίοϊα 106, 167, 

4πῶ πο διιηΐ θ651}11. ΕΥ̓, Τ)ὲ ΕἸγοοτῖο ἀϊδσομο 

4π1 οὐτπὶ ψιυσητΠὶ στοσο δπΐασοναι, Υ, Τ)6 Ἐρι- 

βίο !ς 112 ---- 115. ΝΙ, Ἐπγον ἴῃ Βαβι ιη Πογεῖ- 

Θοσιιπὶ 16 ἔδδίο 5, Ἐπ ρου μι. [πᾶς παΐα ὁσοαϑῖο 

ΒΟΡΊΡ ΠῚ ΠΡΥῚ ἦο ϑρινῖτα καποῖο. ἯὟἯ, Ἐρίβίο]α 

4 σΟμ] τ ]ο ποῖ ἃπηὶ 97 1 βροοϊαηίοβ, Κ᾿ ΠῚ, Νοι- 

ἨΜΠ]|6 ΑΠ1α ὦ ϑαπηοβαΐθηβοβ, Δ] ορίβοοροβ ΒΕ βοθῖο 

ἉΠΉΪΟΟ5 οἱ αὦ Απιεϊραίταπι. 

σΑΡΌΚ ΧΧΙ. 

Ρ. ΟἸΧΧΧ. 

Ρ- σὐχχχτυηι. 

, ΒΟΡΡΙ βαποίις Βαβι τις Ῥυϊηα πὴ ἘΡίβίοϊατη οαπο- 

πϊοαπ). ΠῚ αἴτγοα Ἰάοπι [οληρι5 βουιρία Πρ βίο! 89 

Δα Ἐπιβιε]Πλ πα, 4πᾶπὶ ῬΆΞ1Π1 6556. οδίθπττιν, ΠΙ, 

Ἠεβροπάοι ΑἸ ΡΒ, ]οΟ1ο ἀὁ τϑϑι το πο θριβοορδία 

ἴῃ οἰνιαΐο ᾿βασγοσι. δι ἴπ οαοπὶ ορίβίοϊα ἦς 

Οα] ἤδη (ἀθου σ] ποσοῖο, δα «ποά γοΐογέαν θεαὶ 

Ἐρ βίο]α 192. ΕΥ΄, Τ)6 ἅ1Π1ὰ ορίδίο!α ψιις [150 ἱπβουῖ- 

θαι ΑἸ ρ]]οο]ο. Α΄. ΒΑΒΙ Πτιπὴ ρουβοαυαν Ῥοπιεὶ 

Ψιραγῖιι5, 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΠ Ῥ. ΟΧαπ. 

. ταν βδίπηι5 ΒαΚΙ 1 τηόοσθι5 απο ῬΆβοπα ἀπηὶ 8315. 

ὐαΐπον 1 οτος δα μιπο ππουθαπὶ ρονϊποπί, Π, 

Αρουταΐα Ὠἰδίονϊα ἰγαμβ]αἰϊουῖς βαποῖϊὶ ΠΙοπυϑιὶ 

ἐχ Ἐριβίο!α βᾶ ποι] ΒΑΚ} δα βαποΐιπι ΑἸ οβίππι. 

11. 1)ὲ Ἐριβίοϊα 198 δα 5. Ἐπβοθίιηι. ΓΥ. Ἐρι- 

5ἴο!α οαποηΐοα βθοιιπάα οἱ Εἰ ρίβίοα 900 δα 5. Ατὰ- 

ῬΒΠ]Ποο μία. Ῥάσ]ο μοὶ Ερίσεοϊα 301 δα δυτηάοπὶ 

βοριρία, Α΄. (οποι]απα Ατηρ Π ΠΟΘ 6 τοϑτποπαὶς 

δΡἰβοορδίιθιιβ, Δα φιοά γοσαῖαν ΒΑβΙΠἸι5. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΠΙ 

Τραζιπηοηοιη ρογίαγραΐ Ἐπιβία Πϊὰ5 οἵ πη α]ῖοβ ἀρϑίγα- 

1 ἃ σοχητηππίοπθ Β451111, 411 δά 6ο5 βουῖθιῖ, 1 

δΥθ1ῖ οἰΐατα δα ἸΝδοοςβαγίθηβοβ. ΠΙ. Πϑυιτα χηϊί- 
{1 ἴῃ Ῥοπίπτμη δ ἃσὶΐ ἄς ΘΟ ΘΤΘβδιι: Οἵα Π ΟΡ βοορ 5 
ΤΝ.. Νιοοοροβαγιθηβῖθιβ π1 81] ΓΕΒΡΟΠ  οπεθι5 1ΓΟ τ 

ΒΟΡΡΙΣ, Πριιδ 4116 δα ἄθι ἦ6 στὸ δα απηΐοος Πἰίογω. 

Ν,, Ροβὲ ἔδβέιιπι βᾶποιῖ ΕΠ ρΘΥ ΟΠ ἴπ Ροπίμμη ρτο- 

Ποϊποιίασ. Ἐὸ νεπὶθπίε δή {τα γὶβ οθς, ἔπσθαΐαν 

ἹΝοοσεεβᾶγθα, ΘΟ 1 δὰ 6ο5 εἰ δά ΟἸγπιρίιμ. ΥἹ. 
ΒΆ51110 τϑάθιιη τ παπεϊδίτιν {υ14 σοπέγα ἴρβϑασῃ Πθ- 

τοίιοὶ, 4υ]ἃ οοηΐγα Μοϊοία πη ῬΑυ] πὶ βθοΐαΐογος 

πο] Ἰαηΐαν. Ῥ]υτο5. [5 ἦὸ σορις Πἰίοτω. ὙΠ. δὲ 
Ἐρίἰβίοια οαπομῃίοα ἰογεϊα., οἱ Ἐριβίοϊα 218, «ις 
δ᾽ Πλ}} τηϊδϑα εδὲ. ὙΠΙ1. Γἰτίοτα δα ϑαπηοβαίθηβος, 
ἈΔ Βεγώθηβοβ εἰ ΟΠ] οἰ ἄθπβος ρον Αοδοίτιμη πηΐϑϑῶ. 

Ρ-. ΟΧΟΥΙ,. 

Ι. 

»-. ᾿ 

ΙΝΌΕΧ ΘΟΑΡΙΤΌΜ 

ΘΟΑΡΓ ΧΧΧΙΥΝ: Ρ- Π6Ι1Υ, 

ΘουῖθΙ. βαποῖας ΒΑβΊΠπ5 ἀἄνογϑιι Ἐπιβίαι μΐπαπι Ἐγρὶ- 

βἴο]α5 293 οἱ 324, Π. Τ)επιοβί ῃθπο5 ὶ ἰοαυῖ5 Ροπ- 

τοὺ ἘοΙοβίαπι ρουβοαυξαν, (ΟΠ ΟἸ τισι Πιφο τ Ἰοοσιι 

Απουτῷ οοσῖξ, (ἀτόσουῖιβ Ν ΎΒ56Ππ5. 6 τη ηῖθιι5. 88 - 

το] τ απ [πα στε, 6] ἀβάιιο σα ιϑα βουὴ} ΒΆ5111π5 ΤΠ ηοπιο- 

βίποπὶ. ΠῚ. Τηΐογοϑὲ τὶς σοποῖ!ο Ἐπιβία 5. 5ου]- 

ΒΠῚ ΒΑΒΊΠ 5 Δ νουβαβ οασὰ ΕΡ᾿βίο αν 3230, ΤΥ, Ἐπὺ- 

ῬὨΡΟηΙ5. (Ο]οπἸοπϑὶβ δα βοἄοπι ΝΙσορο  απαπι 

ον αν, Οπαΐπον δὰ ἦς τὸ ἘΡρίβίο!α Βα 

ΑἸταά Ν γβϑα σοποι]απη πεογοϊϊσοτνιπι. ΊΙ. ῬγοΡα- 

ἴὰτ αἰγαμη 6 κυ ποάτιπ δηΐο ἀηπῖτη 910 Πα)ιίατα 

[|1556. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧν. Ρ. 6οικ. 

ἈπιρμΠ]οο ῖο βισηϊποαὶ Βαβ"]1πι5. θὰ 41 σογιι αν, 

Ἠεβρομπάοι ἴπ ἅ11ὰ δορί βίο! α 1ΠΠ1π|5 ᾿ς υ 5. δὲ πη ΟΥ - 

Ῥιι5 αα Νιαίαϊο Τ)ομηϊηϊ τη ϊ55ῖ5. ΜΊΓῚῚ φοιηπηοηΐα- 

γαση π΄ 40 50] ν1: ΔΠΠ1π5 «ααβίϊοηοβ, Π|. Ἐτσοπίο 

πη γοδ ἴα ΟΡ βοοραΐαμη ἃ Ατϊαπῖβ, ΠΙ. Ἠφϑιβεπηι 

ΔουΊτον ΝΙοορο]απὶ, ΤΥ, Τ)ς ἘΡ 5[0}15 291 ----341 

δ Ἐπβοθίπτη. εἰ δα ΝΙοορο]ϊΐαποβ. Υ, Τιοραῖὶ ἴῃ 

Οεοϊάοπίοι Πθ͵ογοί μοι5 οἱ ϑδπο 15ϑίτητι5 ῬΓΕΒΡΥ [ον]. 

ΥἹ. Ῥυοθαῖιγ οὸ5 ποΟ ἅππὸ οἶγοα ΡῬάβομα, ποῖ οἰξλιι5 

Ῥτοίδοξοβ {||586. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΙ. Ρ. σοχγ. 

ΒΟΡγθθηβιι5 ἃ Ῥαίγορ 1}0 Βαβ.] 18 ΟΡ ΒΟΠ] πὶ στα 
Ἐπιβίαε ϊο, σαι 511: 151 {1ᾶπὰ ἀοίεπάϊε, Π. 'ΓΠοο- 
ΡΟ ᾿π]ατῖαβ τοἀοπαΐ, 564 στοραπ!, τ οατπ Εἰιδία- 

{Πυῖο Θοτητη αηϊσοῖ, παϊηΐπιθ ἀππαϊξ, ΠῚ, Ῥουβοσιι- 

(1ο ΝΊΘΟΡΟΙ ἀποτῖιπὶ Ἰηστανοβοῖς, ς Ἐρίβίο!α δά 

ΑἸΡΒΠ]ΟΟΙ πη, οὐ ἀ]1ὰ βπο ᾿πβουρίοπο, [Υ͂. 

ΘοΡθῚ. Ἰξουαπὶ ΒΑΒ1Π1ι5 ῬΑΓΡορΡΒ1]ο. 1)6 1πττονῖβ αα 

Ἐνάϑοποϑβ δ ᾿π|10 ἃππὶ ἀρ (ἀρραάοορβ. Π)6 Ἐρ[βὲ. 
202. Υ. Βεάεαπὶ Ποτγοίμοιβ εὐ ϑαποι βϑίσημβ, Β]κ- 

γ65 Β4511 ΠΠπξοοθ ῬῈῚ δ ποι βδίπαατη ἐεταπέαγ, (οπ- 

50] αΐαν ΒΟΥΌΘΘ 565 τη ΟΠ ΟΠ 05, {πουιιπ ἐθ465 ΑὐἹαπὶ 

᾿ποοπάογαηῖ, [{6Π| 1105 ποποο5 ἃ ΑΥἹαηὶς 

γοχαῖοβ. ἯΙ, Ἐρίβίοϊα δα Ἐριρβαπῖαμ ἄς Αρο]ῖμα- 
το εἰ ἄθ σϑθριι πε οομοπ5. ϑουῖθι Βα α5 Ρ8]- 

Ἰλάϊο εἕ Τπποοεπῆϊο. 1]. (οπβα!τα5 40 Ορέπηο εχ-- 

ΡΠοας δουῖρίανα Ἰοσατη αΠΠΠοΊ] 6. Ὑ Π|. Ἐρίβίο!ς 

Δα Βοζορο!ΐαποβ οἱ δά {Πτρϊοῖαπη 46 Πωγοϑὶ Ἀρο]ἱ-- 

ΠΑΓῚΪ. 

ΧΧΧΥΙ͂Ι. Ῥ. σαχχι. 

ΤῬονοῖπ οι εἰ ϑαποί ββίτηι5 Ἀπ δ ᾿Γου τη χηϊἐξπιπ-- 
ἴαν. Π. Νοῖ νἹἀθηΐαν σοπἤροιϑϑα {πα ρτφοῖριε 115 
Ῥτοροβιξιμι γαῖ. ΠΙ. Τιαπά δὲ ΒΑ51Π1πι5 ΘΟμ ἔ ββοτος 

ἈΕσγΥρεῖοβ. φὰοα Αρο]ϊπαγίππη ἀατηπαγνογιπί, ΤΥ, 
ΒΟΡΓΌΠοπΉ1 φαοά ΜΑγΟΟΙ]Παπιο5. 84 σοΙΠ ΠΟΤ ΘΠ, 
τεοορετὶπέ. Ν. Βορυεμθηβὶ οἰΐατη ἔποστα ἃ Ῥεΐτο 

ΑἸεχαμάσίπο δά ἡποπὶ βου 1: ΒΑΒΙ]1πι5 ἘρΙ5ε, 266. 
ΝΊ. Ἐχαπιϊπαίιν ἀπ {πιὸ ΒΑ51Π1ι5 “χουνε Ματοεϊ- 



ὙΙΤῈ ΒΘΑΝΟΤΙ ΒΑΘΒΙΠΙΙ. 

απ οχ Ἐϊοο]οϑία ὀχ ϊθβθ. το ἰοιηροτο Πάοἱ οομπἕοο- 
510 ΑἸΠαπαϑῖο ου]αία ἃ Μγοο ΠἸαπῖβ, ὙΠ. Ῥοινὶ 
4ΈΘΓ6115 46 Τογοῖμθο γοϑρομ Βα 51115 ᾿πς Θδ οι 
δριβίοϊα. 

ΟΑΡΌΣΤ ΧΧΧΥΠΙ. 

ΤΙ (Οποιπιπι ΑὐαρΒ]οΟ αϊ, τὰ 4ὰ0 ἰαπιάαξαν ΠΡον 6 

δρίνιτα βαποίο. Π. Ἐιβίοϊα: ποπη}]88 ἅπηοὸ 817 

οἱ 8718 βουιρίω. ΠΙ. 1) ῥ᾽ ανῖθιιβ 41115 τη βεπθοίαξα 

5. ΒΑΒ1ΠῚ βου ρ 5. ΓΝ, 1)6 ἘΡ1510115 ἴῃ δρ᾿βοοραΐα 

4υ166πὶ 5οΥ1ρ 615, 564 Φπᾶγαην [Ομ ριι5 ΠΟΘ [ΠῚ], 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙ͂Χ. 

Ῥ. ΟΟΧΧΥΙ. 

Ῥ. σσχχχ. 

Ι, Ὧε Ἐρίβἴο]5 «πᾶχιιπὶ ἔθπηριια ἱποουίαμῃ. ΠᾺ Τ)6 

ἘΡ βίο! Βα51}11 δὰ ΓΑ Ραμῖιι οἱ ΤΠ Ραμ δα Βαβ]-- 

Ἰαπι. ΠῚ. ΜΙαχίτηθ ἀπο νι ἀοπίαν. ΕΥ̓. 86. Ἐρι- 

βίο Βρ.ΣΙο. 

ΟΑΡΌΤΓ ΧΙ,. 

1. ΒΆ51111 πῖοῦβ δὲ ἔμπαβ. Π, ΠΙῚι5 σουρουῖβ εἴ πὶπηὶ 
ορῖε5. ΠΙ. Οπαηΐα 46 11Ὸ ἐχϑίϊουϊηῦ ποιητὰ 

7πατοῖα. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ]. 

Ι, Οὐυασπία ἀριιᾶ δπϊζιιοβ δα ποῖ] ΒΆ51111 ορογαπι δᾶ- 

τηϊγαίϊο. ΠῚ. Τ)ὲ πουοπ Ποι1}115 πῃ Ηδχδοιηοσοη. 

ἯΙ, Ὅς {ὐἰθι5 Ηομμ}115 488 διιηῦ ἀα Ποιηϊηΐβ βίσα- 

Ῥ- ΟΟΧΧΧΙΠΙ. 

Ῥ. ΠΟΥΧΧΥΙ. 

ΘΟΟΠΙΧ 

οἴαγα, ΓΝ. θε Ηομλ1}115 ἴῃ Ῥϑαπιοβ, Ν. δὲ ποη-. 

Ἀ1}115 1πὶ ῬβΆ]ηγο5 ΗΟ 1115, {1188 ΒΡαΓΙος αὐτὶ ἀπ ]1α: 

οχιβεϊσηδπέιν, ὟΙ, θὲ Ἰοοῖβ πομπι}}15, 48 ἴῃ 56- 

Πιϊηὰ5 ΠΟυη1]185 ἀϑϑαία ἀϊοαηΐατν {|1586. 

ΟΑΡΤΠΤ' ΧΙΠΠ. Ῥ. σσχηι. 

., Οὐμππποπίαγιιπι ἴπ Ἐβαϊατα ῬγΟΡ ποίμνη ρουρϑιιοὶ 
ΒΆ51Π1Ὸ ποη ὑ υΠ]ποναπηΐ, ΠΟ δουιρέαπι μος ΟΡ 

Ἰηΐνἃ 1Ππ| ἐθιηριι5 {110 ΒΆΒ1Π1πι5 ῬΡΟΒΟγ τον ζαϊδ, δουί- 

Ῥύτππι οἴϊαπη ἴπ ἀρραάοοϊα. ΠΙ. ΒΑ511 ἸΠΘ ΘΗ ΠΙΠῚ 

οὐ βϑπίθηἑ ἴῃ πος (ἰοιημηδπίατνϊο. ΙΥ. Ἐσλάδμη 

Βουίρθαγο ἱπίουργοίαπ 5 ταῖῖο, Ὗ, Οουμραγαξαν 

ἢοο ΟΡ. οἵπὶ Ηομ}}115 46 76] απΐο οὐ ἴῃ ἐθυΐοβοϑ. 

ΥΙ. Νοπηι}}15 41115 Ἔχθηιρ] 15. οἱ ΔΡΘα πη ἢ 15 οοη- 

βυγηδίαν διιοΐογοιη (ὐοϊασηθηΐανὶ ΒΑΚ] πη 6556. 

ΥΠ.. δοϊνιιηΐιν ομ]θοία. 

ΟΑΡΌΤ' ΧΙ. Ῥ. σσχητι. 

. Πὲ Ηοιη115 βοοαπαῆϊ ἴοτηϊ. ΗΙ]Π1α βοοιπάς δ 
16) πο ποι ἁυιίουομα ΒΆ51110, ΠῚ, 1)6 Ἠοπη]115 8, 
4, δ. ΠΙ. ΤῸ Ἠομ 5 6, 7, 8, 9; ΖΙΆΤΙΙ ΠῚ. [ΘΠΊριΙ5 
ἐχϑιμιηδίαν, ΠΥ, ᾿ς Ἠομπλς 10---20. Κ, Ησοιηὶ- 
1ὰ 21 ἴπι ορἰβοοραίιι βουϊρία. Τ)6 {πἰθιι5. 41115. ογα-- 
ΠΟΒΙΡιι5. 1)6 Ηοιμ1}115 Δ ρον 5, ΝΊ, ΤΠ) Ἡομ11115 

ἴῃ ΛΡρομάϊοοπι γο]θοίῖβ. ἸΝ Ομ] Θχρ]]οαπέτν ρεν- 
Ῥθγᾶπα ἴῃ ἢ15 ΠΟ μ1}115 υἱξιρογαία, ὙΠ, Τ)6 ΠΠΡυῖς ἴπ 
Ἐπποπίιμη, Αϑοθίϊοο ἃο ἄποριιβ 1015 ἄς Βαριΐδπιο, 
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ὙΕΤΒΕΗΑΌΜΙΙΒΕΟΙΚΟΜΝ, 

Ἀὼ.) ΟΥΟΘ ΕΧΛΟΤᾺ ΕΤ ἘΜΕΝΌΑΤΑ ΒΟΝΤῚ ΒΑΒΡΠῚῚ ΟΡΕΒΑ ,᾿" 

ΟΥΔΕ ΙΝ ΗΟΟ ΤΕΒΤΙΟ ΥΟΠΌΜΙΝΕ ΟΟΝΤΙΝΕΈΝΤΙΆ. 

ΤΑΡΟΥ ἀο Κρὶνιτπ ϑαποῖο οο]]αἴτιθ οὰπὴ 4πἰπάιιο Ἀορϊα Οοα οἰ 5 δὲ ἀπὸ (ΟἹ ον ἶπο. 
Λὰ Ερίϑίο!αβ 5. ΒΆβ1 ΠῚ ΠηαθτΟ ΘΧϑΠΓΟΓΘ ΡΥ Θ51 410 {γ65 ρου ἰϑϑί ματι (605 ἀπε αἰ 55111.), (ΟἸ5}1-- 

ὨΪΔΠ1Ι5 Π. 237, 5850 110 ΟἸΡΟΙ ΤΟΙ τ ΠΘοΙ Π10 5 Υ]ρίτι5 ; ἨΔ] ρα πιιθ., ἀθοῖπηο δι πη θοίηιο, δὲ ΜΙ οδοιιβ, 

{6 ΠῚ Τὶ ϑ11ἃ ΔΙ ΙΓΑ 551Π16 Οἴχ ΠῚ 6115 ΘΟ τΕΠ1 Ὑγ ἱπῖον ΠΠ ΓΘ Γαῖοβ σοΙ Θ θ υ ΓΙ πλτι5 Απίοπῖτι5. Ναυϊα 

ΒΑ] νΙΠῖτι5, 5. {]}τι5 ΟΟΑΙοἰθιι5., 54] 61 οἵὰ πὴ ἱπ Ο 56. ΘΟΠΘΘ ΗΠ ΠΗ , 115 νἰϑιιτ θϑὲ ἐγ] πθπ1η}, 

48 πΠ| 4118 ΟΠ 1} 115. ῬΥΙΠγ15 σΟΠΊρΡ] ΘΟΕ ππν’ ἘΡ᾿βίοϊαθ 351, Ἠδυ]απιιβ 5649, Μοάϊοτιι5 353. 

Ττιο Δοοοϑϑοιο (οάοχ Βορ. 2593, οἸ1πὶ Ολγ 1 Π8}15 ΜΙ αζανίηὶ, οοιρ]θοίθπβ ἘΡ βίο ϑ 279. Πῖο Οοάθχ 

ΔΗΠΟΙΙΠῚ οϑὲ 500, δὲ ρυϊηλι5 ΒΟρίτι5 ἃ ΠΟΡΪ5. γοοδίι, οάοχ Ῥθσ. 2897, 4π6πῚ βϑθοιπάπμηι γοοᾶ- 
1115, ΘΟΠΙΡ] Θοε ιν ἘΡΙϑίο]α5 334. Οοάθχ Ἀθρ. ο896, οοπῆποπβ Ἐρίϑιοας 33. Οοάοχ Βορ. 2502, 

ΠΟΠΕΠΘ 5 ἘΡΙϑίο0]5 29. Οοάθχ Ἀθρ. 1824, ἴῃ 410 ἔγθ5 Ἐρ βίο. , ποπῖρθ ἠδ, 243 δὲ 260. ϑάδχ 

ΒΡ. 1906, 'π 4πὸ Ἐρί5[ο185 ἀτι85, Πδϑιηρθ « δὲ η6, (οάοχ Βορ. 1908, 'π {πο γορουϊίαν Ἐρίβϑίοϊα δά 

ΟΠ ΟΠ Θ ΠῚ. 
ἩΡυϊηγιι5 ΘΕ]8ΠῚ ν Αγ ]ὰ5 ΘΟ 0 Π65 οχ ΟΟαἸοΙθτι5 ΘΟ 6 ἢ ϑ᾽ Δ η15, ΒΙσουαπἶ5 ἀπο τι5., ΟἸαυ πο πίδπο 

ΑΠρΊΙοΔΠοΟ, ἴῃ πὸ Ἐρίϑίοϊς αϑ, γαΐίίοαπο, 'π {πο ἘΡΊ βίο]: 327, Πθο ΠΟῊ ᾿Π515}15 ἘΠ ο] 5185 ῬΑΡΊ516Π-- 

515 Οοα]οθ΄, φαϊ Ἰάθηὴ νἱάθιμν 6556. 80 ΒΙ βου πουιπι Αἰτον. ϑαρροάϊίανιε ΒΙΡΙΙοΙΠθοα (ο 51 π|ᾶ πὰ 
(οάϊοοηι 488, ᾿ῃ 4πὸ ἘΡΙ 5101. 328, {ιθηὶ (Ὁ 511 Π|Δ Πτ|ΠῚ 5ΘΟΌ ΠτΠἢ γΟΟΔΠΊιι5 ; δὲ 1105 ΠΟΠΠΊ1105, ἴπ 
Ζαραι αἰϊχιιοι ΒΑ51111 ἘΡΙβ[0125. ᾶποποθ ΒΒ} οΟ]]α 1 ἔαθσιιπὶ οἴ Ρ] αν θιι5. (ΟΠ οΡιι5. 6] αϑάθηι 

ὈΙΡΙΙοΥμΘοαθ, οχ αυῖθιι5 Οὐάθχ 209. ΠΟΠὶ 6558 5650 1}1 ΟΧ᾿βεϊπηα τ", οἱ οἵιπὶ ΒΘΡῚ5. (Θά οΙθι5. 2038, 
χ0390, Δοή3, 2οήή, 402, “θοῦ, 2ὅο8, “ὅο9, 3027. 
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Ρᾶς. 69. ΒΔ ΓΟΓΊΠΠῚ , 10, 
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εἶδ ΕΓδῸ; 9... ΧΧΧΥΙ. 328, 51πὸ ᾿πβουρίίοπο,, δυχὶ- 
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ΧΠΙ, 172. ΟἸγιηρῖο, 95. ΧΧΧΥΙΠ. 418, 51πε Ἰηβουρέϊοπο,, σα πιϑὰ 
ΧΙΝ. 19. ατορογῖο 50644]}, 9ὅ. 1115 41 βθοσπι ἔπογαΐ 

ΧΩ͂. 218. Αγοαάϊο (ὐμ Ῥυϊγαΐα- ΘΠ ΙΓ 15, 411. 
ΤΙ; 92.. ΧΧΧΥΠΙ. δ. ατοροσῖο ἔνα! ἄς ἀ βου ]- 

ΧΥῚ, 108, Αάγογϑιαβ ΕἸ οπλλαμη ἢ - ΤᾺΪΠ6 Οϑϑθηΐϊ οὗ ῃγρο- 

γοϊοπι, 9ὅ. ϑἰαβὶβ, 41. 
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ΧΧ. 85. ΓιΘομ ο βορῃϊδί, 97. Ψα απο, 123. 
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ΧΧΙΗΙ. 411. )ὲ ρογίθοϊοπο νἱΐθ πιὸ- τς Τὰ π 5 ΠΠῚ,, ΠΡΥΠς 
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103. 155. 

ΧΧΥ, ὅ5, Αἰδμαπδβῖο ορίδοορο Δὼ- ΧΕΥΙ ὃ, ἴῃ υἱγρίποιι [ἀρ 5ᾶπι,1 5ὅ. 
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οἢΐω, 180. 

61. 5 ποι 5βῖπη15 {γα σι θτ15 ἃ 
δρίβοορὶβ οοοϊάοηξα}!- 
Ῥι5, 181. 

52, Κ' αἹευίαπο ΠΙγτϊσουαπι 6- 

Ῥίβοορο, 182. 

69, Λα [τα]05 εἰ (1105, 185. 

289, Δα (ἀεβαγίαπι ραϊ]οϊαχα 

46. σοτηχηπΐίοπθ, 186. 

572, Πο]ϊα τϑοῖου! ργουϊηοῖθ, 

1487. 

201. Ἐπβορῖο ορίϑοορο ϑαιηο- 

8 [ΟΥΤ 1, 489. 

5588. ϑορῃγομῖο Ναριβίγο, "89. 
68. ϑεπαίαὶ Γγάποσιμ, 190. 

οὔθ, Ἐπι5ο 10 δρίϑοορο ϑαπιο- 
88 [ΟΥΤΙΠῚ, 4191, 

487. Τογοηἰϊο σου, 19, 

φὅθ. Ἐπιθοθῖο ορίϑοορο ϑαιηο- 
Βα[ΟΓΆΤΗ, 195. 

9032, (ὐσπεοϊαϊογϊα, 490. 

485. Οἰνίθιι5 ϑαΐα]θηῖβ, 197. 

290. δας] πβιθιι5, 498. 

979. Μοάοβίο ργίοοίο, 198. 

501. ΠΙασοτ 3515 Τ τ η  οο- 

γα {15 ΠΠΠΡιι5, 499. 

207. Μιπα, 200. 

987. Δυμτία νἰάπς, 900, 

988. 'Γαΐουὶ πωυοάπμ δας, 
ΟΊ. 

λἀ835, Ηο]]αἄἸο σοχΏ11, 902. 

211. Μοάοβίο ργωίεοίο, 305. 

270. Μοάεβίο ργωίΐθοίο, 206. 

404. Απάτγοπϊίοο ἄτι, 2304. 

905, Ῥταβθγίογὶβ Τ᾿ΑΥΒΘΠΒΙΡ 5, 

90. 

201. Ογτίαοο Ταγϑοὶ οοιητηο- 
γαηΐ, 206. 

87. ΑΔ ϑπηρ]οῖαπι πογοῖῖ- 

ΟΔ]η, 207. 

471λ, ΕἸγπῖΠο, 208, 

55... 51πο 1πβου ΡΟ Π6, Ρἷτ 860 
το] σἹοβῶ Ἔχογοῖ τα ]οτιῖ5 

οαιῖιδὰ, 209, 

518, δονῖπο βρίβοορο Ρουυ65, 
210. 

507, Ἐπιοίαι εἴο ορίϑοορο 86- 

Ραβίϊω, 210. 
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Οτάο πονὰς. 

ΟΧΧ. 

ΟΧΣΧΙ, 

ΟΧΧΙΙ. 

ΟΧΧΗΙ. 
ΟΧΧΙΝ. 
ΟΧΧν. 

ΟΧΧΥΙ. 
ΟΧΧΥΙΙ.. 

ΟΧΧΥΊΠ, 

ΟΧΧΙΧ. 

ΟΧΧΧ. 

ΟΧΧΧΙ. 
ΟΧΧΧΠ: 

ΟΧΧΧΗΙ͂Ι. 

ΟΧΧΧΙΨΝ. 
ΟΧΧΧΥ. 

ΟΧΧΧΥΙ.. 

ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. 

ΟΧΧΧΥΙΙ. 

ΟΧΧΧΙΧ. 
ΟΧΙ,. 

ΟΧΙΙ. 

ΟΧΙΙΙ. 

ΟΧΙΗΗ. 

ΟΧΙν. 

ΟΧν. 

ΟΧΙῚ. 

ΟΧΙΥΊῚΙ. 

ΟΧΙΜΊΉΙ. 

ΟΧΙΙΧ. 

ΕἸ. 

ΟἿ. 

Οὐάο ἃπίοα 

νι ραίιι8. 

58, Μεϊοιῖο ερίδοορο ἀπίῖο- 

ομΐς, 211. 

198. Ῥοοάοίο ερίβοορο Νῖοο- 

Ροἰτΐᾶπο, 9419, 

515, Ῥοωπηθηΐο δρίβοορο ϑαΐα- 

ἸΟΓιΙΠ, οι ὅ. 

525. {ΠτΡ]οῖο πλοπάοθο, 94. 

528. ΤὭροάοτο, 212. 

78, Χορ] Πα εἰ ἃ βποίί5- 

βίη Βαβη]ῖο ἀϊοϊαΐς, 

Οὐ ΘΙ που ρϑιὲ Ἐπιβία- 
{Πττι5 δ θα βεα ορίβοο- 

Ριι8, 214. 

504. Αἴαγθῖο, ΡΥ 

ὅδ, ἘΒΕΡῖο ορίβουρο ϑᾶπι - 

ϑαϊΟΥ ΤῺ, 418. 

Ωθὅ. ἘΒΈΡ1ο δρίβοορο ϑᾶπιο- 

β8 [ΟΥ̓ἹΙΠῚ, 218. 

ὅ9. ΜεΙοῦο ερίβοορο ἀπίϊος- 

οἤϊω, 330. 

190. Ὑπεοάοῖο ερίβοορο Νῖοο- 

Ῥοϊτίαπο, φΦ68, 

583. ΟἸγτρίο, 995, 
515. ΑΡγαμηὶο ορίβοορο Βα- 

1πΠΟΓΈ ΠῚ, 228, 

520. Ῥεῖτο Ἂρίβοορο ΑἸθχαπ- 

ἀτίθ, 955 

5121. Ῥαοηΐο ργεβργίογο, 995. 

107. ΤἩιοάογο Απίϊοοῃῖς ρῥσὰ.- 

Βθγυίοτο, 220, 

3517. ἘΌ5ΟΡΙΟ ερίβοορο ϑδιηο- 

βαΐοΓ ΠῚ, ΦΟΖ. 

566, Απεραίΐτο, 228. 
8. Ετιβεθῖο ορίβοορο ϑαπιο- ἢ 

58 [ΟΤ 1}. 229. 

11. ΑἸοχαπα Ἱηΐ5, 250. 

60. Ἐσοϊοθῖ Απίϊοομοπῷ, 

952. 

463. Ἐι56 10 ΘΡίβοορο ϑαιηο- 

ϑα ΓΟΥΊΙΠῚ, ὩδΆ4. 

218. Νυπιογαυτίο Ῥγαβίάιμι, 

25ὅ. 

ἀ19. ΑἸτονὶ Νυμηογασίο, 958, 

λἀ20, Ῥγδοίαϊουι Ρυγϑϑιάτιηι., 
ῷ50. 

9ὅδ. ἘᾳβοΡῖο ορίβοορο ϑαιπο- 

ΒαϊΟΓΆΌΤΙΗ, 2656. 

268. Απίϊοοδο, 250. 

556. ΑΒΡαγρῖο, 257, 

516. Τνααπο, 257, 
517. Τγα]αᾶπο, 258. 
592. ΑἸρΒ]οομῖο Ἠεγδοιάς 

ΠΟΙ, 259. 

81. ΕἘπρίαϊπιο Αγοβίαίνο,, 
441. 

Οτάο πογιιβ. 

ΟἿ. 

μη. 
Ον. 

σΩν. 

σΩΥΙ. 

ΟἸΥΗ. 

ΟΠ. 

ΟΠΙΧ. 
ΟΕ Χ. 

ΟἿΣΙ. 

ΕΟἸΧΗ͂. 

ΕΑΥΧΤΙ. 

ΟΕΧΙν. 

ΕΟἸΧν. 

ΕἸΧΥΙ. 

ΕΟΥΧΥῚΙ. 

ΟΙΧΥΉΙ. 

ΟἸΧΙΧ, 

ΕΟΧΧ. 
ΕἸΧΣΧΙ. 

ΟΧΧΗ. 

ΕΟΥΧΧΙΗ͂Ι. 

ΕΟἸΧΧΙΝ. 

ΟἸΧΧΥ. 

ΘΕΧΧΥΙ." 

ΟἸΧΧΥΊΙ. 

ΕΟἸΧΧΥΉΗΙ. 
ΕἸΧΧΙΧ. 

ΕΟΙΧΧΧ. 

ΕΑΙΧΧΧΙ. 
ΕΟΧΧΧΗ͂. 

ΟἸΧΧΧΉΗΙ. 

ΟΧΧΧΙν. 

Οεάο δῃϊοὰ 

νυ]ραΐα5, 

51λ. Νίἰοϊουϊ οὀχονοϊζας ἀυοὶ, 

Φ9λΆ. 

ἀ528, Ὑιοίοτγὶ ὀχτ-οοηϑυὶ, 215. 

5517. Αβομο!ο ορίβοορο π65- 

β]οῃ] οθηβῖ, οὐδ. 

211. δῖπε ἱπβογιρίίομθ, οδιιδα 

αἰ ρί, φάλ. 

542. Ἐναρτῖο ργεβογίοιο, 345. 

210. Απίοοθο, 211. 

411. Απίοοβο, φλΊ. 

387. Ἐπιραϊογίο οἱ Π]1, 347. 

497. Πιοάοτχο, ῷλ9. 

ὅ95. Αιπηρι]οοίιῖο ογάϊηδῖο ὃ- 

Ρίβοορο, 951. 

458. Ἐπβοθὶο ορίβοορο ϑᾶπι- 

Βα [ΟΥΌΠῚ, δῦ. 

518. δονίπο σοιηἰϊ, φϑῦδ. 

558. ΑΞομοῖῖο ορίβοορο 1865- 

βα] οῃΐοῦῦ, οὔκ. 

559. Αϑοβο]ο θρίβοορο Ὑμ68.- 

βαϊοῃϊοθ, φῳῦῦ, 

951. Ἐπβορθῖο θρίβοορο ϑᾶμηιο - 

Βα ΟΥ̓» ῷῦ6. 

458. Ετβοθῖο ορίβοορο ϑαάπιο- 

Βα ΤΟΙ, 957. 

2369, Απίΐοομο ργοβθυίοτο ἔγα- 
{15 ΕΒ θΙ1 Π]11ο0, «πὶ 

οαπι Ῥαΐσιιο δχϑιαπΐε 

ὙΟΙΒΑ θα αΓ, 257. 

Ὧι. αγερονῖο Βαβιλθ, 358. 

ἀ1λ,, ΑἸ γοειῖο, 259. 

115. ατερογίο βοᾶα], 359, 
55ὅ, ϑορμγοηΐο Ἐρίβοορο, 

μ 260, 

502. ΤΗεοάογα οαποπῖοδ, 

260. 

Ω85, ΛΑά νἱήάπδιῃι, ΡΝ 

ἀ10. Μαρπομηίαπο θομλῖ, 
θῶ. 

594. ΑἸρμ1]οοο δρίβοορο 
Ισοπὶϊ, ῷ0ὅ. 

551. δορθιγοπῖο Μαριβίγο, 

θὅ. 

5600. ΑΒΡαγρίο, 904, 

580. Ατσϊπίμδο, 262, 

555. Βϑορμγομπῖο Νίαρ βῖγο, ἴῃ 

ΘΟΠΧΠΗΠΙ 

Ἐπί ργαίίαπι, 

Ὡῳθὅ. 

Οὐοῖο Μοϊεοιίηοβ, 26. 

,. Ῥγεβθγίογίβ ϑαμηοϑαΐθηῃ - 
510 115, 90ὅ. 

, Θαχηοϑαΐογαπι ϑοηδία!, 
260. 

, Ἐποίαῖμῖο Ηἰμ πον δρῚ- 



ΘσΌΟΙΧΙΥ 

Ὀτάο πον. 

ΟΙΧΧΧν. 

ΕΟΥΧΧΧΥ.. 
ΕΟΙΧΧΧΥΗ. 
ΟΧΧΧΥΤΙ. 

ΕΟΟΧΧΧΙΧ. 
σα 

σχα. 

ΟΧΕΙ.: 

ΟΧΕΟΗΙ. 
σαν. 
Οχον. 

ΟΧΟΥΙ. 
ΟΧΟΥΠ. 

ΟΧΟΥΗ͂Ι, 

ΟΧΕΟΧ. 

ςς. 

κα. 

ΓΟΧΥΙ. 

ΟΟΧΥΗ 

ἘΡΙΒΤΟΙΑΆΜ ΟΑΠΟ ΝΟΥῸβ5 ΟὐΜ ΑΝΤΕᾺ νΌΠΘΛΑΤΟ σομρακλτυϑ. 

Οτγάο απίρα 
γυ]σαία. 

Β00Ρο, ῶ606. 

510, ΤΠεοάοῖο ερίβοορο Βε- 

215. 

51Δ, Δπιίραίον Βαείζϊο, 2601. 

1. ΑπρΒ]] Ομ ο 46 οαπο- 

πῖθιι8, 268. 

80. Επρίατηϊο πηθάϊοο, 370. 

λἀ00. ΑπρΒη]οομο ερίξοορο 

Ἰοομϊὶ, 982. 

598. ΑπρΒ ΠΟ πο εδρίδοορο 

ἸςΟΠΙΙ, 58... 

529. Βορῃγομῖο Μαριβίτο, 

Ὡ8ὅ. 

309. Μεϊεῖϊο Αγομϊαίγο, 98ὅ, 

568. Ζο11ο, ῶ80, 

512. Ἐπρἢγοπῖο ερίβοορο (ο- 

Ἰομϊα Αὐιηοπῖῳ, 286. 

559. ΑΡαυγσῖο, 987. 

58. ΑἸηρτοβῖο ορίβοορο Με- 

ἀἸο]αποπϑβὶ, 2871. 

305. ἘπΒΕΡΙο ἐρίβοορο ϑαιο- 

βϑᾷ [ΟΥΕΙΠῚ, 289. 

3. ΑἸρΡΒΠ]οομο ἐδ σαπο- 

πῖθιι5, 290. 

597, ΑἸΩρΡΒΠ]ΟΟἤο ΙΟΟΠῊ ερὶ- 

Β0ΟΡΟ, 99. 

ἀ02. Ατηρ Δ] μἴο Ιοοη1] ερὶ- 

800Ρ0, 298. 

590, ΑἸΩρΡΒΠ]ΟΘΟΙΪο ἴσο] ορὶ- 

560Ρ0, 299. 

71. Μαντ μη ερίβοορἧβ, 

899. 

Ἰῦ. Αα Νεϑοσεβασίθηβοβ, 502. 

522. ΕἸρΙἄϊο ορίβοορο, 508. 

548, ΕἸΡΙ41ο ἐρίβοορο οοῃβο- 

Ἰαϊοτία, 508.΄ 

65. Αά εἱουῖοοβ Νεοςξϑα- 

ΤΊΘΠ565, 509. 

5381. Ἐπ]αποῖο, 512. 

337. 8ῖπεὸ ἐπβουρέομο, ἀοἔδπ- 

Β10Π|15 σατι8ἃ, 515. 

θΆ4. Αἀ Ρυϊπιογος Νεβοοεϑα- 

γθδ, 515. 

110. ΟἸγπρῖο, 518. 

570. Ἠ]ατῖο, 518. 

312. 8116 ᾿πβουὶρεοηε, ΥἹΡΊ ΡῚΪ 

οι 

τος, 267. 

᾿Απεϊραΐτο Ῥγαβιαϊ, 267. 

οαιι588ἃ, Φ.19ς: 

. 'Γεγοπίϊο δου, 520. 

Πογοίῃθο ργοβθυίογο, 

525. 

. Μεοο. Απεϊοομῖς ερι- 

Β00Ρ0, 25. 

. ΑἸΩΡΒ]Οο ο ἦτ σαπο- 

ἴθι, σϑ, 

Οτάο που. 

ΟΟΧΥΠΙΙ.. 

ΟΟΧΙΧ 
ΟΟΧΧ. 
ΟΟΧΧΙ. 

ΓΟΟΧΧΠ. 
ΟΟΧΧΗ͂Ι. 

ΟΟΧΧΙν. 

ΟΟΧΧν. 

ΟΟΧΧΥΙ. 
ΟΟΧΧΥΙ͂Ι. 

ΓΟΟΧΧΥΗΠ. 

ΓΟΧΧΙΧ. 

ΟΟΧΧΧ. 

ΟΟΧΧΣΙ. 

ΓΟΟΧΧΧΗ. 

ΟΟΧΧΧΗ͂Ι. 

ΟΟΧΧΧΙΝ. 

ΟΟΧΧΧΥ. 

ΟΟΧΧΧΥΙ. 

ΟΟΧΧΧΎΥΙ͂Ι. 

ΓΟΟΧΧΧΎΙΠΗ. 

ΟΟΧΧΧΙΧ. 

ΟΟΧΙ,. 

ἙΓΟΧΙ. 

ΟΟΧΤΗΙ. 
ΟΟΧΤΙΗΙ, 

ΟΟΧΙν. 

σαχῃν. 

ΟΟΧΗΥΙ. 

ΟΟΧΕΝΗ 

Οτγάο δπίθα 

νυ]σαϊαβ. 

ἀρ05, ΑπηρΒ]οοἶο Ισομϊΐ ἐρὶ- 

8000, 551. 

280. ΟἸετο ϑαπηοβαΐθηβὶ, 553. 

5399, Βεγωθῖβ, 555. 

298. ΒοΙΌΘΘΙ5, 582. 

997. Αα ΟΠιαϊοϊάρηβεβ, 554, 

τ. Αάγνεῖϑθις ἘἘπιίαι τ πὶ 

ΒΒ ϑ 6 Π11ΠῚ, 550. 

515. (επϑίμ]ο ργοβθυίογο,, 
512, 

58ὅ. Πομηοβίμοηὶ, Δ]ΠΟΥΙΠῚ 

ΒΡ βοορογιπι ποιῃΐηθ, 

514, 

1. ΜοΠΔΟ] 5 5αΐβ, 515. 

5399, ΟἸενῖοῖα (ΟΟ]οπΙ μβ θιι5 

σοπϑβοϊαίουϊα, 5129. 

290, (οἸομϊα ΜαρΊβεγδΡιι5, 

551. 

195. ΟἸονιοῖ ΝΙοοροἰδηΐς, 

4352, 

194. ΜαριβίσδΠθιι5. ΝΊΘΟΡΟΙΙ- 

[Δ 15, ὅπ, 

59ὅ, ΑἸαρΒΠ]οοἶο Ιοοπῖϊ ερὶ- 
800Ρ0, 554, 

ἀ04, ΑἸπρΒΠ] ΟΠ ἶο Ιοομἱ ερῖ-- 

Β00ΡΟ, ὅδ, 

599. ΑἸΡΒΠ Ομ ο {αὶ δαπὶ 

οοΟΠβαπογδΐ, 555. 

100. ΕἸάοδπι δά αἰΐαπ πε ϑίῖο- 

ΠΕΠῚ ΓΕΒΡΟΏΒ1ῖ0, 5587. 

101, ἘΤάοπι δα 4]14π| φαςβίῖο- 

ΠΕΠῚ ΓΕΒΡΟΙδῖο, 58. 

591, Ἐϊάοπι ΑἸρΡΒΠοΟΗΐο, 

500. 

564. Ἐπβερῖο ερίβοορο ϑάχηο- 

- Β8[ΟΤΤΤΩ, 56ὅ. 

191. ΝΙσοροΙ Ια πῖ5. ργοβργίο- 
Υ]5, 5606. 

10. Επβεθῖ1ο ορίβοορο ϑαπηο- 

88 [ΟΥ̓], 567. 

192. ΝΝΊΟΟΡΟΙ ΓΑ ΠῚ ΡΥ ΈΒΡΥ ἴα 5, 
509. 

360. ἘπΒΕΡΙΟ ερίβδοορο ϑαΐπο- 
58 [ΟΥ̓], 570. 

182. Οτοϊάδη ἐδ! θιι5, 5171. 

70. Αἡ ερίβοοροβ. [ἔὰ]ὸ5. εἕ 
(1105, ἄς ρεγίαγθα- 
{ἰοπ6 ἃο σοηξιβίοπο οο- 

ΟἸ Θ5Ι ΑΓ, 572. 

82, Ῥίσορμηο ΛΕ οοηβ15 οο- 
Οἰεβῖθθ θρίβοορο, 576. 

509, Τ᾿ ΠΟΟΡΉΙΪο ορίβοορο, 582, 

60. ΝΙσοροΙΪ Ια ηϊ5, 58,5: 

190. ΝΙσορο]  αηΐς, 585. {} 
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Οεἄο πονὰβ. 

ΟΟΧΙΥΊΙΠ. 

ΟΟΧΙΧ. 

Γαι, 

ΠΟΙ. 
ΟσΟἿ. 

σα. 

ζσομν. 

(ΚΟῦν. 

ΓΟΙΥΙ, 

σΟΎΠ. 

σΟΏΥΗΙ. 

σΟΙΧ 

σαχ. 
ΘΟΙΧΙ. 
σΟΧΗ. 
ΟσΟΈΧΗΙ. 
(ΟἸΧΙν. 

σαυχν. 

ΓΟΓΧΥΙ. 

ΘΟΙΧΥΠ. 

σΟΙΧΥΠΙ. 
σΟΙΧΙΧ. 

ΟΟὐχΧΧ. 

σΟΙΧΧΙ, 

ΠσΟΧΧΗ. 

ΠΟΙΧΧΗ͂Ι. 

Οτάσ δαῖθα 

νυ]σαίας, 

108. ΑἸΩΡΒΠ]ΟΘΉΙΟ ΙοομἹ ἐρι- 

500Ρ0, 584. 

458. ϑῖπεὸ ᾿πβουϊρίϊοπο, ὙἹἹ] ΡῚῚ 

Οϑιι5ᾶ, ΄ 58. 

85. Ῥαίτορ 10 ΑΕΒ Εοηβῖβ εο- 
ΟἸοβῖθ δρίβοορο, 58ὅ. 

72. Ἐν β6 15, 580. 

391. Ῥοπίϊος ἀϊἸοθοοβῖβ θρίϑοο- 

ΡΙ5, 588. 

199, Ῥγεβργίοσι Απίϊοομια, 
589. 

511, Ῥεϊασῖο δρίβοορο [,δοάϊ- 

οθ88 ϑ'υγίς, 589. 
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Μοάεοβίοργαίεοίο, 308. 

Μοάεβίο ργείοοίο, 135, 

Μοάεβίορτγωίοοίο, 98. 

ΕΟἸεγο ϑαμπηοβαίΐοπϑὶ, 

552. 

Ἐπ]αποῖο, 512. 

ῬΠΑΙοσίο, 5δ1. 

ΑΔ νἱάμπιαπι, 201. 

᾿Αἃ νἱάμπαπι, 18. 

για, 4ϑ5. 

γιάμς, 351. 

Φαμίίω νιἄπθ, 900. 

“αΐογι πωγεάυχῃ {π|1|- 

ἴῳ, 201. 

Λα (ἀδβατυίαση ραῖΐσι- 

οἴατα ἀδ οοχηχηιι-- 

ΠΐΟπΘ, 180. 

ΟοἸομπῖς Ν αρ᾽οίσαι- 
Ρι5, 551. 

Ῥοπίϊος ἀϊωθοοϑὶς ορὶ- 
Β0ΟΡ 8, 588. 

ΟἸουτοὶβ (]οπίθηβ1}0 15 

οοπϑβοϊαΐουϊα, δ49. 

Εὐ]ορσῖο, ΑἸοχαπάᾶγο εἰ 
Ἠατγροογαΐοι ΑΒ- 

ΒΥΡΈ ΘΡΙΒΟΟΡΙ5 οχϑιι- 

05, 108. 

ϑατηοβαΐοσαιπι ϑεηδίαϊ, 

2006. 

ΜοπδΟΉΙ5, λδῆ. 

ΘΑ] η51Ρ 118, 198. 

ἈΑα (Ομαϊοιϊάρηβεβ, 554. 

Βεγωδῖβ, 55,. 

Βογοθθῖβ, 555. 

Αά (Οὐ πομπῖοαβ, 4144. 

Ὀ1αοΟ 5515. ΓΟΥΘΉΓΙ 

ΟΠ 15 ΠΙαΡι5., 

199. 

ΤΠΗσοάοτο οαποπίος, 

| 260. 
᾿Αἀ τηόπᾶομοβ ἃΡ Αυ]ὰ- 

πὶβ γεχαΐοθ, 5914. 

Λα (ἰδπβιίογομη, σαιιϑα 

ΤΠ ΠΔΟΠΟΓΙη, 434. 

Π)ὲ οάνεπάο 70 γ6} 1 8 }-- 
ἄο, 478. 



ἘΡΙΘΤΟΙΆΆΌΜ ΟὟΠῸ ΑΝΤΕᾺ ΥὙὐΠῸΆΤΟΒ ΑὉ 

Οτάο δΔηΐθα Οτάο πονυϑ. 

να] δαίνις, 

Εἰϑίαι ἶῖο ἩΗ!πηπιουϊα 

ΘΡΊίβοορο, 906. 

Ἐπί! ϊο ἐρίβοορο 86- 

Ῥαβίϊθο, 210. 

Ἐπιδίδτο ἐρίβοορο 86- 

Ῥαβίιθο, 472. 

ΤΠ Θορ 110 αρίβοορο, 

δος 

ὙΠεοάοίο ορίβοορο Βε- 

τῶ, 267. 
Ῥοϊαρίο θρίβϑοορο 1,0- 

ἄϊοεῶ ϑυτια, 589. 

ἘΠρΠτοπῖο δρίβοορο 

(ΟΙοπμ ΑΥπιθηΐδο, 

9286. 

Ῥωπηθπῖο δρίβοορο 88- 

τ] ΟΥ τ ΠῚ, ο1ὅ. 

γιὸ (νυ μοῦσα δρι- 

8500Ρ0, 590. 

ἈΑΡγάπηῖο ορίβοορο Βα- 

ἱπΟΓΊ ΠΏ, 224. 

Οἰτεοῖο Μοϊεδίϊποβ, 268. 

Ορᾶιτηο εἐρίβοορο, 59. 

Φονῖπο Ἵρίϑδοορο Ῥεν- 

ΤΠ 65, 910. 

Τπποοοπίϊο δρίβοορο, 

475. 

Ῥεῖγο δβρίβοορο Α]δχδη- 

ἄνα, 4085. 

Ῥεῖγο θρίβοορο ΑἸοχδη- 

Οτάο απίθα Οεάο πυνὺξ. 

ΝΟΥ Μ ἈΕθυστυῦβ. ΟΟΙΧΧΙ 

Βορῃγουίο Μαριδίνο,, 
Ὡρό. 

ΒΟΡΠΤΌμΙο Θρίβοορο ; 

200. 

ΑΔ ορίβοοριιη, 424. 
Αϑομοὶο ερίβοορο 

"“ΓΠ Οββα] ΟΠ] ΘΟ ἢ51ν, 

Ωλδ, 

Αϑβοϊιοῖο ορίβοορο 

ΤΠ ββα]οπῖος, 25ὅΆ. 

Αβομοῖο. δρίβοορο 

ΤΠ βϑα]οπῖο, 355. 

Τπποΐμεο οπογορίβοο- 

506. ΟἸΧΧΧΙΝ. 

507. ΟΧΙΧ. 

508. ΠΧΧΙΧ. 

509. ΟσΟΧΗν. 

510. σα ΧΧΧν. 

544. ΘΟ: 

542. ΟΧχον. 

515. ΟΧΧΙ͂Ι. 

514. σαν. 

515. ΟΧΧΧΗ͂. 

5160. ΕἸ ΧΧΧΙ. 

5417. σαχ. 

548. ΟΧΥΉΗΙ. 

519. ΓΧΧΧΙ. 

520. ΟΧΧΧΙΠ. 

521. ΘσΟΙΧΥΙ. 

πρυσι. (ΓΟΥ. 

595. ΠσΟΧα. 

584. ΧΕΙ. 

9.5: σΟΎΠ!. 

526. ΘΟΙΧΙΝ. 

521. ΘΟΙΧΥΙΙ. 

528. ΟΧΧΙΓΥ. 
529. ΟΧΕΑΙ͂. 

550. σαυχΧΧη. 

351. ΤΧΧΥΙ. 

552. ΧΟΥΙ. 

555. ΟΧΧΧ. 

ἀτῖοω, 4414. 

ΕἸριάϊο ΘΡίβοορο, 508, 

ἸΝδοξασο, 228. 

Ὑ ]ουίάπο ΠΙΥΤΙΘΟΓ τὴ 
ΘΡίβοορο, 482. 

Ερίρβαπῖο ερίβοορο, 

ΠΈΣ 

Βανβο Εἰ 658: βρίβοορο 

ΘΧβη απ ], λἀ07. 

Βαγβα 6558 Θρίβοορο 

δχϑ!]αηΐι, 415. 

ΤΠεοάονο, 914. 

ϑορμγοηὶο Μαρίβίσο, 

Ωϑὅ. 

ΒοΟΡῃγομιο Μαρσιβῖνο,, 

: λ18, 

ΘορΡΒνομῖο Μαρίβετο,, 

4171. 

Θορῃγοηῖο Μαρίβίτο., 

189. 

Θορῃγοπῖο Μαρϊείτο, 

ἴῃ Ἐπ 1 δτὰ- 

{18 1, 2θὅ. 

νυ]ραίι8, 

55. ΟἸΧΧΥΊΤΙ. 

558. ΟΣ ΧΙ 

556. σα ΧΧΧΙΙ. 

57." σαν. 

558. ΕΙΧΙΥΝ. 

559. ΕἸΧν. 

510. σαζα. 

514. ΟΧΧΧΙΝ. 

5122. ΕἸΥΙἹ. 

515. ΟΧΧΗΙ͂Ι. 

81,4. ΟΟΙΧΙΙ. 

Ωλδ. αὐχχῖν. 

516. σαι: 

547. σΟΊαι. 

518. σΟΥ!Ι. 

519. σαχιν. 

580. Χ͵1ν. 

551. ΠΧΧΙΙ. 

558. ΘΟΧΟΙΧΣ. 

558. ΟΟΟΘΧΊΙ. 

582. 1,ΥἹ1. 

558. ΠΟΟΟΧΧΗΙ. 

556. ΟΧΙΜΗ. 

857. σαα ν. 

558. ΧΧΧΠΙ. 

559. ΟΧΕΥΙ. 

560. σΕΙΧΧΥΙΠ. 

561. ΩΧΧΥ. 

562. ἌΧ 

565. χτεν. 

56λ. ΟΧΧΥΙ. 

5θὅ. σα ΧΧΥῚ 

566. ΟΧΧΧΥΙΙ. 

567. σΟΟΧΧΥΗΙ. 

568. Οχαῖν. 

569. ΟΧΟΙΠ. 

570. ΠΟΧΙ. 

Ῥο, ἀ29. 

Ῥαοῃῖο Ργοβογίοτο, 

225. 

Ἐναρυῖο Ῥγοβργίεγο, 

ῶλὅ. 

ύυριοῖο ππόπᾶοθο, 

215. 

Τὐυθίοϊο ππόπδομο,, 

ἀρ. 

Οοπϑίμ]ϊο ργοβρθγίεγο, 

512. 

Ναχίπηο οοπϑοϊαίοσια., 

λἀ57. 

ὕχουι Βυϊβοπὶβ σοπβο- 

Ἰαΐϊουνϊα, 258. 

ΕἸΡΙ1ο δρίβοορο οοη- 

βοϊαϊουϊα, 508. 

Γονγεπΐϊο σοι, 590. 

Ἠδβγ ΟΠ Ϊο, 157. 

Ἡρβγοἢῖο, 406. 

(ὐδηβιίουΐ, 155. 

(ὐδπϑζοσϊ, ἀλδ. 

Ῥεογράτσηϊο, 150, 

ῬΒΠαρυο ἄτγοθμο, 
ἀὼλ8. 

ΑΒΡαγρῖο, 257. 
ἈΡαγρῖο," ἀλ0. 

ΑΡαγρῖο, 412. 

ἈΑΡαγρῖο, ΘΒ 7. 

ἈΡαγρῖο, 261. 

ἈΑΡαγρῖο, 470. 

(ὐβαυο ατόρου ἔγα- 

{γ], 405. 

Αἴάτθῖο, 457. 

Αἴάγρῖο, 917. 

Ἠνυηδίϊο πιᾶσπο, 630, 

Απεραίτγο, 928. 

Ἠγρεσθοῆῖο, 250. 

Ζο1]ο, 286. 

Μεϊοῖῖο Αγοβιαίγο., 

285. 

Ηιατῖο, 5418. 



ΘΟΟΙΧΧΙΗΙ 

Οεάο απίοᾶ 

νυ]ραίι8, 

571. 

595. 

λἀ00. 

101. 

ἘΡΙΘΤΟΓΛΔΆΌΜ ΟΚΡΟ ΑΝΤΕᾺ γυμαλτῦθ ΑΔΑΡ ΝΟΥὺΝ 

Οεάο πονὰ5, 

{ἈὑΧ||. 

ΧΑΙΝ. 

ΧΧΙ. 

ΟΠ. 

ΘΟΟΧΧΙΝ. 

ΟΧΙΥΠΙ. 

ΟΧΙΧ. 
ΟἸΧΗ͂Ι. 
ΠΧΧΙΝ. 

ΟἸΧΧΙΧ. 

(ςΟΟΧΧΥ. 

ΟΧΧΧΙ. 
ΧΧΗ͂Ι. 

ΧΥΠ. 
ΟΟΧΧΥ. 

ΓΟΧΟΕΙ. 

σΙΧ. 

ΤΧΧΊΗΠ. 
ΤΧΧΧΙΨΝ. 
ΤΧΧΧΥΙ͂Ι. 

ΟΟΧΧΧΥΙ. 

ΕΙ. 

ΟἸΧΙ. 

ΟΕΧΧΥΙ, 

ΟΟΧΧΣΙ. 

(ΓΕι!. 

ςΟ. 

σζα. 

ΟΟΧΧΧΙΠ. 

ΟΟΧΧΧΙΝ. 

ἙΟΟΧΧΧν. 

(ΕΙ. 

ΘΟΧΥΠΙ. 

ὈΌΣΧΣΗ. 

Ῥυϊποῖρα] Νοοοδϑᾶ- 
Τοδ, 150. 

Ἠο]ϊς γοοΐουὶ ρτουΐη- 

οἶδ, 187. 

Τιβοπίῖο βοριϊβίξ, 98. 

Ὑ]ἹοοΥ ὀχογοῖζαβ απιοῖ, 

Δ. 

Ῥαβίπϊοο πηράϊοο, ἀ19. 

τα]απο, 257. 
Τγα]άᾶπο, 958. 

Φονίπο σομλλι, 255. 

ΔΙΑΥ πΐδηο, 108. 

Αὐαϊπίμθο, 2014. 

Μαρηϊπῖδηο, ἀ1λ9. 

ΟἸγιαρίο, οὐδ. 

(οιππιοηπ αἰ τα δα πιο- 

πΔΟΪ 11, 401. 

Οὐὶροηὶ, 95. 

Το οί μοηῖ, ἃ] ]Ἰουτιηὰ 

ΘΡΙΒοοροσιπι ΠΟΙΙΪ- 

Π6, 5214. 

Ῥα]]αάϊο, 151. 

Ἐπραίογιο οἱ Π]1ω., 

ΡΖΎΡ 

[9 ΣΝ 166. 

Ῥγῳβιᾶι, 470. 

δῖηθ. ᾿πβουρίϊομθ, ἦς 

᾿ἰϑάομ τοριις, 179. 

ΕἸάρμν ΑἸ] οομΐο,, 

5600. 

ΔΙ] οομῖο Ηργδο]ῖ- 

ἄς ποπιῖπο, 259. 

ΑἸΡ]]οο ῖο ογἰπαΐο 

δρίβοορο, 251. 

ΑἸΡΒΠ]ΟΟΙΪο ορίβοορο 

ἸΟΟΙΙΪ, 2605. 

ΑἸ ΠΟΘ Π1ο Ιοομ 

ΘΡίβοορο, 551. 

ΑἸΩΡΒΠ]ΟΟΙο ΙοΟηἢ 

ΘΡίβοορο, 299. 

ΑἸΡΠ]ΟΟ ἴο ΙΘΟμΙ 
ΘΡΙΒΟΟΡΟ, 297. 

ΑΙΩΡΒΠ] ΘΟ 1ο ορίβοορο 
ἸΟΟΏΙΙ, Ω84. 

ΑἸΡΒΊ]ΟΟΙΝο 4 οιὰπὶ 
σοπβα!ιογαῖ, 558. 

Εϊάοπ δα αἰΐαπι {πώ- 
ΒΠΟΠΘΙ. ΤΟΒΡΟΠ βίο, 

9557. 

ΕἸϊάρι δα «]ϊαμ 4{ώ- 
5106 ΠῚ ΓΟΒρΡΟΠβῖο,, 

558. 

ΑἸΡΠ]ΟΟ 10 Ἰοομῖ 
ορίβοορο, 298. 

ΑἸΩρΡΒ] ΘΟ Π1ο Ιοοηϊ 
ΘΡΊβοορο, 5581. 

ΑἸρΒΙ]οο ο Ιοοπῖὶ 

Οτάο δηθὰ 

να]ραίιτις, 

ἀρδ, 

ἀρ0θ. 

λ07. 

08. 

ἀ09. 

λ28. 

Οὐάο πονιι5. 

ΘσΟΧΙΨΉΗΙ. 

ΟΧχα. 

ΕαὐΧχν. 

ΧΧΙΙ. 

ΟἸΧΙΧ. 

ΕἸΧΣΧΙ. 
ΕΧΧ. 
Ἂν. 

ΓΟΟΧΧΙΝ. 

ΠΟ ΧΧΧΥΙ. 
ΟΧΙΙΙ. 

ΟΧΠΗ͂Ι. 

ΟΧΙΙΝ. 

ΓΟΕχι. 

ΕΙΧ. 
ΟΟΟΗΙ. 

ΓσΟΟΥΙ. 

ΘΟ ΧΧΥΠΠ. 
σΟΟΧΗ. 

ΤΧΧΧΗ͂Ι. 

ΟΠ. 

ΓΟΟΧΥΉΗΙ. 

(ΟΟΧΙΧ. 

(ΓΟΟ (ΧΧἹἹ]. 
ΟΟΟΘΠΥΗΙ. 
ΓΘΟΟΙΧ. 
ΠσΟΟΙΙ. 
ἙΘΟΟΟΙΧΗ. 

ΓσΟΟΆΧΙΗΠ. 
(ΓΟΟῦΧιν. 

Γσοαῦχν. 

ΒΕυστῦϑ. 

Θρίβοορο, 55. 

ΑἸΩΡ] ΠΟ  ΙΘΟπΙὶ 

ΘΡΊ5οΟρο, 581. 

ΑἸ ΠΟ ῖο ορίβοορο 

Τοομϊὶ, 482. 

ΜΠ, 200. 

Αγοδαϊο ορίβοορο., 

142. 

Τηποοοπίϊο δρίβοορο ; 
112. 

Μαρποηΐαπο ΘΟΠΙΪ ν 

2602. 

θὲ ρονξοϊϊοπο υἱία 
τη ἢ ἀϑἰϊοδο, 98. 

Οτορονῖο Βαβι 5, 

Φὅ8. 

Ατορουῖο 5044}1, 259. 
ΟἸγοοιῖο, 459. 
Αγχοδάϊο (οὶ Ρυϊνα- 

[ἈΤΥῚ1ΠῚ, 9.,, 

Ηϊπιουῖο Μαρίκίτο, 

30, 

Οὐπμποηΐαγοηβδὶ, 43. 

ΝΕ ογασῖο ῬΥΘΒ 4τπ|, 

δῦ, 

ΑἸτογῚ ΝΝΟΠΙοΓασῖο, 

Ὡ5ὅ: 

Ττδοίδίου! Ρυεϑί μη, 

50. 

ῬυΙπΠΟΙρΑΙ:, λλ5. 

ἨοΙ]αἤ1ο Θομπλ 1, 202. 
Οὐομλῖ: Ῥργιναίΐασγιιπι., 

ἀἀλ0, 

Ῥυϊποῖρα! ϑεβραβίίε., 

η1. 

Ὑδ]οσίαηο, Δἀ22, 

(δ πβι[ουΐ, ἀξ. 

(ὐδβιίουῖ, 1160. 

Ὑ]οΐου οχ-σοηβ.}}, 

Δ, 

ΒΑ51111., σάγθη5 {{{π|ο΄, 

ῬΓῸ σοηΐουγαηθο, 

ἀ10. 

ΘΠΜΠΠΓΟΥ ΡΥῸ Ποβρίίο, 
40. 

ἤιθαπῖις Βασίϊο, 463. 
{ιἰϑαπῖμς Πα αοιἰο, 168. 
ΒΆΚ1115 ΓΙ Ραπϊο, 162. 
ἈΡοΪΙπαγῖο, θρθ5. 
Μαρίἑϊο ““ροϊωπαγίι, 

᾿ Δθ4. 

ἈΡοΠπασῖο, λθὅ. 
ΜΒαριϊίο “Τροϊἑπαγίι, 

ἀθ. 

ῬΑ51}1π5. τηᾶρπο [προ - 
ταῖοῦ ΤΠροάοβίο, 

200. 

" 



ΙΝΌΕΧ ΑΓΡΗΛΒΕΤΙΟΌΒ 

ΒΑΝΟΤΙ ΒΑΘΙΠΠ ἘΡΙΘΤΟΙ ΑΒΜ. 

πε βξεεεαξξα τιν  πετς- -- 

ἈΡγάμηϊο θρίϑοορο Βαίποτιπι, οσχχὶ] 
ἈΑραυγξίο, χχχὶ], Ιχχν, οσἹνἹ], Οἰχχ 1), ΟΧΟΥ], οοοῖν. 
Ἀοδοῖο οὐ το] {18 Ῥτοβου  ογῖβ, ΘΟ]γ]. 
ΑἸοχαπαγιηΐβ, οχχχῖχ. 

Αἰαθτοβῖο ορίβοορο ΝβἸο]απθηβὶ, οχουβ). 
ΑἸΩΡΒΙ]ΟΟμΐο Ηογδοῖε πομηΐπο, 9]. 

ΑἸπρΡΒΠ]οΟΒΐο ογάϊπαΐο ορίβϑοορο, ΟἰΧ]. 
᾿ΑἸΩΡΒΠ]ΟΟΝο ερίβοορο [οοπὶϊ, οἶχχυ]}, ΟἸΧΧΧΎ)ν οχς, 

6ΧΟ], Ἄὁχοῖχ, οο, 66], 661» ΟΟΧΥΪ], ΟΟΧ 11}, ΟΟΧΧΧΊ]; 

ΟΟΣαχΙ], ΘΟΧΧῚ1]}, ΟΟχχχῖν, ΘΟχχχυ; οοχχχυ], ΟΟΧ 1]. 

Ἄπογγῷ Ἐρο]εβῖθ οοπϑβοϊαίογία, χχὶχ.: 

᾿Απάγοπῖοο ἡποὶ, οχἱ]. 

ἈΠΠΟΟΒαπδ Ἐσο]οβίθ, Ὁχ]. 

Απιϊοομῖο ργεβογίονβ, οο 11]. 
Ἀπίϊοομο, ο5]ν}, οἴ ν ], οἶν 1], οἰχ νη]. 
᾿Ἀπεραΐτο, οχχχυΐ], οἰσχχυ). 

«Ππιίραϊεν" Βαείζϊο, οἰχχχυἹ]. 
᾿ΑΡοϊπαγῖο, οοοἸχ], ΘοοἸχἢ]. 
Βαοὶϊίο “ροϊιπαγίιι5, σοοΙχὶ}, σοοἸχῖν. 

Ἀτοδάϊο (οστ Ρυϊναίΐδσιτη, χυ. 

Ατοδάϊο ορίβοορο, χ]ῖχ. 

Ατιπίμθο, οἰχχίχ, 

᾿ΑΡιη πὶ σομ] πρὶ ἀπιοῖ5 οοπβοϊαΐογια, οοἰχῖχ. 

Αβομο]ο ερίβοορο ΤΙ μοϑβα]ομήοοπϑὶ, οἱϊν, οἰχῖν, οἶχυ. 

Αἰαγρῖο, ᾿χν, ὀχχυ]. 

ΑΙπαπαβῖο ΑἸοχαπάτγίς ερίϑόορο, [χ], ἰχν], ᾿πυἱ], 

ἱχῖχ, Ἰχχχ, ἰχχχι]. 

Αὐδπδπαβῖο ΑἸΒαπαβὶϊ ερίβοορὶ ἀπογσῶ ραΐυϊ, χχῖν. 
Αἰδπαπᾶβίο ερίϑοορο ἀπογτδ, χχυ. 

Βαγϑε Εο558 ἐρίβοορο βχϑ ]αηίῖ, τοἰσῖν, οοἰχ υῇ]. 

Βεγωδῖβ, οοχχ, οοχκΊ. 

Βοϑροσῖο βρίβοορο, 1]. 
ΒτΙβομΙβ ἀχογὶ οοπϑοϊαϊοτία, οοο]]. 
(ὐαϑατγῖο σερουῖ ἐγαίτὶ, χχυ]. 
ἈΑὰ (αϑβαγίαμη ραϊγϊοίδτη ἀθ οοιαπηπηΐοηθ, χοῖ]. 
Αά Οὐαβαυΐθμϑβοϑβ, υ11]. 

(Δ]Π150Π|επὶ, [χα]. 

(λπάϊάϊαπο, 11]. 

ΔΑ (δποπίοβϑβ, 11]. 
(ϑηβιίουϊ, ἰχχχ!]], οοἰχχχῖν, οοχοῖχ, Ὁοοχὶ], σοοχ ϊ]. 
᾿Αἀ Ομαϊοϊάφηβοβ, οοχχὶ]. 

ΟΒΠοπὶ, χα]. 
ΟΠογαβρίβοορίβ, 1], ἢν. 

(ΟΟ]οπ  οπβῖθιι5 οἰογοῖβ, οοχχυῇ). 
ΟοἸοπία Μαριϑυγαιθυβ, Θοχχυ ]])- 

Οὐτη Ῥυιναΐασαμη, οοο 1}. 

(οπιπιρηἑδτῖοπϑὶ, οοἶχχχυ]. 

ΤΟΜ. ΠΙ. 

Οὐτίδοο, οχίν. 
Τειποϑι μοηΐ, οοχχυ. 

Ῥιοάογο ἀπιοοῃΐε ργοβυγέενο, οχχχυ, οἶχ. 

Βοτοίῃθο ργβθυίΐίεσο, οοχυ. 

ΕἸρΡΙαἴο ερίβοορο, οοΥ, οΟΥ]- 

Ἐριρμαπῖο ορίβοορο, οοἱ νι]. 

Ἐνγάρτιο Ῥυοβθυίοσο, ο]γ]- 

Ἐναβθηΐ5, ο0]]. 

Ἑμυ]δποῖο, οοΥ}1]. 
Εἰ]ορίο, ΑἸοχαπάνο οἱ Ηαγροογδίίομι ΛΕρΥυρι ορὶ- 

ΒΘΟΡῚ5. ΘΧΚ]θιι8, οοἶχυ. 

Αἀνογϑιιβ Εὰποιηΐμπι Περγο Ἰοιιμὴ, ΧΥ]- 

Ἐπραίοτϊο εἰ Π]1ς, οἸἸχ. 

ἘΘΡΒτοηῖο δρίβοορο (οἱοηῖθ ΑΡπηθμῖεθ, οχου. 

Ἐπιβεθῖο δρίϑοορο ϑαγηοβϑίογιι μη, ΧΧΥ}» ΧΧΧ,, ΧΧΧ]» 

ΧΧΧΙΥ, Χ}ν11, ΧΟΥ, ΧΟΥΪ}, 6, ΟΧΧΥΙ]» ΟΧΧΥΙΙ]; 

Οχχχυ], ΟΧΧΧΥΪ], 0Χ}}, ΟΧΙΥ, ΟἸΧΙ], οἰχν]), οἰχυ!), 

Θχου 1], οοχχχυἹ], οχχχῖχ, 60Χ}}, ΘΟΙΧΎΠ]. 

Ἐπβοθῖο βοάα], οοἸχχ]. 
Ἐπιίδτμϊο ΡΒΊ]ΌΞΟΡΒο, 1. 

Ἐπβίαιΐο δρίβοορο ϑεβαβίϊς, ᾿χχῖχ, οχῖχ. 

Αἄγνοχϑιι Επϑιαι πίστη ϑεθαβίθπιμι, οοσχχἘ]. 

Ἐχοπιρίαν Πάοθὶ ἃ βδποί ββ:πη0 Βα511οὸ ἀιϊοΐαΐα, οἷ 

ΒΕ βου ρϑὶῦ Ἐπιβυδ ἘΠ ιι5 ϑεθαβῦϊ Ἔρίβοοριιβ, οχχυ. 

Ἑυπίαϊμῖο Ατομϊαΐτο, ς9]], οἰχχχῖχ. 
Ἐπϑίαϊμϊο Ηἰμητμθγῖς ερίβοορο, οἰχχχῖν. 

Ἐεβίο εἰ Νίαρτιο, οοχοῖν. 

ΕἸτηλΐηο, ΟΧΥ]- 

(επθίμ]ο ργοβργίεσο, οοχχῖν. 

ΑἸγοοτῖο, οἶχχ, 

Αταρουῖο ΝΑ ΖΙΔΏΖΕΠΟ, 1], γνἱ}, χῖν, χίχ, χἸν 1), [κα] 

οἰχῖχ, οἰχσ]. 

ατερουῖο ἐγαϊτὶ, χαχυη], [Ὑ1]]. 

Ατεροτῖο ραΐταο, 1ἴχ, [χ. 

Ηττηαῖϊο τιᾶρπο, ΘΟἸΧΧΥ]- 

Ἠδ]ϊα τϑοϊοτὶ ργουϊποῖδε, ΧΟ. 

ἨεΙ]δἅϊο σου, οἱχ. 

Ηεςγομῖο, ἱχῖν, ᾿χχῖ]. 
ἩΠΠ]ατῖο, οοχ1]- 

Ηϊπιοτῖο τηδρίϑίτο, οοἰχχίν. 

Ηγρεγεοῖο, ΘοοχχυἝ]. 

Ταποοοπίϊο ερίβοορο, 1, ᾿χχχ]- 

7ονῖπο ερίβοορο Ῥδυυμε8, ΟΧΥΠ]- 

ΤΖονῖπο δοιη, ο1Χ1}1]. 

Δα Ιἴαῖος εἰ (1105, σοὶ], 0 Χ}1- 

7Ζωϊίαπιις Βαροίϊιο, κκχῖχ, Χ]. 

ΤΖυϊίαπο ΒΑβ)15, Χ]]; ΘΟΧΟΙ]- 



ΘΟΟΙΧΧΙΝν 5. 

Ἐχ ορίϑίοϊα δὰ Ψυ]αηιπ Αροβίαίαπι, οοοἶχ. 

Τα πα νἹάτιο», οΥ]]- 
Τυϊοῦῖ πογοάσπη Δα] πς, οΥ11}. τ 

ΑΔ 7απίογοϑ δ πηομϊ[1ο, Χ111]. 
Τιεοηέϊο βορ]ιἸβίς, χχ, Χα]-. 

ΒαΑΒΙΠ1ιι5 ΓΡαπῖο, ΘΟΟΧΧΧΥ͂, ΘΟΟΧΧΧΥ , ΟΟΟΧΧΧΙΧ, 

Π60Χ]1), ΘΟΟΧΠν,, ΟΟΟΧ]Υ 11), 660], 6601], 600}11}, 
666}γ], οςοἸἴκ. 

Ζιϑαπῖις Βακιἐϊο, οοοχχχν), οοοχχχυ 1), Θο0Χ], 600 Σ]], 

ΘοοΧΠ11), σοσχῖν, Θ0ΟΧ]}ν}, ΘΟΟΧ]ν1), οοοΧ]χ, 600}1], 

Θ0Ο]ῖν, σοοῖν, ο001ν1], ΘΟΟἸ γ11]. 

ΤΑΡγαυο, ΘΟΟΧΧΧΙ͂Υ, 

Μδοδγῖο οἱ Φοδππὶ, χυΠ]]. 

Μαρμθπῖαπο σου, ΟἸχχυ. 

Μασπϊηδηο, ΘΟΟΧΧΥ. 

Μααν πη15 ορ᾽βοορὶβ, 601}. 
Μαγνιεϊπίαπο, ᾿χχῖν. 

Μαχίπιο ΡΠ ]]ΌΞΟρ]ιο, ἴκ. 

Μαχίτηο ϑοῃοϊαβίϊοο, οοϊχχυ!]. 

Μαχίπιο οοπϑβοϊαΐοσία, 606]. 

“Μεϊοιῖο δρίβοορο ἀπιϊοομῖα, [ν]], Ιχυ), ἰχχχῖχ, 

ΟΥκ ΟΧΧΙΣ, ΘΟΣΧΥΠ]Σ 
Μεϊειῖο Αγσολιϊαίνο, οΧο 11]. 

ΜΙΗΠ, ογ]. 

Μοδεβίο ργωΐδοῖο, οἷν, οχ, οκὶ, οοἰχχῖχ, οεἶχχχ, 

ΘΟΙΧΧΑΊ- 

Αὰ πηοηδομιηι σομηπηθπ αἰ {1ὰ. χΧΊ]]. 
Αἃ χῃοπδομαπι ἰαρϑβιιπι, α]ν, χἶν. 

ΜΠ Δ Π15 5ιι15, ΘΟΧΧΥ]- 
ΑΔ πιόπᾶςπος ἃ Αὐϊδηῖς νοχαΐοβ, 601]. 

ΜΟΠΔΟΠΪ5, σοχου. 

ἸΝβοΐασιο, γ᾽, οοχο. 

ἸΝδοΐαν σοπ] πρὶ, Ὑ]- 

ΝΝδοσα βαυ θηβὶ ΕΟ] οϑῖθ οομβοϊαίουϊα, χχυ]. 

ΝΝΗεοοδϑαγθο ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙΙ, [Χ11]. 

ἈΑὰ Νεοοοεϑαυίθηβθβ, ΘΟ. 

ΑΔ οἸονυῖοοβ Ν᾿ ϑοοβαυΊθη565, ΘΟΥ]]. 

Αα Ρυϊπηογοβ Νεοοϑϑαγθδθ, οοχ, 

ΝΙΟΟΡΟΙ 415 ΟἸοτῖοῖβ, οοχχῖχ, ΘΟΧ]γ]. 

Μδριβίγαει 5 ΝΝΊΘΟροΟΙ ΙΔ η15, οοχχχ. 

ἸΝΙΟΟΡΟΙαπ15 ΡΥ ΒΥ [ου]5, ΘΟχχχ 1}, ΟΟΧ]. 
ΝΝΙοοΡο ἴα πῖ5, οοχ] νυ ]]. 

ΝΙΟΟΡΟο ἴδ π15 πηασιβί γα 1} 115, οοχακ, 
Νοΐατίο, οοχχχῃ]. 

ἸΝαππογαυῖο Ῥγαβί ἀτπιπη, οΧ]1]. 

ΝΠ ογαυῖο ΑἸ οΥἹ, οΧ]11]. 

Οὐοοἰἀομπια!θιι5, χο, 60 Χ}1], οΟἸ χη]. 

ΟἸγπρῖο, ἵν, χ1], 11}, οχχχὶ, οοχ]. 

Ορᾷπιο ερίϑοορο, οοἰχ. 
Οὐὶρθηὶ, συ]. 
Οἰνεῖο Μοϊθιίηοβ, οἰχχχ]. 
Ῥαοπῖο ργεβρυίετο, οχχχῖν. 
Ῥα]]αἄϊο οἱ Τπποσρηΐίο τη ῃ Δ 0 }15, ΟΠ Ἰκ, 

Ῥα]]αάῖο, οοχο]]. 

ΒΑΒΙΠΙΙ ἘΡΙΒΤΟΙΑΆΜ ΙΝΌΕΧ ΑΤΡΗΛΒΕΤΙΟῦΞΒ. 

Ῥαγθβουῖο ργοβουίοτο, ἱν. 
Ῥαγπαβϑὶ δου θϑῖθ σοπϑοϊαϊοσία, [χὶ]. 
Ῥαβίπϊοο τηθῆϊοο, οοοχχίν. 

Ῥαίγορμ!]ο ΑΕΡοοηβ15 Ἰξοο δίς ορίϑοορο, οοχ]ῖν, οοϊ, 
Ῥεϊαρσῖο ορίδοορο [αοδίορα ϑγγῖθ, οο]ν. 
Ῥεγραχηῖο, 1γ]. 

Ῥεῖγο ερίβοορο ΑἸοχαπάγϊα", οχχαἢ]]), οοἸχυ]. 

ῬΒΑ]οσῖο, οοοχχῖχ, 

ῬΒΠαρυῖο Ασοοπο, οοοσ κα ϊ]. 
Ῥαπηθηΐο ορίβοορο ϑαίδοσιπι, οχχὶ]- 

Ῥοπίϊος ἀπ ο5ῖ5 ορίβοορῖβ, 60]1]. 
Ῥγαροβῖίο, ἰχχχυ]- 

Ῥγαβιαιϊ ᾿χχχὶν, 

ῬυΙποῖρα]1, οοοχ]. 

ϑαχηοϑαΐοηβιθιιβ ργ ΒΥ ον 15, οἰχχ αὶ). 
ϑαυπηοβαίθηβὶ οἷθσο, οοχῖκ. 
ϑαχηοϑβαίογιιπι ϑϑηδίαῖ, οἰχχ ἢ]. 

ϑαία]θηΐβ, οἱ], οἰ]. 
ϑεραβίϊα Ῥυϊποῖρα!!, ΘοοΥ]. 
Αα Βιπηρ!οίατη μεγοιἰοᾶπη, ΟΧΥ. 

Βορ τοῖο ορίβοορο, οἰκαὶ]. 
ΒορΡΒγοπῖο Μαρίξίσο, χχχὶ], ΙΧχυ]; ΧΟΥ], 

οΟἸἰχχχ, οχοὶ], οοϊχχι]. 
ϑοζορο!τδηῖ5, οοἸχ]- 

᾿ΓΑΥΒΘΉΒΙ 115 ῬΥΘΒΌΥ [οΓ15, ΟΧΠ]]. 

ΤΏΘοΙς, οοοχχ]. 

Τογοπίϊο ΘΟ 1, χοῖχ, οοχῖν. 

ῬΙαοο 5515 ΤΕΥΘΏΓΙ ΘΟμ 15 ΠΠΙάθθιι5, ΟΥ̓. 

ΤΠοοάογο, οχχῖγ. 
ΤΠποοάοτο σαποῃῖοερ, Οἶχα τ]. 
ΤΠοοδοβῖο [πηρογαίουὶ, οοοῖχυ. 

ΤῬΠοάοῖο ερίϑοορο Νίοορο]ϊΐαπο, οχλ], οχχχ. 

ΤΠοοδοίο ορίδοορο Βετώς, οἰ χχχυ. 

ΤἬΘΟΡΒΙ]ο ερίϑοορο, οοχῖὶν. 

ΤΊπποῖΠθο οΠογοϑρίϑοορο, οΟΧο]. 

ΤῬταοίαίοιι! Ῥγαβι πη, οχ]ῖν. 

Ττα)άᾶπο, ΟἹ] ν1}1], οχ]κ. 

Τγδηουιπι βεπαΐαϊ, ΧΟΥ]]- 

Μαϊοτίαπο ΠΙΥ τ] σοσιιτη δρίβοορο, Χο]. 
Ὑαϊεγίαπο, οοἰχχυη]. 

ὙΙοϊου, 911], 9111]. 
Αάἃ γιάμπαπ, κ, οἶχχῖν, οοἶχχχ!], ΘΟΧΟΥ}, ΘΟΧΟΥ]- 

ἈΑᾷ Υἱγρίπεπι Ἰαρϑβᾶπι, χἹν]. 

ψιῖο (αυυπογύχη ερίβοορο, οοἶν. ᾽ 

Τὐυριοῖο πποπδᾶοῆο, οὁΧ 511}, ΟΟἸΪΧΥ!]. 

Ζ011ο, οχοῖν. 

ἘΡίβίοϊ:. βἴπθ ᾿πβουϊρίϊομο, Χἢ ΣΙ ὑχαῖν, ἘἜχτΥ] 

χχχυ ) 'χχ, ᾿χχυἹ], ΙχχυἹ]], Ιχχχν, ἰΙχχχυἹ], ἰχαχυπ], 

6]» οχυἹ], οἷν, οοἶχ, φοσἹ], οοχ]ῖχ, ὍΣΣ, ΘΟΙχ σι]. 

ΘΟΙχαν, οοἸχχχὶ), οοἶχχχυ, οΟΙχχχυ!, ΟΟΙΧΧΧΥΠ] 

οοἸχχαχῖχ, ΘΟΧοΥ"1]}, οοΟ, ΘΟΟΥ̓͂, Π0ΟΥ1], ΟΟΟΥΠΙ], οοοῖχ, 

ΟΟΟΧ, ΟΟΟΧΙΥ͂, ΟΟΟΧΥ͂, ΘΟΘΟΧΥ͂Ϊ, ΘΟΟΧΥΪ]», ΘΟΟΧΥΠ] 

οροχῖκ, οοΟχχ, ΘοΟχχ], ΘΟΟΧΧΥ, ὈΘΟΧΧΥΪ]», ΟΟΟΣΧχ, 

οοΟχχκ], ςοοχχχὶ]. 

ΟἸχχν; 



ΟΑΛΤΑΠΟΘΙ5 

ΕΟΑΌΜ ΟἷΚὲ ΤΕΆΤΙΟ ΤΟΜῸ ΟΡΕΒῸΝΜ ΒΑΝΟΤῚΙ ΒΑΒΙΠΠ ΜΑΘΟΝῚ 

ε ἙΟΟΝΤΙΝΕΝΤΌΝΒ. 

ἘΠ ον οἰθι ει ρερ τ τ ΤΡ ν πτρ Ὑ ΠΤ Στ στ τ Ῥαρ. Ὁ 
ϑΔΠΟῊ ΒΑ5111 ἘΡίϑ[0185 βθοιπάτιη ΟΡ ἀπο [θΠΊ ρου πὶ ΠΌΠΟ ῬΥΪΠΊῸΠῚ ἀἰβροβίίδΒ οἴ ἴῃ {γ65 

6] 45565 (5 αἴ. 
ΟἸαββῖβ 1. (οπιῖπθὲ θρίϑιο!αϑ ἃπίθ θρίϑοοραίαπι βου ρίαϑ ἃν ἃηπὸ 357 δά ΔηΠῸπ 370, 4α 1} ῖι5 

Δα ἀπιπίση" ΠΟΠΠ1118 ἀα]0 185, φαΐα νἱ ἀοπίι δὰ πος ΟΠ τ9 ΡΕΡΕΠΕΣΘΙΝ ΡΠ τ ΡΠ 5Τ' πα 6 
Π. φτ145 Θρίβοοριιβ 5051 ἀρεῖ πο στον ἀπῆν 79. ἢ - ττὐὖ Ὡς τς τς 1ή0 
ΠΙ. Ἐρἰβίο]45 1118 θη ρουΐὶβ ποῖα βἰσπαΐαϑβ οἵιπὶ Ρ] αν τι5 ἀπ} 115 δὲ ΘΡΌΣἢ 5 ΠΟΠΠ.]115.. .. 431 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

ϑοΥΠΊΟπ65. υἱαίπεϊ φιαΐμον ἐδ πιοῦῖϑιις Ρ6᾽ 87 πιθοτιθπι αρσίςίγαμι δὲ Τοσοϊποίαπι ςοἰθοίὶ ὁ: 
οπιτιῖδιι5 βατιοίϊ Βακὶϊἰϊ οροτγῖθιις. 

Ε. ΒΘ ΕΓ ΘΕ Εν ΠΟ ππΠρ“πΠρ|. τ ἘΠ Πρ τ δος Ραᾶσ. 469 

ἘΠ 176 ΠΌΘΕΝ δὲ ΔΠΙΠΟΗΙ ΘΉΡῚ ᾿ὸν ἢ. ἦς τον - τς τρλρ δο βαρ ας οὸς ἐξ νυ γδαν του εχ 77 

ΠΙ. ΠΕ ΟΕ ΓΙ ΤΟ ΗΠ ΟΠ ΘΕ ΘΓ ΣΙ τποοιοφἔού.ἉἙ φρρρΠρΠρΠιι--πὐλπεὴος τς 483 

ἘΥ: ᾿Ξ ΕἸ ΟΕ ΕΝ πτο, ἐς, Ὁ ΝΕ ον τ πο 486 
ΝΜ ΕΠ ἰττε πειπιεσν ς΄ -- -- πτΠ'ὺ ττο τὸς πς 492 
ΥἹ. πο ἀντ ρρρορέο[ὁΕ[ΤΠΕΠΓ[ . τὸ πο τριὰς σι τα ΣΥΣ τι τς τ ιν. ἐς τος 498 

νὸς εῦτατοοέουοροιἕἔοὁΨἔ[ρ2ι ΠῚ τ τ. ΠΥ κόοτοόπτ τ ΤΡ ΡΥ Σ 805 

ΙΕ Ὁ πιο ηε π ρΡο Ππ|Π δ τὸς τόπον τό Ἐπ τ ον 2 Ὁ τσ ττν τὸς δ1ά 
Εχ- ᾿ξ Φ  τ9 - ἢ ος μερ δ βηρο Ἐ ὠ τος ὦ τὸν ἀρ σλρο τ  οσυ  πΠέΠ τὰν 523 

» δ ΠΟ ΕΟ οι π᾿ || πρὸ πρὶ δες τὐκο τς 526 

ΧΙ. ΠΕ ΠΟΘΙ Πρ γροοσι  Τὐ ππν πο τοῖν τἀ πο ολον πρόπαν ἐρν ἦς 

ΕΝ ΠΑ ΓΘ ΤΟΙ τἀ Π τΗ (66 ] ΘΡΕΙαΠ.6...... ἢ τινι ος δ οὐδ νος τ γο οπ αν οῦ δ τῶνος δήτ 
ΕΠ Εν ΓΙ ΠΡΠΕ ΘΕ Θπρηπιπμίαϊο:. εὐ“. π΄ - οὕς. τπὸ τ πος ὡς δήδ 

σλνές., ἢ πη τυποιν τἀ ΘᾺ ὁ, τ λον τ όποὦωοΨὁορΨι τυ τυ ον ον δ8ο 
ΙΝ ΠΡΟ ΤΡ ΡΟ ΟΕ, ρρρόρέοορο-. |1ὺ-- πο - ,1- τς κω τ τος 559 
ἀπ τ στ νο τ ΘΡΕΙ ΙΓ ρΡπΠ. -ὺ- .). τς ς τς ς - ᾿ς οἷ͵ος τος, οἷς ὡς 558 
ΒΟ πε ΠΟ ψρορέὁΨσρἕΕοΨψὍοΠΨπἘΠΕρνσὍοΔΨΦΨἍἕἔΨερ[0ῦ-- Ὁ νψὖτοὸὔὌὕᾺμ «0 τ ϑυοςς τος: ὅδά4 
ΕΠ. 116 τηνι τ. δε πε σνο ε οέΕοΨονσσοὁΨιΨσσσοΕέΕἕοὁΠο.ὄ... ὄ .τ.ὄ Ὅλο οὐὲ νος νι οωὐς ον ἀν τωρ 567 

Εν, 1.6 ἐπι Ια ΠΕΡ ΘΕ ΠΕΌΠΗΠΕΠΙΣ π΄ΠοιΠοὃὕὃἩ .τὐὉῳυ..:Ὁῦ Ὁ ὄὍὸ τὸς {ον ων τνρς-ς δὅ71 
ΠΟ ΠΗ ΕΘ ΘΕ ΠΆΠΗ ΒΙΟΓΤσΨΚΕρΕΨσσεἔἘΕοι.ο. τ τῈῈἾςοὈρῆς τ ρος το τ δη 

ΠΟ Ὁ ΠΡΟ ύπμεῖα 6 ἀν οῖθ ΓΟΥΓΠᾶ͵ δὲ 0 ΡΕΘΘΘΗΜ ΣΙ τς Σὸν τ τρρν τος ὃτ8 



ΟΟΙΧΧΥΙ ΟΑΤΛΑΙΟαῦϑ 

ΧΧΙΙ. Ὁ ργονι θη. - - . . 5 ρος τς ἜΘΟΥ 9 αν τσ ν ὅϑι 

δ ΜΠ, Ἰρίδια.... «ἡ... Εν: 
ἢϑή 

ΧΧΙΨ. 6 Βοποῖὸ ρᾶγοητθι5 Ἔχ θοπάο, 80 ἀθ ϑεπθοίαϊθ δῖ. Ἰάνοηπιιθ.. το. -- 585 

Τὰρον 46 ὙΙΓΡΙηἰ αἴθ. .. « - «Ὁ οὐ τς ἄνουν, σγαὶς ἜΤ ἀϑν τ νν ν 589-65. 

Νοία Ἐτοποπὶβ Πιιοδοὶ ἰη ΠΡταπι ἀθ Κϑρίγιει ϑαποίο. 

Ὁ. Μαγὶπὶ Αἀάοπάα δὲ Ἐπιθπάδπάδ, 



ΤΟΥ ΕΝ ΔΑΤΊΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ἩΜΩΝ 

ΑΣΙΛΕΒΊΙΟΥ, 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΌΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

ΚΑΠΠΆΔΟΚΙΑΣ, 

ΤῊ ΡΥΡΙΣΚΟΌΜΕΝΑ ΞΠΑΝΤΑ. 

5ΑΝΟΤῚΙ ΡΑΤΆΙΒ ΝΟΌΟΒΤᾺῚΙ 

ΠΑ511,411, 
ΟΡ ΑΒ ΑΙ ΠΘΑΡΡΑΒΙ)ΟΑΙ ἅΑΣ 

ΔΒΟΗΙΕΡΙΞΟΟΡΙ, 

ΟΡΕΒΑ ΟΥΝΙΔΑ. 

ΤΟΥ͂ ΕΝ ΑΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩ͂Ν ᾿ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ, 
᾿Αρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας, 

ΠΕΡ ΤΟΥ͂ ΑΤΙΟΥ͂ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ, 
ΕῚ Ἂν, Ἁ Φ 6 ,ὔ “ δ' 5 “ 

πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις ᾿Αμφιλόχιον ἐπίσχοπον 

᾿ΙΙκονίου. 

ΒΑΝΟΤΙ ΡΑΤΕΙΒΝ ΝΟΡΤΆῚ 

ΒΑΘ11Π11, 
ΟΕΕΒΑΒῈΖΕ ΟΑΛΡΡΑΏΟΟΙῈ ΛἈΒΟΗΙΕΡΙΞΟΟΡΙ, 

ΤΒΕΒ Ὲ ΒΡΙΆΙΤᾺ ΘΑΝΟΤΟ, 

αὐ 5. “Τπιριϊοολῖιπι Τοοτιὶ Θριδοορτιη. Ἐπ ἵπι- 

ἐοεγργδίαϊϊοπθ ΕΥ̓͂ αδπιὶ Ρἰιγὶηιὶς ἰοοὶς Θπιθπαάαΐα. 

Προοίμιον, ἐν ᾧ " ὅτι ἀναγκαῖαι αἵ περὶ τῶν μικρο- 

τάτων μερῶν τῆς θεολογίας ἔρευναι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ἜἘπήνεσα τὸ φιλομαθές σου καὶ φιλόπονον᾽ τοὺ 

τρόπου, καὶ ἥσθην γε ὑπερφυῶς τῷ ἐπιστατιχῷ χαὶ 

α Πρὸς ἀμφιλόχιον Πο Βερὶ! (ομΠςο5 εἰ (ΠΡ τ - 
Πὰβ 510 Παβεπί, τοῦ ἁγίου Βασιλείου πρὸς ἀμφιλόχιον 

ἐπίσκοπον ἰκονίου τῆς Λυχαόνων περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

ἐν χεφαλαίοις τριάκοντα. ιϑιαποῖϊ Βαριϊ αὐ ΧἽπιρΠῖ1ο-- 

οἸιΐιιπι ἐρίδοοριιπι ]οοπὶϊ Γι γοαοπιιτι α6 δ ρίνίτι 5ατι- 

οἷο ἵπ οαριιἰδιι5 {υϊσίπία. ΓΓιΐα]υ5 πὰ Ἀδρ. ἰοτιῖο εἰ 

(10. ποῦ βοϊιπὶ ἢος Ἰοσο οσουχτιῖ, 564 εἰίατη ἀπίθα 

51 ΠῚ ΑΥῚ5. [ΟἾ11|5 ΟΡΘΙῚΒ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΟ ἀἸσοβιῖ5 ρτπηίς- 

ταν, Β15. γόοοῖθιιβ Δα Π1{|5 ; προσφωνητιχῶς προσερωτή- 

ΤΟΝ. {Π|. 

Ῥρκοωπιίιιπι τι ψιιο οσἰθτιαἑ{πι7' τιθο 655 αΥ 15 65568.416 

τηιϊνἐϊδοπηῖς ἐΠποοϊορί ραγίϊδιι5 ρμογδογέα- 

ἐϊοτιθ5. 

ΟΑΡΥΤ. 1. 

Οο]]ατιἀανὶ ἴῃ τηουῖθιι5 ἐπι5 ἀἸβοθηάϊ οἱ 14Ρὸ- 

ΓΆΠΑΙ οἰπάϊιηι; ἃ ΒΡ γα τηοάατη ἀ6] οΐδίπ5 511} 

σαντος : ΟΡ τοοΐς (οι θοἤβιπ5 τησποὲ ᾿οσθπ πὶ 6588 

προσφωνητιχός. Τ)εβισπδηΐ 6π1π| ΠΡ γΟΟ 68 Ῥ ΘΙ 1558 Π| 

ἃ ΒΑ5110 ρευβοπουϊοδτη Βα] αἰαϊ!οποτη Ατηρ] ΟΠ], 

ἃ 400 δοπβαα5 Γποταΐῖ, Βοσῖαβ φαϊπέιβ δ 410 χατ᾽ ἘΕὐ- 

νομίου. 864 ποι ἴδπη ἙἘπιποιηϊτη {πᾶπὶ ῬπθαπηδίοΠᾶ- 

οΠο5 ορρβπαῖΐ ΒΆΘΗ; ΦυΆΤΩ 15. 1515 ΠΟ 116 πη-- 

Ρ᾽οἴαι τα οαἄοιῃ ορογὰ βαυρυοτίαϊ. 

» ὅτι ἀναγκαῖαι 5165 γεοίθγεβ Π|ΡΥῚ, τη 6 185 {πᾶ} 

ἴῃ δας ὅτι καί, Ῥάυ]ο ροβὲ ποηπα}] (οαϊοα5 χαὶ νὴ - 

1 



". 5. 

Αἰτοπίϊοπθ., αἴάιιθ ν᾽ρη]Π τα δ] ποθ πῖθ τη ἴτπια 111ἃ 
βϑῃςθητα, {ἃ γΟΟΘ μη. Π1Π]Ὰ ΠῚ ΘΧ 115 {188 ἴπ ΟΙΗΪ 
ΒΘ ΠΙΟΠΪ5 τιϑὰι 6 Τ)60 ργο ον μ τι", οἰἔναἃ ΘΧΑΠΊΘη 
ΓΙ Πα  Π4Δ πὶ Ριιία5., Ο ΘΔΡ ΕΣ ΘΔΡΈΙΙ 5, ΤΠ] ΒΙ τι68 

ΠΙΆ ΧΙ ΠῚΘ ΟΠ ΠΙ ΠῚ ὈΓΘΕΙΟΒΙΠῚ, ἤρατο ΑἸΩΡΒΠΠΟΟΗΙ. 

Ῥοϑίφιιδιμη 6 η 11} γΘοΐθ δια ν5 8} πᾶπο ΠΟΙ δά-- 
Ζμσοττο το, γῃο Ὁ ΠΘΠῚ , Ομμεητιιῖς ροεϊέ, αοοϊρίξ, εἰ φιι φιί- 

γον. 

8. 
17. 

τίς, ἱπινθτῖς., Ῥϑίθπαϊ ἀἢΠΠσθ πὰ, γ6] ἀθϑι ἀἸοϑὶϑ- 
5 Π1πΠ| ΠΉΪΠΪ νι ουὶθ δὰ Ἰπηραγ θπάτιπ ΘΧοΙ ΓΘ 
Ροϑ586. Οὐΐη δὲ ΠΠπ|4 1π [6 τη] ΘΠ. ἴῃ τη άπ (- 

ΠΠΡΟΓ , {πο ΠΟῚ ἰθπία πα! σγᾶίϊα., πὶ ππιης Ρ]6- 

τ {π|6, ({π|85 1068 ΡΓΟΡΟΠΪΒ,, 584 πιὸ αυϊά 5: νὲ- 

ΤΠ ἰην δ ϑιϊσοϑ. ΝΑΠΙ {111 ΟΡ ΙΟ515 ΔΠΡΊθῖι5. ΠΟΘΙ 

γοΡΡα σαρίθηξ, “Ζυ416. “τοϑιοπθ5. ΠΟΡἷ5. ΟὈ]1-- 
οἶαηΐ, πουτιη ΠΟΟ ἔθ ΡΟΓΘ τηᾶσηᾶ 6ϑὲ οορίᾶ. Α11Π 

ΔΠΪΠ. ΠῚ 4 ἸΒΟ 6 ΠΩ] ἁνϊάτιμη., Πα] {πρ’ 84 Ἰσπογαῖο- 

ΠἾ5. πηράθ]αη σγϑυιτὴ πα πἰνγαξ, ΕἸ{ΠΟΙΠΙπλτι πὶ οϑὲ 

Ἰποϊάθρο. Ετϊθηΐη) τι νϑπαίογιιμη ἰδάτιθιι5. δὲ Πο- 

5[Ππ|} 1Π51 4166, 1ἴα [Γαι θη οσου] ἔλπ| οἵ τ 1ηϑἔγιι- 

οἴδπι Πα 6 ΠΕ πα] Οὐ τι" 1πιΘ ΓΟ Δ[ΙΟΠ65., 41| ΡΓῸ- 

ἔδυιιηξ ἴῃ τη ΘΠτιπ {1 5065... ΠΟῸΠ τι Θχ ἢ]5 4}1- 
414 οαρίαπε πΕ 118 115., 5641 αξ, 51 ΤΏ] Πτι5 ἀσοοιη- 

πιο αἴαϑ 5118 ΟΡ ἀἸ ΓΔ 11 ΓΟΒΡΟΠΒΙΟΠ65 ἱπνθηϊδηΐ, 
Παπο θ6}11 σατιϑατη Πα ΘΓ }πιδῖαην ν᾽ θα πεαν. 

4..Οτιοὐ 51 ϑέμζέο ἱτι ΓΤ οσατιϊ σαρίοπιΐα ἱπιριία- 

δ γ{π|7 : ἀὐιϑου τατον ΠῚ ρει θη 6 1, {π|6Π| ρΓΟΡ Ποία 

δα. 3. 3. σὕπτη δάμη ρα 1} σΟΠ51ΠΑΡ1Ὸ σορα]ανῖ, ΖΕ] 86511-- 
Π] ΔΙ Πλ1ι5 ἢ ἤΠ ΖππιΠῚ Θϑὲ ργοίθοιο; τιῦ ΘΠ ἈΡΡΙΌΒα- 
ἔἰοπ6 ΟἸΠ ἢ σΟμ οί ηλ}, ἃ ΙΟΠσῖτι5. ΡΙΌνΘΠα- 

ΠΊ115.., ΠΙΆ ΠΤΠ1 1{Π|π|5 δε 10 δ᾽ πατ! ἀἀπηονθηΐο5., δὲ 

1η οἰ ἰθ115 οτμ 60 δ μου [ΘΟ ΠΟ Π 6 ΠῚ σΟΠ θ ἢ θης6 

Ια θουαηΐθϑ. Νὰ παι ρου ποίου!θ νοσθ5 ὑπθο- 

Ἰοροαβ διιάῖνα., 8684. σΟΠαΙ, 4 ἴπ “Ππᾶάια ἀ1- 

οἴοπΘ., 4αϊ4 ἴῃ {πᾶ ᾳτι6 5011 }50ὰ ΓΘΟΟΠΑΠΕ 56 Π51ι5 
Ιαΐθαΐ ρϑυβοῦ ΓΑ}, ΠῸΠ ΘδΓ ΘΟΡΕΙΠῚ ({1| 5Έ5 65 51η0 

δὰ ρ᾽δίαίομη,, 564 «11 νοσδ 15 ΠΟΘ ΕΡ85. ΘΟΟΡΈΏῚ 

᾿πιθΠ]ΠΠστιπὶ : φαδηοα 16 Π| ΠΟ 15 ρΡΟροβί τιμὴ οϑὲ, 

τι 51:1}1|65 ΘΠ οι τι Π)60., Φαίθπτι5. Πτι Δ ΠΡ Πἃ- 

ἴα γ8 ἴα οοῖ. ῬΟΡΓΡΟ 5: Π}}ΠΠπῖὼὺ ΠΟῚ δϑὲ ἀΡϑ4τι6 οο- 

ΘΉΪΠΟΠΘ : ΘΟΘΉΙΓΟ ὙΘΡῸ 51Π6 “ΟΙΙΠΊΘΠῚΪ5. ΠῸΠ Ρα- 

γνδίτν". ΤΟΙ 85. ἃ 6 1 ΠῚ {11} δϑὲ ΟγδΙΟ., ογὰ- 

» τ 
φαλέῳ. Πρίάοπι αἴταψιια οαἸο δι᾿ ὧν, 564 οοάϊοος 

ΟΠΠ65 Νῖβ5., 14 εβὲ, ζαϊησας ΒοσΙ οἱ ΟΟἸ ονεἴπιις, 
τπἰὖ ἴπ δοπίοχία, 

ἃ τὸν δόλον] ΕΔ Ί10 ΒΑ] 6Θη515 τὸν λύγον. 

» ἐπερωτήσαντι] Αἀδαπῦ 611 σοφίαν, ἐπίονγο απ 

δαριεπίϊατι δαρίθπίϊα γϑριία ίιπι)", 564 δὰ σοχ δάϊία 

υἱοί ἃ γϑοθπ ουθιι5. ΠΡγαΡ 5 [6 ΓΤ ΧΧΊ, οἵ οὐπα 

ὁᾶπὶ ἀο] ον ουῖπι ᾿μἸτ1ο ἘΡΙβίοϊ Ῥυϊμηο (ὰποπῖοε, {118 
ἄδεϑυ ἴθ ἈΠΕ 551 πι15 (Ο ἸΟΙθ 85 ; 46] πα οἰϊαπι πος 

Ἰοοο {μ|ξ, 

ΒΑΘΙΠΠ ΟΟΒΑΒΕΙ ΘΟΛΡΡΑΏΟΟ. 

Ὀ 
2 

Α 

ἈΚΟΘΠΙΕΡ. 

νηφαλίῳ τῆς διανοίας, δι᾿ ἧς οὐδεμίαν ἀδιερεύνητον 

οἴει χρῆναι χαταλιμπάνειν φωνὴν, τῶν ὅσαι περὶ 

Θεοῦ χατὰ πᾶσαν χρείαν τοῦ λόγου προφέρονται; ὦ 
΄, Ἁ ᾿ ἢ - - ἌνΤΩΣ 

φίλη χεφαλὴ χαὶ τιμιωτάτη μοι πασῶν, ἀδελφὲ Ἂμ.- 

φιλόχιε. Καλῶς γὰρ ἀχούσας τῆς παραινέσεως τοῦ 

Κυρίου, ὅτι Πᾶς ὃ αἰτῶν λαμδάνει, καὶ ὃ ζητῶν εὗ-- 

ρίσχει, τῇ περὶ τὸ αἰτεῖν ἐμμελεία, καὶ τὸν ὀχνηρό- 

τατόν μοι δοχεῖς ἂν διαναστῆσαι πρὸς τὴν μετάδο- 
ἐς - ΕΥς , ,ὔ ΨΜ, [ »Ὲ ,ὕ 

σιν. ᾿Εχεῖνο δέ σου χαὶ πλέον ἄγαμαι, ὅτι οὐ πεί- 

ρᾶς ἕνεχεν χατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν νῦν τὰς ἐρωτήσεις 
, 9 δ “χἷ|αο 3 λ Φ,.ῸΝ ᾿ ἴα Η͂ ἔτ 

προτείνη; ἀλλὰ τοῦ ὅπερ ἐστὶν αὐτὸ τὸ ἀληθὲς ἐξευ-- 

ρεῖν. Τῶν μὲν γὰρ ὠταχουστούντων νῦν χαὶ διερω- 

τώντων ἡμᾶς εὐθηνία πολλή. Φιλομαθεῖ δὲ ψυχῇ, χαὶ 
οΥ ΕῚ , Ἂν. Α Ε , 5 , τ, 

πρὸς ἀγνοίας ἴασιν τὴν ἀλήθειαν ἐχζητούσῃ χαλε- 

πώτατον ἐντυχεῖν. “Ὡς γὰρ παγὶς θηρατῶν, χαὶ πο- 

λεμούντων ἐνέδρα, χεχρυμμένον “ τὸν δόλον χαὶ ἐγ- 
χατάσχευον ἔχει τὰ τῶν πολλῶν ἐρωτήματα, οἵ προ- 
δάλλουσι λόγους, οὐχ ἵνα τι χρήσιμον λάδωσιν ἐξ λουσ γους, χι {χρησιι ες 

αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὅπως, ἐὰν μὴ συμδαινούσας τῇ ἑαυτῶν 

ἐπιθυμίᾳ τὰς ἀποχρίσεις εὕρωσι, ταύτην ἀφορμὴν 

δικαίαν ἔχειν δόξωσι τοῦ πολέμου. 

ι Ὁ 7 7 7 

Εἰ δὲ τῷ ᾿Ανοήτῳ "ἢ ἐπερωτήσαντι σοφία λογισθή- 
δ᾿ Ὁ 

σεται" τὸν συνετὸν ἀκροατὴν, τὸν ὑπὸ τοῦ προφήτου 
-“ - Ῥ᾽ ἘΝ ᾿ς , , νῈ 

τῷ θαυμαστῷ συμἝούλῳ παραζευχθέντα, πόσου ἄξιον 
΄ 5) , , ΑἿ “ 

λογισόμεθα; Ἢ που δίκαιον, πάσης μὲν ἀποδοχῆς 
- “ Α μὰ ΄ 

ἀξιοῦν, προάγειν δὲ εἰς τὸ πρόσω, συνεφαπτομένους 
ἐπ΄ ὦ μὰ Ὁ" , ῳ 
αὐτῷ τῆς σπουδῆς, χαὶ πάντα συνεχπονοῦντας, ἔπει- 

, ᾿ ᾿ ἐπ πιὸ ν ᾿ ΄ 
γομένῳ πρὸς τὴν τελείωσιν. Τὸ γὰρ μὴ παρέργως 
» ΄ - -- -Ὡ ) ς᾽ Ἔ 

ἀχούειν τῶν θεολογιχῶν φωνῶν, ἀλλὰ πειρᾶσθαι τὸν 
, φω 

ἐν ἑκάστη λέξει καὶ “ἐν ἑκάστη συλλαδῇ κεχρυμμέ- 
- -Ρ ͵ τὶ 3 - ΕἸ τὶ , 3 κ᾿ 

νον νοῦν ἐξιχνεύειν, οὖκ ἀργῶν εἷς εὐσέῤειαν, ἀλλὰ 
γνωριζόντων τὸν σχοπὸν τῆς χλήσεως ἡμῶν " ὅτι 

΄ « - - - " Ἂς ταν " 

πρόχειται ἡμῖν ὁμοιωθῆναι Θεῷ, κατὰ τὸ δυνατὸν 
ΕῚ , , « ,, δι ν᾽ - , 

ἀνθρώπου φύσει. “Ομοίωσις δὲ, οὐχ ἄνευ γνώσεως " 
«» ᾿ ν Δ ν 

ἣ δὲ γνῶσις, “οὐχ ἐχτὸς διδαγμάτων. Λόγος δὲ, δι- 
, ᾿ , ᾿ εἶ 

δασχαλίας ἀρχή" λόγου δὲ μέρη; συλλαδαὶ χαὶ λέ- 
αἵ, - 7 - “ 

ξεις. Ὥστε οὐχ ἔξω σχοποῦ γέγονε τῶν συλλαδῶν ἣ 
257 Οὐ ᾿ . ἢ « “ 44 " 
ἐξέτασις. Οὐ μὴν ὅτι μιχρὰ, ὡς ἄν τῳ δόξαι, τὰ 

ς ἐν ἑχάστῃ] Αἀάτία ῥῬτωροβιιο οχ ψαδσίπου σοατοῖ- 
Βιι5 Νίξςς. Νοχ ἄπο (οάϊοος Ἀθρῖ, ῥΡυῖπηι5 οἵ του 18, 

᾿ σχοπὸν τῆς γνώσεως, δοορτιῖη, τι 5 1708 δοϊοηἴίω. Ηδκο 5.υ1- 

Ρίαγα ταδηἸξοβί πὶ δὲ ΘΓ πη, ἃ 0 56 ΘΠ 1:6 5616 ΠῚ 

Ῥεπῖταβ ἀθπουπηαΐ; 566] ἑαπηοπ (Ομ ΒΘ ῇ510 Ῥγοθβ δίῃ. 

ἃ οὐχ ἐχτός] 81. ἀπο Ἀδρι εἰ (91}. οἵ Ἀδσῖαβ {α1π- 

ἴὰ8 ἴπ τηαγσῖπο. ἘΜΠῚ γνῶσις ἐκ διδαγμῶν. Π)ὸ εσά!- 

605 Μί85, γνῶσις ἐκ διδαγμάτων, οοϑ πιο 6 ἀοείγῖπα 
ῬανΡαίτι)". 

Ύ 



11Β. Ὲ ΒΡΙΒΙΤῸ 

Ὺ ΩΝ Ὁ »» 
ἐρωτήματα, διὰ τοῦτο καὶ παροφθῆναι ἄξια" ἀλλ᾽ 

, " ὑφ 

ἐπειδὴ δυσθήρατος ἣ ἀλήθεια, πανταχόθεν ἡμῖν ἐξι- 

χνευτέα. Εἰ γὰρ ὥσπερ αἱ τέχναι, οὕτω καὶ ἣ τῆς 
" » 7 

“εὐσεδείας ἀνάληψις ταῖς χατὰ μικρὸν προσθήχαις 
Ὑ - μ Ν « ᾽ὔ »Ἥ 2 ΔῸΣ, 9. αὔξεται, οὐδενὸς ὑπεροπτέον τοῖς εἰς τὴν γνῶσιν εἰσ- 

αγομένοις - ὡς εἴ τις τῶν πρώτων στοιχείων ὡς 

σμικρῶν ὑπερίδοι, οὐδέποτε τῶν τελείων τῆς σοφίας 
ἐφάψεται. Τὸ ναὶ, χαὶ τὸ οὗ, συλλαδαὶ δύο: ἀλλ᾽ 

ὅυως τὸ χράτιστον τῶν ἀγαθῶν, ἣ ἀλήθεια, καὶ ὁ 

ἔσχατος ὅρος τὴς πονηρίας, τὸ ψεῦδος, τοῖς μικροῖς 

τούτοις ῥήμασι πολλάκις ἐμπεριέχεται. Καὶ τί ταῦ- 
τα λέγω; Ἤδη τις καὶ μόνον κατανεύσας τῇ χεφαλῇ 
ἐν τοῖς ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρίοις, πάσης πληρωτὴς 
μὴ 6 ,ὔ 8} ,ὔ 3 δι - [τ Υ̓, , - εὐσεόείας “ἐκρίθη. Εἰ δὲ ταῦτα οὕτως ἔχει, τί τῶν 
τὲ - « ’ [- ΑΕ Ἁ [ε “Ἁ᾿ Ὁ Ἃ 

θεολογικῶν ῥημάτων οὕτω μικρὸν, ὡς ἢ καλῶς ἢ 
Ἁ , Α λ 

ἐναντίως ἔχον, μὴ μεγάλην παρέχειν τὴν ῥοπὴν ἐφ 

ἑχάτερα ; Εἰ γὰρ ἐχ τοῦ νόμου ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία 

7 

οὗ παρελεύσεται, πῶς ἂν ἡμῖν ἀσφαλὲς ὑπερδαίνειν 

καὶ τὰ σμιχρότατα ; Ἅ γε μὴν αὐτὸς διευχρινηθῆναι 

παρ᾽ ἡμῶν ἐπεζήτησας, χαὶ βραχέα ἐστὶ τὰ αὐτὰ 

καὶ μεγάλα τῷ μὲν συντόμῳ τῆς προφορᾶς βρα- 
χέα, καὶ διὰ τοῦτο ἴσως εὐκαταφρόνητα " τῇ δὲ δυ- 
νάυει τῶν σημαινομένων μεγάλα, κατὰ τὴν εἰχόνα 
τοῦ σινάπεως; ὃ μικρότατον ὃν τῶν φρυγανιχῶν 
σπερμάτων, τῆς προσηχούσης ἐπιμελείας ἀξιωθὲν, 

εἰς ὕψος αὔταρχες διανίσταται, τῆς συνεσπαρμένης 

ἐν αὐτῷ δυνάμεως ἁπλωθείσης. Εἰ δέ τις γελᾷ, βλέ- 
πὼν τὴν περὶ τὰς συλλαδὰς ἡμῶν, ψαλμιχῶς εἰπεῖν, 
ἀδολεσχίαν, “αὐτὸς μὲν ἴστω ἀνωφελὴ καρπὸν τοῦ 

γέλωτος δρεπόμενος - ἡμεῖς δὲ μὴ τοῖς ὀνείδεσι τῶν 

ἀνθρώπων ἐνδόντες, μήτε τῷ φαυλισμῷ αὐτῶν ἣτ- 

τηθέντες, τὴν ἔρευναν χαταλίπωμεν. Τοσοῦτον γὰρ 
ἀπέχω τούτοις ὡς μικροῖς ἐπαισχύνεσθαι, ὥστε εἰ 

᾿ λ) . ͵ « "Ὁ “. ἸΘΝΝ 5᾿ Μ, , 

χαι πολλόστου μερους τῆς αζιας αὑτῶν ἐφιχοιμὴν, 

Α .- μὴ Ἅ. Ὁ ᾿ς ρα , Ὃν» 

ἐμαυτῷ τε ἂν συνησθείην ὡς μεγάλων ἀξιωθέντι, τῷ Ὁ 
Σ, 8 διε Ξ - ἘΠ τα "δελφῶ ΕῚ Χ Δ ΄ ε ἢ συνδιερευνῶντι ἥμιν ἀδελφῷ οὐ μικρὸν ἂν φαίην 
ντεῦθεν ἀπηντηχέναι τὸ χέρδος. Μέγιστον οὖν δρῶν 

. ὕω ε τς ΦΔΑ ἈΝ οταν 'ϑ: ͵ - - 
ἐν μιχροῖς ῥήμασι τὸ ἀγώνισμα, ἐλπίδι τῶν μισθῶν, 

" “ 

τὸν πόνον οὐκ ἀναδύομαι, ἐμαυτῷ τε ἡγούμενος ἔγ- 

χαρπον τὸν λόγον ἔσεσθαι, τοῖς τε ἀχούουσι διαρχὴ 
, Ὑ » - 

τὴν ὠφέλειαν ὑπάρξειν. Διόπερ ἤδη “ σὺν αὐτῷ γε, 

ε εὐσεθείας 1 Ἀερ. 4υαγίι5 ἀληθείας. 

οὐ ποτὲ, ἔτε5 ΒΘΡῚ (οαϊοο5 οὐδέποτε. 

ἐκρίθη  Ἀορ. ΡΥΙμητιβ ἐδείχθη, εἴ αἃ πηλγρίποηι 

ἐχρίθη. 

Ῥαιὶο ροβί 

ἃ οὐτὸς υἱέν Ἵ Ἀδρ. ἰενίιι5 αὐτὸς μὲν ἀνωφελῆ χαρπὸν 

τοῦ γελοίου δρεπέσθω. Ντάθταν Εγάθπιαβ 1ἴὰ Ἰερῖθ86 ; 510 

οπῖπι ἱπίουργοίαϊαν : ἦρδ6 φιίάσπι ἐπ γι ξεγισι νἰ- 

515 δεῖ ἐγ ιιοίτισν τθίαϊ. 

» συνδιερευνῶντι  Ηδο νοοο ΒΑ51Π1ι5 ποῦ Δα] αΐοτοηι 

οἵ βοοίτπι ἈΙΙ {πο πὶ ὉΡΟΓῚ5 ἀοϑίσηαξ, πὶ 5αβριοαίι 61|- 

ΘΛΝΟΤΟ. ΟΛΡΌΤ Ι. 9 

ἘΙΟΠἾ5 ΡΑΡ 65 5011 088 80 ἀἸΟΠΟΠΕ5. ῬγΟΙ 46 50} 5 
ΘΧΟΘΓΘ, ΠΟ δὲ ἈΡΘΙΓΆΡΘ. ἃ 500ρ0. Νξο ψϑῖὸ 
(πἸΟΏ8 ΠῚ ΤΉ] Π 1188.) Ὁ 4]|161 [ον νἱἀθθιιηΐαν, 

(Ἐπ 5ΠΠ 0165; Ιἀοἰγοο δὲ πορ]Π ρθη δ ϑι1πὲ : ᾿Π|0Ὸ 

ἀαοπίδηι ἀΠ{{|01}158 6581 ᾿πνθηίι ν θυ 5. Π4 ]π|6 η0-- 
15 δϑὲ γεϑι σαπήδ. ἘΠ ΘΠΙΠῚ 51 αὐ ρίθ5, 118 δὲ μ}16- 

[Δ 115. ΔΟΖΌΙΒΙΠΠΟ ρα]! ΤΏ] Πι1 15. ΔΟΟΘϑϑί ΟΠ θιι5 

Δα Θϑοῖἵ 9 Π1Π1] οϑὲ σΟΠ ΘΠ ΘΠ π|Πὶ [15 4] 86 οο-- 

ΘΠΠΠΟΠΘΩῚ Π5 ΕἸ ππππΠ τ : ΠΟ Δ πο τὴ 51 4115 

ῬΥΙηἃ δἰθιηθηΐα τιῦ πη τι ΘΟΠ θη πᾶΐ, ὨΠΠ ]ΠΠΔ 1 

ΡΕΓ[Θοίου τι 5  Ρ᾽ ΘΠ 18 ἀϑϑθπθίιν, Νἕ δὲ ΝΟΠ, 

5018 }0858. ἀτι88 51ι1π| : αὐτά θη ΠΟΠΟΙ ΠῚ ΟΡ ΕΠ ΙΠῚ 
νΘΡΙ[ἃ5.., οἵ ΘΧΊΓΘΠ115 ΡΓ ΑΓ ἐ15 [ΘΠ] Πτι5 Π]6η48-- 

οἴη}, π᾿ ΕΠ ΠΊΘΥ Π]5 τα Πα 115 νΘ 15 ΠΟΙ ΡΓΘῃΘη- 

ἀπηῖαν. 5864 «αϊὰ Πδδο ΘΟΠΙΠΠΘΠΊΟΙῸ , ΟΠ 78 Π| 5ἱ 
4118. ν6] οὰριῖθ ἃπηϊδῖ., [ΠῚ ΟἸΙΠῚ ΠΑΡ ΓΥΤΙΟ ΡΙῸ 

ΟΠ βίο ρου πιπσθπάπηη δϑὲ., τοΐδπὶ ῥ᾽ θἰαίθμη 6Χ- 

ΡΙθν 556 Ππάϊοθῖιν ἢ Οτιοά 51 ᾿νεθο δ ἤπποὸ Παροπΐ 

πο τιη], 414 6556 Ροϑϑὶς 1Ππ ἢ]5 γ6Υ}}15, {180 ἀδ6 
Π).60 ἀϊοιιπέιμν, δάθο ρῃβ,]} πὰ... τ ν 6] γϑοΐθ νο] 

5665. ΕἸσἴπΠ|., ΠΟΠ τηᾶσηῖη Πα δδξ ΠΙΟΠΊΘΠ ΕΠ 

1Π ὉΠΓΡΑΠΊΠῈ6 ρᾶγίθιη ὃ ΝᾺΠῚ 51 6Χχ ἰθθῦθ ΠΘῸ ΠΠΙῚΠῚ 

Ἰοΐᾷ ΠΘῸ ΔΡΘΧ τ|Πτ|5 ΡΥΘΙΘΛ ΙΕ, ΖαΟΠΊΟ ὁ ΠΟ]}}5 ἤ7αι6". 5. 

{πππιπῦ [ἘΠ ΡῚΓ ν 6] ΠῊ ΠΕ Ἰ551Π1ἃ {ΓᾺ Π51Π1γ6 ΑἹ {τι 

τπτ6 ἃ ΠΟΡῚ5 ΘΠπΟΪ ΘΑΡῚ ροϑίμ! δι, θα θη] δχίστια 

διιηΐ οἵ πᾶσ : ΡΙΌΪΔΙΙΟΠ15 6} ΘΟ ΡΟ Πα 0 

οχίσαα, ἴθ. ΟΡ 1 [ονίαβϑθ σοπίθπηρία! ΟΡηο- 

ΧΙὰ ) 56 ΓΟΥΠ ΠῚ 5:5} 1Π Δ ΔΥΠ ὙἹ Τηᾶσπᾶ : δα 51- 
ΠΏ} ΠΠ 6} 51Π8 0155 4106] ΟἸΙΠῚ 51 ΤΏ] τι 155] Π} 111 

1Πῖθι ἃριἀἃ 561η1Π8, 51 οἵνὰ ἀθθιία Δι θαΐαν, 

1η ΔΙ Πα πα ΠΘ ὴ 58 115 ΠῚ ΘΓ Π Δ ΠῚ ΘΧΈΡΘΙΣ, ἘΠῚ ν]5. 1Π 
60 ᾿ἰαΐβηϑ 5656᾽ Θχρ!!οαονῖ. Οὐοά 51 {π|5 τάδε, 
ΠΟΒΙΓΔ ΠῚ ν] 65 ΟἸγΓΟἃ 501] }085.. τιῦ ῬΘΔΙΙῺΙ νΘΥ]5 ρ,αὶ. τιϑ. 

αἴαν, [τ] ΟΠ ΘΠῚ ; 1056 Ταϊά δι Γπἐπιγιιηι βοϊδί, 

ταῦ ΠΕ ΓΕΘ ΓΘ 11 ΠῚ 511 ΓἾϑ5115 [ποῦ πιϑίδς : ΠΟῸ5 νϑ- 

ΓῸ Παπάαυδαιιαπη οοθηΐθθ ΠΟΙ ΪΠι1ΠῚ ΘΟΏΨΙΠΙ5 ; 

ΠΘΟ ΠΟΥ ΠῚ γἹΓρΟ ΓΙΌ Π6. ΥἹΟῚ βυππιπὶ ᾿Πν65811-- 

σ4Π4] ἀθβθγᾶπηιθ. Ταηἴιμ ΟΠΙΠῚ ἃ 65, τιΐ ΠΊΘ 

ΠΔΡτ ἢ ΤΟΥ [Δ Π]πᾺ ΠῚ ΠΩ] ΠπαΡιι πη μι θαΐ ; τα 

51 Ψ6] Π]ΠΙΠΠ Δ τ ΕἸ ἴα 15. ΘΑΓΕΠῚ ΑΙ ΓΘΠῚ Δ{{1Π-- 

ΘΔΠῚ 5 [ΠῚ ΠΏ] Θγα Πα] ΓΠΓΠ15 511η τὰ πη πᾶ Π1188- 

Ἰοπχοπίϊιι5, 564 Ἰδοΐογοιη βιπαάτοβιιπι, ἀπ Ῥάι]ο ροϑβὲ 

ἀθοϊαγαῦ ρου 15. 

ς σὺν αὐτῷ γε, φάναι] 810 γε 410 Τύγαϑπλιι5, οειπι ρ50, 

τὶ ἴα ἀϊσαπι, ϑδρίγίει; 4παϑὶ σπθίπογοὶ ΒΆ5111π|8 πὸ 

Ῥάᾶμ]ο ἀπάδοϊου Πο ἸοΟσιοπαιὶ τγαίϊο υἱάθγείι. Ὑ 158 

εϑὲ (οι οῆβιο γα ϊ5 Πγαστιὶ ἐαργ σοῖο, δὸ 1Ππ4 φάναι 

ἴῃ 6] αϑπι αἱ! Ἰοοῖβ υάοᾶτο ρῬγοπαηΐαΐ, 564 παυ]ΐο ταϊ- 
Πιι5 τ 1] Ργοναίταιν (Οτα ΒΘΗ51 οΡβογναῖϊο, {πᾶτη ᾿ρ5115 

Ἰητογργθίαιίο Ετγαβπιὶ. Νοπ Θπῖπὶ Οἴ]ο86 ΡΟΒΙ απ 6556. 
εἴ {πὸ 5θηϑιι δοοϊρ᾽ θη πιπι 511 14 φάνα! ΡοΥβρίοῖ ρὸ- 

ὑπ 



τπάο 
σπαία ᾿ὰ- 

75. ΠΡεὶ 

βογι θοπᾶϊ 

Θοσαβῖο, 

λ ὃ. ΒΑΒΙΠΠ ΘΈΒΑΒΕΞ, 

ἄδην ἀϑϑοάιίο,, ἔπι ἔγα τ} ΠΟ Ιβοσμη ἢ 860 Ῥ6- 

ΒΟΓΠΙ ΟΠ πὸπ πιράϊοογο ᾿ποῦαιη πῖπο ἀἸο 5 
ΟΡ νθηἶ556. ΠῚ Ήτ6. σα! πὶ ΠΗ] Πἰ Π}15 γ 6} 15 ΘΟ Πϑρὶ- 

Οἷδ πὶ σου Δ Π6 ς ΠΊΔΧΙΠΊΙΠῚ, 506 ΡΓΘΘΠΉΙ ποη 66- 

γθοῖο Δ θΟΥΘ ἢ : Γαΐτι5 56 ΠΊΟΠ ΘΙ {ΠῚ ΠΉΪΠΪ [Ὁ 

Ὁ ΘΠ, ἔπη Δι 6 ΠΕΡ τ15 5815 ΤΠ Θ᾽ ΠΈΙΠ ΓΕΘ ΠῚ 

ΔΙ] πιγτι πη}. ΟἸΡΥΟΡ ΤΟΥ ΟἴμΠῈ 1050. 781 ( ἀἸσΘητιΠ} 
δηἰ πὶ 651) βαποίο βρί νει δ ΘΧθ] ΠΆΠΟΠΘΠῚ δο- 
οράδη. Εἰ δὶ νὶβ τπιξ μἼ6 ἴπ αἸβρυ τα τ! 0 15 νἸᾶΠ [Π- 

ἀποαιη,, δα ᾿υι7115 ({ππδοϑί 0 Π15 ΟΥἿσῚ ΠΟΙ ΡΔ.Π]Π5ΡῸΡ 

αἀἸνογίδμ. 
3. ΝΌΡΘΙ ῬΓΘΟΔΠΕΙ ΠΏ] σα! ΡΟΡιΪο., δὲ πίρο-- 

4π| πο 5]ουΠοδ ΟΠ Θ πὶ ἈΡβοΪν με 60 ἃς Ρὰ- 

εὐὶ, ἱπτορά πηι οπὴ ΕἾ Ο τιπὰ οἰΠΔ 5 ποίο ΚΡΙΡΙΓα, 

Ἰπἰονράπιμη μϑν ΕἸ ἴῃ βαποίο ΚΡ γΊτπι ; αι] ἄδιη 

ΟΧ 115 4π| αάογαηξ, οὐϊτηθη ᾿πίθπάθυιηξ, ἀἸοθηΐο5 
ΠΟΒ ΠΟ ΠΊΟΩΟ ρϑΡ συ Π5. ἃ0 ΠΟΥ5 τὶ γ ΟΡ ι5., 

ὙΘΓΙΠ) ΘΕ ΔΙ ΠΙΘ 56. ΡαρΠδηξθιι5. Τιι ΡΟΡΓῸ 

μπαχὶπηθ 1Π]ΠΟΡιιπὶ τ Π|118 1 ΟΠ δι] 6 η5., δ 5] ριῸΥ- 

5115 1051 ᾿Π58 8 0}}65 51Πἴ, [ἄτη 6 Π ΡΓΟΡ ΘΙ ΘΟΡΊΙΠῚ , 
41 1π Θ] αβιηοάϊ ΠΟ] Π65 ἱποιπιηξ , 5Θου [ΓΘ Π1., 
Ροβίμ!αβιὶ φααηηρίαπ ἀΠΠπιοϊ αι ἀοοίγι πὰ ηὶ 46 νἱ 

᾿αγιι τ. 50} θα Γι Θυ σα]. {91 Ἰσῖταν ΠΟΡῚ5 

Ῥνθνηθν ἀϊοοπάιιηι θϑὲ, σαδηίμμη ΟΥΑΙΟΠΙ ΓΑ ΠῚ 

«ποάάαμα δὲ θχρίογαίιμι ΡΥ ΠΟΙ ρ τι πὶ ΡΟΠΘη 15 
[ογὶ ροΐοϑε. 

ἰοδὶ οχ ΠΡτῸ βοοιιπᾶο δἄνουϑθιβ ΕἸ τη Ρ. 266, 
ἈΡῚ ΒΑΚ1] 15 ἀ1ΠΠ10}}}5 Θουιρίιτο Γοσεϊ πη η] χα ΡΠ ]οδ110- 

τθ πὶ ΤΟΙ 6 π8, ἰπεεο ᾿πίουροπῖξ, σὺν Θεῷ δ᾽ εἰρήσθω, 

χιιοα φιιίείοτι οὐπστι 1260 εἰϊοίτιπι σὲ. (Λα θιι5 γοΥ 15 51- 

δηϊποδη [1π|5 τηοποῖ 56 ΠΟῚ 8115 Ὑιγιρθ5, 566 Ποῖ δαχὶ- 

Τὸ σομῇενθ, 81 4ὰῖ5 ἀατοπιὶ ὀΡβοσυεῖ ἴπς παΐατηῃ 11- 

Ῥγὶ 4ς ϑριγιτα βαποῖο βου ΠῚ ΤΟσοαβϊοποη {556 

«πο ῬηραμπηδιοιηΔ οἱ {7115 Ἔχαγϑίββθηΐ, οἵπὶ ΒΆ5111π|5 

Ῥαίγὶ εὖ ΕἾΠΟ οὐπὶ ϑρινῖτα βαποῖο 5]ουῖαπὶ σεάοτθε : 

15. [Δ 0116 Ῥευβρι οἷο ποὴ βῖπο οατιβα Βαβι ]ταπι 1Ππ4 φά- 

ναι αἄάεγεα, 564 υὖ ᾿πιϊΠοοξ 5181 δι υθυϑαυϊ στη ΠλΪπα5 

ἴδῃ ΠΟη 6556, τιΊ Πᾶπο Ἰοψποη 1 ται οπ πη, οεσε 5 απ- 

εἴο δρὶνἱξιι, «υατι ἴπ ἰοῖο που Πἰρτὸ ἀείεπα!ξ, τπϑατ- 
Ρᾶτο ἀδβίηδε, Βαβι] απ δ ἜΥσῸ βαπίθη ϊθ ΠΟΡΥο5 6ΠΠ1610 

(Ομ ἤβιι5., οἵτὶ ᾿ξα τοἀἀοπάπιπι 6556 ργοπαηαξ, 
ρ5ο δρίνϊίι βανεπίε δεπόσιο ργορίίῖο. [Αὐ ἄδεβι 1]- 

1 φάναι ἰπ Οοά, 500.1 

ΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΠΟΗ͂ΙΕΡ. 

, ἜΡςς ςι ’ ΠΗ , ΝΘ ὦ » ) τς ὦ φάναι, τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, βαδιοῦμαι πρὸς τὴν ἐξή- 
᾿ “Ὁ 

γήσιν. Καὶ εἰ βούλει ὥστε με εἰς ὁδὸν καταστῆναι 
τοῦ λόγου, μιχρὸν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ προδλήματος 

ἀὑποστρέ' ω. 

ἢ Προσευχομένῳ μοι 1 ετὰ τοῦ λχοῦ. χαὶ ροσευχομένῳ μοι πρῴην μετὰ τοῦ λαοῦ, χα 
τι. Η τὴν Ν ξ.λ , 5 λ - - Θεῶ 

ἀμφοτέρως τὴν δοξολογίαν ἀποπληροῦντι τῷ Θεῷ 
᾿ ᾿ - } ᾿ - ΩΣ " - , 

καὶ Πατρὶ, νῦν μὲν μετὰ τοῦ Υἱοῦ σὺν τῷ Πνεύματι 
τ , τω ᾿ ᾿ Ὧν τῇ “ , , 

τῷ ἁγίῳ, νῦν δὲ διὰ τοῦ Υἱοῦ “ ἐν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, 
,ὔ , -Ὁ- "πὶ ’ -Ὁ 

ἐπέσχηψαν τινες τῶν παρόντων, ξενιζούσαις ἥμᾶς 
᾿Ξ “«- 5» ϑο 0 λ “ " εἶα ᾿ [ἢ Ἁ ἀλλ 4. φωναῖς χεχρῆσθαι λέγοντες, χαὶ ἅμα πρὸς ἀλλήλας 
« “ - , »Ὺ μι» ͵ ᾿Ὶ τ 39. σὰ ὑπεναντίως ἐχούσαις. Σὺ δὲ μάλιστα μὲν τῆς αὐτῶν 

“ ΕῚ ,ὔ Α ͵ Ε ἐχείνων ἕνεχεν ὠφελείας, εἰ δὲ ἀνιάτως ἔχουσι παν- 
- ᾿ κ - , - Α 

τελῶς, διὰ τὸ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτοῖς ἀσφαλὲς, 
4ὦἘ) ͵ ΕῚ τ» Ἂ “- ΕῚ " - 

ἠξίωσάς τινα εὐχρινῇ περὶ τῆς ἐν ταῖς συλλαδαῖς 
, ᾿ ΄, ΝΝ , ᾽ “- 

ταύταις δυνάμεως διδασχαλίαν ἐχφωνηθῆναι. Λε- 

Ε χτέον δὴ οὖν ἡμῖν διὰ βραχέων, ὡς οἷόν τε ἀρχήν 
ε ΄ “- , {» κ᾿] 

τινὰ διολογουμένην τῷ λόγῳ ᾿διδόντας. 

ἃ ὑποστρέψωἽ 81. ΠΙΡτῚ νεΐοτεβ, ἘΔ ἐπιστρέψω. 
ΤρΡίάομα Βερ. φαυδγέιι5 προσευχομιένω μοι πάλαι, πια ψιογι- 
ἰαπι ργεεαηίε. 

« ἐν τῷ  Αγεου]ις δα ϊέι5 ἐκ ΝΊ55. φοΠοῖθιι5, 

ἔ διδόντας  Ὅαο Οοἤϊοος. Βορῖ δοῦσιν, φιοά «ι- 

4επὶ ἃ ΠΡ γαγ 5. ρῬοβίταιμη υἱάθίαν πΐπηϊο στα τ τη [10:5 
βίπαϊο. Ν᾽ αἰσαία Ἰεοιϊομὶ ἔανεπε ρΡ] σῖτα ΒΆ5111 Ἰοσα 

ῬΓΟΓΞι15 511η111ὰ, ΗαΒεΐ ττπυ8 ἐχ Βερτὶς ΟΟ ΙἸοΙΡιι5 δόν- 

τες, (ΟἹ γπιις δόντας. ῬοΥΓΟ ἘΤΑϑτητ5 510 ἱπέευρτγο- 

ἰαΐαγ : ὕάπε ἐφίζι" πορὶς σιιαπὶ Πανὶ ροίϊεσὶ δγενιδοὶ- 

πιθ αἰϊοεπάλιτι 65ί. Ῥοββαῖ δἰἴϊατη ῃῖο Αἰθυυ] 56 Π5118 : 

Οναιϊοπὶ γταΐππι ψμοάάαπι, “ιιαπίμπι Πεγὶ ροίε5ὲ, εἴ 
ἐχρίογαΐιπι ργίποίρίμπι ρμοπεπϊδιι. Θεὰ ΔΟΟΌΓΔΕΟΓ 
νἱἀείαν ᾿πίογργοίαπει γαΐϊο, {πάτα Δα ΒΡ αἸπηιι5. (τ 

βἐαξιι55εξ Βαβ ττ5 ογα οποπι 4] 5 τοροΐογα, Ὀγουῖΐον 
ἀϊοϊαγαχη 56 πιοποῖ, 4παπίιτη ὈΓουξα5 οἰαπὶ 6} τι5π|041 
Ῥτοροϑβίίο φοποι]ατὶ ρΡοζαβί. 



ἘΠῚ. ΒΕ ΘΡΙΠΌΙΤᾺ ΘΆΝΟΤΟ. ΟΆἌΡΌΤ 1Π- .) 

Ποίαν ἔσχεν ἀρχὴν ἣ περὶ τὰς συλλαδὰς τῶν αἷρε- Ν ὑγπάς οἱ ογία πωνοίϊοοσια ἰδ 5γ{ϊαυὶς 

τιχῶν παρατήρησις. οὐεογναίϊο. 

ΚΕΦΑΛ. Β΄. ΘσἈΡΕΓΕ ΤΙ: 

Ἡ περὶ τὰς συλλαδὰς καὶ τὰς λέξεις τῶν ἀνδρῶν 

τούτων μιχρολογία οὐχ ἁπλῇ τίς ἐστιν, ὡς ἄν τῳ 

δόξαι, οὐδὲ εἰς μικρὸν τοῦ κακοῦ φέρουσα, ἀλλὰ βα- 
θεῖαν ἔχει καὶ συνεσχιασμένην βουλὴν κατὰ τῆς εὖ- 

“σεδείας. Φιλονειχοῦσι γὰρ ὅ ἀνομοίαν Πατρὸς χαὶ 

Υ[οῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος ἐπιδεικνύναι τὴν προφο- 
} « 3 ,, Ψ. ΟΣ τ -- " 

ρὰν, ὡς ἐκ τούτου δαδίαν ἕξοντες καὶ τῆς. χατὰ τὴν 
΄ -Ὁ Α “ δ Ἐ Ν , 2 

φύσιν παραλλαγῆς τὴν ἀπόδειξιν. ᾿Εστι γάρ τι αὐ- 

τοῖς παλαιὸν σύφισμα, ὑπὸ ᾿Δετίου τοῦ προστάτου 
΄“ πὰ ,ὔ 5 ᾿ Δ “ , - 

τῆς αἱρέσεως ταύτης ἐξευρεθὲν, ὃς ἔγραψέ που τῶν 

ἑαυτοῦ ἐπιστολῶν, λέγων " τὰ ἀνόμοια χατὰ τὴν φύ- 

σιν, ἀνομοίως προφέρεσθαι " χαὶ ἀνάπαλιν" τὰ ἀνο- 

μοίως προφερόμενα,, ἀνόμοια εἶναι χατὰ τὴν φύσιν. 

Καὶ εἰς μαρτυρίαν τοῦ λόγου τὸν ἀπόστολον ἐπεσπά- 
σατο λέγοντα : Εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα' 

χαὶ εἷς Κύριος Ἰησοὺς Χριστὸς, δι᾽ οὗ " τὰ πάντα. 

Ὡς οὖν ἔχουσιν αἵ φωναὶ πρὸς ἀλλήλας, οὕτως ἕξου-- 

σι, φησὶ, χαὶ αἱ δι᾿ αὐτῶν σημαινόμεναι φύσεις" 
5. οἢ Ἀν τ 75 ον δ. ἰαδὴ. ἸΟΎ σ Ὁ. ο , ἣ 
ἀνόμοιον δὲ᾽ τῷ ἐξ οὗ τὸ δι᾽ οὗ " ἀνόμοιος “ ἄρα χαὶ 

- ιἾ ες [4 ͵ , - , δ 

τῷ Πατρὶ ὁ Υῖος. Ταύτης τοίνυν τῆς νόσου χαὶ ἣ 
Ἁ Π ΄, ΄" ον , “- ας 

περὶ τὰς προχειμένας λέξεις ἀδολεσχία τῶν ἀνδρῶν 

τούτων ἤρτηται. Ὅθεν τῷ μὲν Θεῷ καὶ Πατρὶ, 

ὥσπερ τινὰ χλῆρον ἐξαίρετον, προσνέμουσι τὸ, ἐξ 

οὗ " τῷ δὲ Υἱῷ καὶ Θεῷ ἀφώρισαν τὸ, δι᾿ οὗ ᾿ τῷ δὲ 
ἘΩ͂ 7 ᾿ 5 - ᾿ ᾿ , νι 
ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ, ἐν ᾧ " καὶ φασὶ μηδέποτε τὴν 

χρῆσιν ταύτην τῶν συλλαβῶν ἐπαμείξεσθαι " ἵν᾽, 

ὅπερ ἔφην, τῷ παρηλλαγμένῳ τῆς ἐκφωνήσεως καὶ 
ς -» ἐὰ -“ ἡ τῆς φύσεως παραλλαγὴ “᾿συνεχφαίνηται. ᾿Αλλὰ γὰρ 
οὗ λελήθασιν, ἐν τῇ περὶ τὰς λέξεις λεπτολογία,, τῷ 

ΒΞ ΝᾺ - ΄ ἣν τ Μ Ν ἣν Χ Α Ἔτ 
ἀσεύεῖ λόγῳ τὴν ἰσχὺν διασώζοντες. Τὸ μὲν γὰρ, 

ξ οὗ, τὸν δημιουργὸν σημαίνειν βούλονται" τὸ δὲ, 
ἘΠ Ὰ ε Χ Ὰ ἀν Ξπῇ Κὐτ ων » οὗ, τὸν ὑπουργὸν , ἢ τὸ ὄργανον" τὸ δὲ, ἐν 
ν δ , δῚ Ἃ - “ἃ ᾿ , ἐς Ὁ εἶ λ 

γ τὸν χρόνον δηλοῦν ἢ τὸν τόπον" ἵνα μηδὲν μὲν 

ὀργάνου σεμνότερος ὃ δημιουργὸς τῶν ὅλων νοῆται, 

υνηδὲν δὲ τῆς ἀπὸ τόπου ἢ χρόνου συνεισφορᾶςς εἰς 

} 
ς τυ 

ν 

»δοὶ Θ2 

Ο 

Ὀ 

δ τῇ “ιν , ᾿ νω 
τὰ ὄντα, πλεῖον “ φαίνηται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον πα- Εὶ 

ρεχόμενον Ἢ 

5. ἀνομιοίαν 1 510 νοὔιϑεῖ Οοάϊοο5, ἘΔ ἀνόμοιον. 

ν» τὰ πάντα  Αἀάπηΐ εὐϊίίοπεβ Βαβι] δ πβε5 βδδοιθἄα 

οἱ Ῥαγῖβ. Πνεῦμα ἅγιον ἐν ᾧ τὰ πάντα. Εἰ τιπιις ϑρὶνῖ- 

{ιι5 δαποίμι5 ἐπὶ στο Θπιπία. δε προ ποήας ἰπ Ρυϊπηὰ 

εὐϊίίοῃς ΒΑ5:]Ποθηβὶ, ποίας ἴῃ Ἀορϊς 4παίαον ΟἸοῖθιις, 

4. ἘΧΠΠΠ5 1Π1ὰ ἰϑξονιιπι Πομηϊητιηι ἀθ 501} 015 ὸ 

ἀϊοι ποθ ιι5 Οὔ δῖ ]ο ΠΟῚ 5:0 ]6χ δϑῖ , φυθηιδθ- 

"ΠΟ Δ]1ΟῈ] νἀ .} ρο5511, ποάπ6 δὶ πηθάϊοοιῸ 

τ] 1 [6 Π6}1|, 564 ργοίιπαάτιι μαθροὲ ἀἴάπο Ομ ίο- 

οἴ δάνθϑιβ ρ᾽οἴαίθπι σΟΠϑη] τη. (οπίθηιης 
ΘΠΪπῚ οβίθημθυο ἀἸ551 }]}6 ἢ 6556 ΓΟ ΑΠΌ ποπ Ρὰ- 
{γ15, δὲ ΕἸἾΠῚ, δ ϑρινιιι5. δ Π0 11, ἔα Πα τᾶ πὴ 1Π66 [ἃ- 
ΟἸΠ6 πὶ ΠΑ ΙΓαΡῚ ᾿ρϑῖπ5. ΘΠ. ΠΔ ΘΘΟ Πα πὴ ΠΑΓΓΔ ΠῚ 
ἰβϑι πη Πα] η15 ργο θα οποπι. Ηα 6 ΠῈ ΘΠ] 511 

γείτι5 {πο άδηη σΟπηπηθητιιαι, δ Αεῖο Πιι]τι5 Π- 

ΓΌΘΘΟΒ ΡΥΙΠΟΙ͂ΡΘ ᾿πνθηίμη., 481] 1ἢ ΘΡΊ5[0}15 5815 

ΠΟ Ὸ Ὶ βου ρϑῖῖ δὰ {1188 5θοιι τη Πδἐτιγη} ἐἰ1551- 

ὨΔΠ1α διπὲ,, αἸβϑι μη Πον ΡΓΟΪΘΥΡΙ : 80 ν]66 νοῦϑᾶ » 

{π|86 ἀἰ551Π}}Π1{8ν ὈΓΟΙΘΥΌΠΕΡ, 6558 (Ἰ551Π}}1ἃ 56- 

οὐπάπιηι παϊπγαϊη. Αἰάτιιθ δά ᾿λυ}115 (101 οοπῆν- 
ΠΙΔΙΙΟΠΘ ΠῚ ἔγαχὶΣ ΑΡροβίοϊπι (ἰΠοθηΐθ., ἄὔτι15 

εις εἰ Ῥαΐον, δὰ σιιο οπιηΐώ ; δὲ τιτιι5 Π)οπηῖ-- 

πῖι5 71}651|15 ΟΠιγιδέιιδ., Ρ6Γ ιίθπι οτπτιῖα. Οτιοιηὰ-- 

πο άπιηι ᾿σΊ ταν γΟΟ65 586 πα 6 ηΐ 1Π|61 5686 ; 1, 1ἢ-- 

41, 56 ΠΡ] ιιπξ δὲ ΠΑ τι 86., {188 ΡῸΡ ᾿ρ585 51- 

ΘΒΙΠο Πέτα : 564 ΤΠ ΓΘ} 568 αἸβουθρδπὲ μο 7 σιίθη οἱ 
δα ἥτιο : (1551}}}}|5 ᾿Ἰϑτ ται ῬΑΓΡῚ ΕἼΠι5. Ἐχ μος [ἴὰ- 

41|6 ποῦ )Ὸ οἱ ἸΒ[ου 1} ΟἸΡΟὰ θ ΘΘΡΟΒΙΓΠΟΠ65 Ππιρὰ- 

οἵἴα5 ἀδροπάθιε. {{πη46 )6ὲ0 αιυϊάθπι οἱ Ῥαίνὶ ἰδ η-- 
4πᾶτη ΘΧ μη ]Δ ΠῚ δ απ. ΡΟΥΘ ΠΘι ΔΕ θυπιπὶ 
1Ππ4, δῳ φιο : ΕἸΠΟ γθιῸ δὲ 1)60 δϑϑισ παραπηΐ 1}- 

πὰ, ῥ61 φιίθπι τ ΒΡΙΡ [αὶ ἀπ ΐθη βϑαποῖο,, {Ππ|4, ἐγ 

το; ποραηίαιιθ Πιιης 5011} 111}. 11511}}} ΠΙ5Ο 118} 
᾿πν ΡΠ, τι, Φαθη)δπηοάτιηι ΕἶΧῚ, 6Χ αἸβουθρα πὰ 

ῬΓΟΪΔ ΠΟ ΠΪ5. 5ϑιπηα] ἀρραύθαὶ οἰ παίτρδ ἀἸβουθρᾶπ- 
ἔα. Αἰα1 ΠΟῚ ΟἸ ΒΘ 111 65[7) 605 ἄτη (6 5.118- 

"15 5 .ΠΙΘΡ παραηΐαν, πη ρ180 ἀΟΟΙΡΙΠ 86 νἱΠὶ ἃς 

ΤΌ αἀδίγυθιθ. Βα! ἄθη [15 50}18}015., 6ῳ πο, 

σοπάϊ ογοπ νοϊ απ 5:5. ΠΠ ΠΘΑΡῚ : ΕἸ Γ5115 Π15. ΡῈ 
4τιθη., ΛαΪ ΠἸΒΕΓΙΙ} ἅτιξ 1Π5ΓΓ ΘΠ πιΠῚ : ἢ]5. ἀ6η]-- 

416, ἐπὶ ζιιο., τἸθιηριι8 πὲ Ἰοοιιη ἀθοαγυ : τοῦ 15 

4πὶ οοπάϊάϊε πιηϊνοῦϑα 5 1π 16} }ΠΠσαίτιν ΠῚ Π10 Ὠοηο- 
ΓΔ ΌΙΠΟΥ ᾿πϑίγατηθηο  : ΘΡ11 1115 ἀτι [6 ΠῚ} 58 ΠΟΙῚΙ5 ΠΪ- 
Π110 Ρ].5, 4πλπ ἸΟΟι5 ἃτεΐ ἰθΠΊριι5., δὰ γ65 οοπ- 

ἀδηα8. αἰ} 1558 νἹἀθαῖαν. 

πϑάαο ἴῃ (Ο]Ρονεῖπο Ἰθριιπέμν. 

ε ἄρα χαὶ τῷ Ἵ Ἀερ. ἰεγυ5 ἄρα χεῖται τῷ, 
ἃ συνεχφαίνηται 1 Ῥθιο ἀπε] Οὐάϊοες. συνεμφαίνη- 

ται. 
ς φαίνητοι  ὕπις οοά, Μ5, φαγῆται, 816. δαΐοιη 

ΑΡ Δειίυ 

ογία πῃ 

Ῥποπτηαῖος- 

ΘΠ οσ πὰ 

ΠΟΙ Π]6η- 

{ππὰ. 

ι.(1.8.0, 



θ0 5. ΒΑΒΙΠΙΠΙ ΟΕ ΒΑΒΕΚ ΠΟΑΡΡΑΘΌΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

Εἰ πιιπιήατια ρ]ιϊοφορλῖα τιαΐαπι 6556 (6 5γ{ἰαὐὶς 
βορ ίφεϊοαπι εἰϊδριιαἰϊοτιότη. 

ΟΑΡΟΌΊ Π|. 

ὅ. ΤΠ τιΧῚΣ ΡΟΥΡΙῸ ᾿Ρ505 ἴΠ ΠΠΠῸ ΘΥΓΟΓΘΠῚ Θχίου- 
ΠΟΙΡῚΙΠῚ ΦΙΟΠ 116 50} ἸΡΊΟΥ ἢ ΟὈΒΘΡ 110, {{] νοο68, 

θα ψιιο, οἵ Ρ67 {ι6πι., γΘ 115 Πα [πιγὰ 5ΘραΡ ἃ [15 αἵ-- 
τἸ θα θγτιπε. ΒΙ αὶ θη 11 ραίαηξ ἢἶ5. γοοῖθιιβ., δα 

410, 515: }1Π|6Δ}} Πηδ θυ πὴ : Π15 γΘΙῸ, ῥέτ' ψιίθηι., 

ἸῃΒΕΓΙΠΊΘη [τι Π} (ἰΘϑί σπᾶν, αὐ ΡῬΓΌΓΘΙΙ5. ΠΗΪ ἰϑίθ-- 
ἴῃ. 6] ροιτι5 ( φυ]ὰ δηΐμι νεΐαὶ,, τοί ΠΠ]Ουτιηὶ 
ἀοοίνπα γϑρθι τα, ρᾶτιοῖθ ἈΡΘΊΙΘΓΘ., δὲ Ππδτη ἰσιὶ 
ΒοπΉΪΠ65 ἀϊοδηξ ἃ γθγῸ (ἰ55: 4θητα., δὲ {πάλη ἱρϑὶ 
ΠΟ ΘΟΠϑίθηΐ 5101} 411 1πᾶπὶ ΡΠ] Οβορἶς ἀθάο- 
τιπὲ ΟΡΘΙ ΠῚ, ἀπ πὰ Πλ1Π ΠΡ] ἢ ΘΧΡΟΠιιηΐ οατ1585 
ΠΑΠΡΆΠῚ), ΘΑΠΊΠΙ8 ἰπ ΡΓΟΡΙ]ὰ 5ἰσπιῇοαΐα αἰνὶ- 
ἀπιηξ, 1185 δἰιπε 6556 οαιιβαθ. ὈΓΙΠΟΙΡΑ]65, δἰ ὰ5 

ΘΟΟΡΘΓΔΗΐΘ65, δι σΟΠΟδιΙ58165., 1185 ἀπο ἢδπς 

ΓΑΓΟΠΘΠῚ ὨΆΡΘΓΘ., τιΐ 51Π6 115 ΠῚΠ1] οἰβοίδτιν. Αὐ- 

4116 Πᾶριιη} σα] {16 ΡΘΟΙΠ]] ΑΓ πὰ δἰΐαπὶ αἰγὶ θιπα πὶ 

ἈΡΡΘΙΠ]ΔΠοπθιη,, 11 τιξ 4] 116 ΟΡ ΓΘ χ, ΑἸ τἴθι ᾿πϑίστι- 
ΠΊΘῊ[Π1Π} 515 ΠΙ Πσθίιιν. ΝᾺ πη ΟρΙ οἱ σοηστιιοο οχὶ- 
5ΕΠπη8π| 114, ὦ {μι ; αἰτιπὶ ΘΠ] ΠῚ ΡΙΌΡΙΙΘ ἀἰοὶ, 
ἃ ἔα ὈγῸ ἔαοξιιπη [1556 ΘΟ ΠῚ ΠΊΙΠῚ : αἱ ποι Θ η ἴο 
ΘΟΠΥΘΗΙ 1ΠΠπώ4, ρ6Γ φιίθηι; ἀϊοιιπὶ οπῖπι, ΡΘΙ 56- 
ΘΕΣΊΠῚ δὲ θυ 6 }} πὶ δὲ σοι. Θ᾽ πον Πὰπο 
ῬΑΡΕΠΟ ΙΔ, 6χ: Ζιο 5 111 [αοίπιη: ργοργίαπι πηαῖθ- 
ΥἿδ8 ; 5 ι] 46 πὶ 6 πηαΐουῖα ἢξ οριΠοῖτιηι. ῬΟΥΓῸ Ρᾶν- 
τἰσαίαμη,, ἡμεσία χιιοά, Ρυϊαπὶ 5: σπΙ ἤσαγθ οοποο.-- 
ΡῬίαπῃ ΔηΪΠΠΟ , γα] Θχ ΡΊΠβθοῖι5. Ομ] θοΐιι πα. ΔΓΕ Ποὶ 
ΘΧΘΠΊΡΪΔι", Ὑ 6] ΘΠΪΠῚ ΡΥ ΪΠ5 ΘΟΘἸ ΓΔ ΠΟ ΠΟ 510] ἀδρίη- 
510 14 αποα ἔλοθγε ἀδθϑεπαξ, εἰ δἷς {ιιοά ἀπΐπιο 
ΘΟποθρὶξ, δἀ ορὰβ ρθγάποϊε : νοὶ] δά δχθιηρίαν 
7λτὰ δάϊττπη γθβρί οὶ π5, δ6 {Π1π|5 5111 ἀπ θ ορε- 

το ας ππης Ἰοοιτη ΕΤΑΒΠηιΒ : ιϑρίγίίιι5 δαποίιις πίμίϊο 
Ρίας αὐ νὸς οοπάϊδπεας πιοπιεπίϊ αἰ{ιιϊο5ε οἱάεαίιι", 

πῖδὶ φιιοαί ἐδπιρτι5 ατιξ ἰοστισπ ργαοδιιονὶς γεν οοπεὶῖ- 

εἶδ. Αἴ ποη ἰαπίθτη Ποπογὶβ ϑρι τα καποῖο μα θερθαπὶ 
᾿πηρ 1} Πφγίϊοὶ, τὸ 80 60 ἔδιηριιβ εἰ Ἰοοιπ ογοαία 41- 
οογοηξ ; 564 διπῇ ΘΟΙΗΡΑγΑθ ηΐ οἰπ ἸΙοοο οἱ [ΘΙΏΡΟΓΟ, 

αὐ ἘΠΊ πα οἴπὶ Ἰπδίλτηθηΐο : ἂς οἱ ἀρρε!]αιοποπα 
Ἰοοὶ ᾿τπηροπεβαηΐ, υὖ αἷΐ Βαϑη] 15 ΟΡ. ἀ ; ου]ι5 οΥ1]- 
ἸΑ ]οπἶβ ἀπβᾶτη ΨΙ ΘΠ ΑΥΤΙριαῖ556. ὁχ πιίίαία ἀρυᾷ 
ΒΟΥΊρΡίου 5 δοο] οϑϊ αβί]οοβ βοη θη ϊα, 41 ϑριριτιπι 58π- 
οἴαπη ἄἴσοτγο βο]οηΐ μέδηπίιαίαπι δοπογισι Ποὶ 6886, 
παῤ αἷῦ ὈΙάντηιιβ 110. 1 46 ϑρίχιτα βαποίο, δο 'π δὸ 
επμποία Π)εὶ ἄοπα εογδίδίογο. [ρ86 ΒΑ51Π1π|5 ῬΓΟΡαΐ, 
ΠᾺΡ. 326 Βιυι))}ι5 ΠΠΡγὶ, ϑρι νυ ταχη βαποίμμ ε556 το 10- 

τὦὀ -"- ΟΝ δ 

ἔσθτι ἐχ τῆς ἔξωθεν σοφίας ἣ περὶ τῶν συλλαδῶν 

τεχνολογία. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄. 

εν" " ᾿ “ 7 ἡ 

Ὑπηγάγετο μέντοι αὐτοὺς πρὸς τὴν ἀπάτην ταύ- 
ἅ" Ὁ ἡοῆρεν ὧν ΄ ὮΝ τ ἐδ ᾿ τὴν χαὶ ἧἥ τῶν ἔξωθεν παρατήρησις, οἷ τὸ, ἐξ οὗ, καὶ 

᾿ [2 ΄ , 
τὸ, δι᾿ οὗ, χεχωρισμένοις χατὰ τὴν φύσιν πράγμασι 

7, εν" τ Η “ κ ᾿ 2 Ἣ" προσδιένειμαν. ᾿Εχεῖνοι γὰρ οἴονται, τὸ μὲν ἐξ οὗ, 
5 τὴν ὕλην δηλοῦν' τὸ δὲ δι᾽ οὗ, τὸ ὄργανον παριστᾶν, 

Α ἢ ὅλως τὴν ὑπουργίαν. Μᾶλλον δὲ (τί γὰρ χωλύει 
᾿ ,ὕ - ’ ,, Ἁ 

πάντα τὸν ἐχείνων λόγον ἀναλαῤδόντας, τό τε πρὸς 
ι: ᾿ “ , 

τὴν ἀλήθειαν ἀσυνάρτητον, χαὶ τὸ πρὸς " ἐχείνους 
-ὋἪ Ὁ ,ὔ - 

αὐτοὺς ἀσύμφωνον τῶν ἀνδρῶν τούτων, ἐν βραχεῖ 

διελέγξαι :) οἵ περὶ τὴν ματαίαν φιλοσοφίαν ἐσγο- ξγζαι:) ρι τὴν μ Φίλοσοφ χ 
, -Ὁ ,ὔ - μι 

λαχότες, τοῦ αἰτίου τὴν φύσιν πολλαχῶς ἐξηγούμε- 
"-Ὁ΄ - ’ὔ τ 

νοι, χαὶ τοῦτο εἰς τὰ οἰχεῖα σημαινόμενα διαιροῦν.-- 
" Ψ, - ΕΥΝ 5 τες, τὰ υὲν προκαταρχτιχὰ λέγουσι τῶν αἰτίων εἶναι, 

΄“- “Ὁ ΕῚ “ 
τὰ δὲ, συνεργὰ ἢ συναίτια" τὰ δὲ, τῶν ὧν οὐκ ἄνευ 

, , λόγον " ἐπέχειν. Εχάστῳ μέντοι τούτων ἰδιάζουσαν. 
[4 ᾿ 

χαὶ τὴν ἐχφώνησιν ἀφορίζουσιν: ὥστε ἄλλως τὸν 

δ᾽ ογὸν σημαίνεσθ αἱ τὸ ὄργανον ἄλλω δημιουργὸν σημαίνεσθαι, χαὶ τὸ ὄργ ἄλλως. 
ν᾿ “ ͵΄ 7 Φ ΟΎΎΝ 
Τῷ μὲν γὰρ δημιουργῷ πρέπειν οἴονται τὸ ὅφ᾽ οὗ - 

ἮΝ, ᾽ὔ ᾿ -εω ᾿ 

χυρίως γάρ φασι λέγεσθαι ὑπὸ τοῦ τέκτονος γεγε - 

ἧσθαι τὸ βάθρον᾽ τῷ δὲ ὀργά ὃ δι᾿ οὗ - διὰ γὰ νγῆσθαι τὸ βάθρον" τῷ δὲ ὀργάνῳ, τὸ δι διὰ γὰρ 
, Α - τω 

σχεπάρνου. φασὶ, χαὶ τερέτρου, χαὶ τῶν. λοιπῶν. 
ε ΄ ὌΧ Ἀ ιν 
Ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ ἐξ 

- : , “-Ἐ ᾿ 
ἐχεῖνοι" ἐχ ξύλου γὰρ εἶναι τὸ δημιούργημα" τὸ δὲ 

δ - -ὩὉὉ « ’ ΄ 

καθ᾽ ὃ, τὸ ἐνθύμιον δηλοῦν, ἢ τὸ ἐχχείμιενον ὑπόδει- 
-Ὁ " Γ ὔ “ 

γμα τῷ τεχνίτῃ. Ἢ γὰρ προαναζωγρσφήσας “ τῇ 
ΕῚ Ά διανοία τὸ χατασχεύασμα, οὕτως εἷς ἔργον τὴν φαν-- 

ς Ὁ [“ ὙΝ , 
οὗ, τῆς ὕλης ἴδιον τίθενται 

, 8 “ Ἁ 4. -} ’ ὉΝ 

ς τασίαν ἤγαγεν Ἢ πρὸς ἤδη ἐχχείμενον παράδειγμα 
- Ἁ , 

ἀποδλέπων, χαθ᾽ ὁμοίωσιν ἐχείνου τὴν ὅ ἐνέργειαν 
. - ,.: ᾽ 

κατευθύνει. Τὸ δὲ δι᾿ ὃ, τῷ τέλει προσήχειν βούλον-- 
Ὁ -Ὁ ’ 

ται" διὰ γὰρ τὴν χρῆσιν τὴν τῶν ἀνθρώπων γεγο- 

Οὕη ΘΟΓΙΠτ 41] 58 ΠΟ ΠΟ ΔῊ ΏΓ, 

ὅτι ἐχ τῆς ἔξωθεν] Ηυς ἐγαπϑέευυα οοδοῖὶ βπητ5 

ἤπηο τα] ατη ἃ ΠΙΡΡΑΓΙ15 Ἰηγα ἀπο Προ γογρα, οἱ περὶ 

τὴν ματαίαν, Υἱζ1056. ῬΤΌΓΒΙ5,., αἱ Ῥαΐθι ὁχ Ῥαγθπίμοβὶ, 

4πᾶπιὶ Δα ]1οἴ πλ15, ἀρροβίξαμῃ. ἔθ] 46 πὶ ἤερ.. τογίϊτι5 συλ- 
λαῶν θεολογία. 

Α ἐχείνους αὐτούς 51. πρὶ νεΐογεβ. ἘΔ1Ὶ αὐτοὺς ἐχεί- 

νους. 

» ἐπέχειν ἡ Νοι πηᾶ]α 'ἰπ ὑπὸ εχ Ἀρορὶ5 ὑπέχειν, 
Ῥαυΐο ροβὲ ἀγα εχ Νί585. οοὐά. δἀάϊξαβ δηΐς τέ- 

χτονος. 

ς τῇ διανοίᾳ  Πο οοἄϊοο5 Μ55. ἐν τῇ διανοίᾳ. 
ἃ ἐνέργειαν 1 51. σοἄϊοο5. Μ85, δεχ. ἘΜ ἐργασίαν. 



118. 

νέναι τὸ βάθρον. Τὸ δὲ ἐν ᾧ, τὸν χρόνον παριστᾶν ἢ 

τὸν τόπον. Πότε γὰρ γέγονεν; ᾽ν τῷδε τῷ χρόνῳ. 
Καὶ ποῦ ; Ἐν τῷδε τῷ τότῳ. Ταῦτα δὲ εἰ χαὶ μηδὲν 
τῷ γινομένῳ συμθάλλεται, ἀλλ᾽ οὖν οὐχ ἄνευ τού- 

τῶν δυνατόν τι γενέσθαι. Χρεία γὰρ καὶ τόπου χαὶ 
χρόνου τοῖς ἐνεργοῦσι. Ταῦτα μαθόντες “χαὶ θαυ- 
μάσαντες οὗτοι τὰ ἐχ τὴς ματαιότητος χαὶ χενῆς 

ἀπάτης παρατηρήματα, χαὶ ἐπὶ τὴν ἁπλὴν καὶ ἀτε- 

χνολόγητον τοῦ Πνεύματος διδασχαλίαν μεταχομί- 
ζουσιν, εἷς ἐλάττωσιν μὲν τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀθέτη- 

σιν δὲ ἱτοῦ ἁγίου Πνεύματος" οἵ γε τὴν ἐπὶ ἀψύχων 
ὀργάνων, ἢ τῆς ὑποχειρίου χαὶ ταπεινῆς παντελῶς 

ὑπηρεσίας φωνὴν ἀφωρισμένην παρὰ τῶν ἔξωθεν, 
τὴν δι’ οὗ λέγω, ταύτην ἐπὶ τὸν Δεσπότην τῶν ὅλων 

οὐχ ὥχνησαν μεταθεῖναι, χαὶ οὖκ αἰσχύνονται οἱ 
Χριστιανοὶ πρίονος ἢ σφύρας τῷ δημιουργῷ τῆς καὶ 

χτίσεως φωνὴν ἀφορίζοντες. 

ε χαὶ θαυμάσοτες Ἴ Ηδο ἀοβιιπέ ἴῃ ποηπι}}15 οοαἸοὶ- 

Ῥιι5 Μ535. Ῥάι]ο ροβὲ εαπι τὴν τοῦ Πνεύματος, 564 ρυ]- 

γχατι5 ἀΥ Ἰοα] 5 ποῖ ἱπυθηϊζαν πη Νῖ55. Οοα ἃ, 

ὈΕ ΒΡΙΒΙΤῸ ΘΆΝΟΤΟ. ΘΟΑΡΌΤ ΙΥ. τί 

ῬΑ ΠΌΠΟΙ αἰ ρῖι. πο υιίθυη ΡΥ Οὐ] Δ}, ρΓγῸ-- 

Ῥίοτ' φιιοεῖ, ΝΟ ἢ ΘΟΙΏΊΡΘΙΘΙ 6 {ΠΠ] : ΘΟΔΠ]ΠΊΠΠ} ΘΗ ΠΩ 
6586 δοῖπι πὴ δ τπι511Π} ΠΟΙ ΠτιΠ. ΠΟ ΠΙΈτι6 ἢἷ5 νϑὺ- 

15. ἐπι το, ἰθιηριιβ ἀπὶ Ἰοσιη ᾿ηἸσαν!. Οὐ πο 

ΘΗΪη ἔδοίπιπ) οϑὶ ἢ ἴῃ [8}1 ἔθ ρουθ. ὉΠ [ἀοίτι πὴ 

οϑὲ ἢ Τῇ [4}1 Ιοοο. Ηδφο διιΐθηι ἐα πηθῖϑι 11] Θ0Π- 

[ϑναπὶ δὰ 14 «ποά ἧϊ, ἴδηηθπ ΡΒ π|6 ἢ15. Π1}1] 
Ροίδϑβὲ Πθρὶ. Ορθυδη 15 Θηΐτη οἱ ἰΙοοῸ οἱ [ΘΠ ΡΟ 6 

ΟΡ 5 δβϑί, Ηδ5 οὔ" ϑθυυ ΠΟ Π65 ΟΧχ ἸΠΔΠΊΡτι5 ἀἸ501ρ}1-- 
Ὧ5 ἃ6 γνὰπὰ ἀδθοθρίϊοπθ ἀΘϑι Πλῖὰ8 ΟῚ 511 4161-- 

σΟΥΙΠἰ αἰσῖιθ δάμη] 81] 5᾽ηΐ., Θὰ5 ΘἰϊὰΠ} δα 51Π1Ρ}1- 
66} δὲ ἃΡ[Θ ΟΠἼΠΙ σα ΘἢΐΘ ΠῚ ΞΡ ΙΡΠ[π|5. ἀΟΟΓΡΙΠ Δ. 

τα ηϑίθυπηξ, τπἰὖ οἱ Τθα ΚΘ υθἢ} αἰτηϊπιιαπὲ, δὲ 

ΒΡ ΡΙ[ατη βα πο γ᾿] 1 οἱαπΐ : 4] πα] 46} γΟΘ θη 
1Π5 ΕΓ ΠΊΘῊ 15 1ΠΔΏΪΠ}15 ἃτιξ 5ΘΡΎ1] 86 ῬΓΟΥ͂Θ115 Ππι- 

ΤΏ} ΠΔ] ΠΙβίθ το ἃ ῬΡΟΐΔ 15. 50 ΡΙΟΥ 15 ἀϑϑισηἃ-- 
[Δ Ιοσθον ἀθ ἀϊοίίοπθ, ρ6 σιίαπι, δὰ Τ)οΙη1- 

ΠῚ} ἘΠ ΘΙΘΟΥ ΠῚ ΠΟῊ ὙΦ δ Πΐ ἰΓδΠϑί συ: ΠΘῸ 

Ῥαάθε ΟΠ Ἰϑιϊα ΠοῸ5. 56 ΡῈ. ἅτ τη8}16] γοοδ)]τι 

ἘΠΊ  Θύϑ85 ΟΓΟ ΙΓ 86 ΠΟ ΑἸΤΟΥῚ αἰ ΘΓ. 

Γ τοῦ ἁγίου] Το ἀπεᾳαὶ (οα]ο65 τοῦ θείου. Τ) 0 

11 τοῦ θείου καὶ ἁγίου. 

ο΄ ΕῚ 7ὕ ΡΞ τν » - - “- :. 

Ὅτι ἀπαρατήρητος τῇ Γραφῇ τῶν συλλαθῶν τού 

τῶν ἣ χρῆσις. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

Ἡμεῖς δὲ 

ταύταις χαὶ τὸν τῆς ἀληθείας λόγον ὁμολογοῦμεν" 
Ε Δ ΄ . , 2. Ἂς τα ἢ οὗ μὴν τήν γε τοῦ Πνεύματος ἐλευθερίαν δουλεύειν 

χεχρῆσθαι μὲν πολλαχοῦ ταῖς φωναῖς 

πάντως φαμὲν τὴ σμικροπρεπείαᾳ τῶν ἔξωθεν, ἀλλὰ 
κατὰ τὸ ἀεὶ προστυγχάνον, οἰχείως ταῖς χρείαις 

δπαλλάττειν τὰς ἐχφωνήσεις. Οὐ γὰρ πάντως τὸ, 

ἐξ οὗ, τὴν ὕλην σημαίνει, καθὼς ἐχείνοις δοκεῖ: ἀλλὰ 

συνηθέστερον τῇ Γραφῇ, ἐπὶ τῆς ἀνωτάτω αἰτίας 

τὴν φωνὴν ταύτην παραλαυδάνειν. Ὥς ἐπὶ τοῦ, Εἷς 

Θεὸς, ἐξ οὗ τὰ πάντα. Καὶ πάλιν Τὰ δὲ πάντα ἐχ 

τοῦ Θεοῦ. Κέχρηται μέντοι χαὶ ὃ τῆς ἀληθείας λό-- 

γος τῇ λέξει ταύτῃ καὶ ἐπὶ τῆς ὕλης πολλάχις, ὡς 

ὅταν λέγη, Ποιήσεις τὴν χιδωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων. 

Καὶ, Ποιήσεις τὴν λυχνίαν ἐχ χρυσίου χαθαροῦ. 

Καὶ, Ὃ πρῶτος ἄνθρωπος ἐχ γῆς χοϊκός. Καὶ, Ἔκ 
πηλοῦ διήρτισαι σὺ ὡς καὶ ἐγώ. Ἀλλ᾽ οὗτοι ἵνα, 
"ὡς ἔφαμεν, τῆς φύσεως τὸ διάφορον παραστήσωσι, 

ἃ ὡς ἔφαμεν  ἴϊπιι5 Οοάεχ ὡς ἔφημεν. 

Πατγιπι 5γ,11αϑατιιπὶ τιδιίηὶ δἰπθ εἰϊδοτί ηιῖτιθ ἐτν 
ϑογρίμγα αὐμιϑετί. 

ΟΑΡΌΤ ΙΓ. 

6. Νοϑ ΡΟΥΓῸ [ΓΘ θη ον ἢ]5 τι] γοοῖθθυι5. ΘΕ Δ] 
γΘΡΙ ἃ 15 56 ΠΟ Π ΘΙ ΘΟ ἢ ΘΠ11)", απ ἐπ Θ ἢ 51 - 

Υἰτπ5 ΠΡ υ [ΐθιη πα 1}1]5115 οὐ ΑΡ] ΘΟ ]5 ΘΧ ΘΓ ΟΥΠῺ 
(ἸΒΟΙΡ]ΙΏ15. 110 ΠΊΟ(0 56 ΡΨ 116 (ΠΟΙ Πητι5 : γϑυ τη, Π8-- 
Ὀ1ῖα ΚΔ ΠΟΠΘ 6]1|5 «πιοα 58} πη 6 ΘΟΟαΡΙ, ΘΠ πη-- 
ΠΑΙΙΟΠ 65 ΘΟΠΟΤ ΘΠ ἴΘΙ 1511 ΘΟ ΘΠΙΘ Πρ 116 1Π1-- 
Π. 71. ΝΘΩΘ. ΘΗ 1Ππ4|4, 6 φμΟ., ῬΓΌΥΘΕ5 51- 
ΘΒ Ποδΐ Πηδίθυ δ Π., «ποιηδα πηοά πῃ 11 ρτίδηξ : 

566 65. Βουρ αγ88 ΓἈΤΉΠ]ΠΑΥἾτι5 πᾶ πο γΟσθΙὴ δά 51ι- 
ῬΓΘΠΊΔΠῚ Οδιι58 1 Δ ΠῚ 6Ρ6. ἘΧΘΠΊΡ]] οατιθἃ [π ΠΟ 
Ιοοο,, ἔὔχιιι5 [)ϑιι5., θα: {το οπιτῖα. ΑὉ ΥΌΥΘΙΙΠῚ ; 

Οπιπῖα απΐοπι 6ῳ 1260. Τ᾽ ταν ἴδ πηθπ γϑυ 15 56 0- 
Π10 Πδοῖρϑα ἀϊο 9 Π6 δἰ 18 Π| 586 06 46 πηαίθυϊα, ν ΘΠ 1] 
αὐτὴ αἷΐ : Τοὶθ5 αὐόαπι 6 ἰἰστιῖς ἱπιριιτ δον τ-- 

1.(ον.8.6. 
δὲ 1 - Τὴν 

Θεη.6. ιή. 

Ἐπσοὼ, “48. 
διι5. Ἐπ, Εαοῖος οαπαάοίαδγιτι θὰ ατιτῸ ριίγο, ἘΠ, 3. 

γάτα ἤοτο 6 ἰοΥΤ ἰθγΊ Θτι5. ἘΠ, Κ' ἰμἰο οοηι-- 

Ροδίίτι5 65 {τπ| (Ο΄τι6 αἰψιιθ 6650. Αἰ 1511, αἰ Πδίπνθ, 

1: ον, τῶν 

47: 
μον». 33.6. 



Αφεθιϊοὶ 
ΕΠ ο ἰπ- 

5ἰγα πη ἐν 
ϑρίγι ταὶ 
Ποπηθῃ Ἰοοὶ 

᾿ηροπαῃΐ, 

ν 

Ι. ὌΓι- ΧᾺ 

30. 

'. (Ὅν. 1ττ. 
12. 

1. (οτν.8.6. 

ὃ ἘΣ 

“αθιηδάιηοάτμ εἰἰχίπηιϑ., αἰ νθυβι [ἴθι οοηϑι1-- 
τπᾶηΐ, ἀοἢηϊθγιιπὶ πὰπο γΟ θη] 5011 ῬΔΓΡῚ Π0Π- 

σύθουθ. Ας ρυϊποῖρία φαϊάθηιν οΡβθυ ΔΙ] Π15 ἃσ66- 
Ῥογιη: Δ Θχίθγ 5 βου ριον θιι5, ΠΟῚ ἔδιηθη ἢΪ5 
π᾿ οπιπίθα5 δοσιγαῖθ ᾿πβουνίιπε : 564 ΕἼΠΟ «αὰϊ- 
ἄδθιῃ, βθοιιπάιτιπι Ργδοϑου  ρ ΟΠ θη 1] Ομ, 1Πϑέγτι-- 

τηθ πη ψοσαθα]ιπὶ πη ροϑιθυπῦ, ϑΡΙΡ ΓΙ γΘΓῸ 

βδηοίο, ἰοοΐ. Αἰππὲ θη μη, πι ϑριίγίξω : οἵ ἁπιηὶ, 

Ρεν Εἰϊζιτα. Αἴ Πθοὸ νόοσθμῦ, δῳ φιο δἰςῖριιο- 

γαηΐ,, ΠΟῚ ΔΙΏΡ Ϊτι5 ΠΪο Δ]16ΠῸ5 566 η165, 564 δ 
ΔΡΟΒΙΟ]ΙΘΟΒ 5 τ ᾿ρ51 “Ἰοιιπΐ, τιϑῖ1ι5 ΓΑ Πβθιιηΐθ5; 56-- 

οαη πὶ {ποα ἀϊοίιμη οϑὲ , χὰ ἴρδο ατείθτη ὑοΣ 

δες πὶ Ολγίςίο ὕ6ει. Ἐπ, Οηιηΐα απΐοπι 6. 1260. 

Οὐ ἰρίπιν δϑὲ, 4ιοὰ οχ πὰ ἀὐσατα σΟπ ΠΟ αν 
ΑἸΙὰ παΐαγα σατιϑδθ., 4]1ὰ ᾿Π5ΓΓΠΠΠΊΘΉ ΓΙ, 41|1ὰ ΟῚ : 

ΔΠΊΘΠτι5. ΘΓ ΘῸ 5θοιπάπιπι παίιγαπι ΕἾΠΠτι5 ἃ Ῥαῖνο, 

81 φᾳυϊάριῃ δὲ 1ῃβἐ θη ἕιιη} ἃ ΟΡ ΠΟΘ : 4] 16 Πτι5 

δἔδιη δὲ ϑριγ τπι5 ϑαποίι5, {πὰ Πἀοααἀθπι βορᾶνὰ- 
τὰ} Ἰοοιι5 διΐ [ΘΠ 115 Δ Ὁ 1Π5 1} ΠΠ]6 ΠΊΟΡΙΠ} τι Θα-- 

ΥΠΠῚ 41] ᾿Πδ ΘΠ [5 τι Π τι ΠΑ Τα ὰ. 

ΒΑΒ1ῚΙ ΟΕΒΑΒΕΕ 

» τῷ δὲ Θεῷ τὴν ἐξ οὐ] 5. ΑἸαρτοβίτς 4αὶ Ρ᾽ αρημα 

ὁχ ΒΆ5ΠΠ1ο ἴῃ 8πὸ5 ἄς ϑρί νει βαποῖο ΠΠθγο5 ἐσαῃδίμ]ς, 

τλϊητι5 σοιητηοίο νἱἀθίασ πος Ἰοοοὸ ΒΆ51Π11 5θη το π᾿ ἃ πὴ 

Δοσορῖβ56. Νπι ουβογναΐ Βαβη]ιτ5 Ῥηθι πη ΟΠ Δ] 105, 

ἀσση οπηπῖα ἐσ [60 ἔπη πὶ ὁχ οαϑὰ ΘἤΠοΙΘ ΠῚ 6586 

ἀἰοαηΐ, ἀἸβοθάογε ἃ ῬΎΙΠΟΙΡ115 ῬΒΙΠΟΒΟΡ Βουιτη, {{] 

1ΠῸὰ4, δα ψιιο, τπχαϊουῖα ῬΥΌΡΥ πὴ ἀς ΓΙ υτηΐ, 4α1ὰ ὁ 

τηδίοτνία ἢὲ οριποῖιην, (οπίγα Αὐαθγόβῖιβ 6 ῬΠοιιμηᾶ- 

τοι 15 οι π5, Ζ{|1 αοἰϊιπε, ταάᾳαῖ! ΠΡ. 3, σὰρ. 9, 

ἐὰ ἴ)6ο ἰαπιψιιαπι δὰ παίιρα 1)6ὶ 6556 πιαίογίαπε, τι 

ὃ 

σχ 

ΘΟΑΡΡΑΒΡΟΘΟ. ΑΠΟΗΠῚΡ. 

Ὁ Α ’ “ ᾿ Ὡ 4 ᾿, ] τῷ Πατρὶ μόνῳ προσήχειν τὴν λέξιν ταύτην ἐνομο-- 
θέτησαν. Τὰς μὲν ἀρχὰς τῆς παρατηρήσεως λαθόντες 
παρὰ τῶν ἔξωθεν, οὐ πάντα δὲ ἐχείνοις δι᾿ ἀχριδείας 

δουλεύσαντες " ἀλλὰ τῷ μὲν Υἱῷ, κατὰ τὴν ἐχείνων 
Β νομοθεσίαν, τὴν τοῦ ὀργάνου προσηγορίαν ἐπέθηχαν» 

τῷ δὲ Πνεύματι τὴν τοῦ τόπου. ᾽ν Πνεύματι γὰρ 
λέγουσι" χαὶ διὰ ΥἹοῦ λέγουσι. ἢ Τῷ δὲ Θεῷ τὴν ἐξ 
Ὡς σι 5 Ὁ Ὁ ᾿ ΤᾺ , 

οὗ, οὐχέτι ἐνταῦθα χαταχολουθοῦντες τοῖς ἀλλοτρίοις, 
π δ᾽} ᾿ ᾿] ᾿ “ , 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰς ἀποστολιχὰς; ὥς φασι, μεταθαίνοντες 

χρήσεις, χαθὰ εἴρηται" ᾿Εξ αὐτοῦ δὲ ἡμεῖς ἐστε ἐν 

Χριστῷ ᾿[ησοῦ. Καὶ, Τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Τί 

οὖν ἐχ τῆς τεχνολογίας ταύτης τὸ συναγόμενον ; 
Ἄλλη φύσις αἰτίου, χαὶ ἄλλη ὀργάνου, καὶ ἄλλη τό- 
που᾽ “ἀλλότριος ἄρα χατὰ τὴν φύσιν ὃ Υἱὸς τῷ Πα- 

τρὶ, ἐπειδὴ χαὶ τὸ ὄργανον τῷ τεχνίτῃ " ἀλλότριον 
μι ου ΄ ,ὔ 

ὲ χαὶ τὸ Πνεῦμα, χαθόσον χεχώριαται τόπος, ἢ 
τοΤ - , ,ὔ “Ἄ Ὁ “- 

ρόνος, τῆς τῶν ὀργάνων φύσεως; ἢ τῆς τῶν μετα- 

χειριζομένων αὐτά. 

δὲ αἴοας δα ἐΐϑηο αὐσάπι 6556 [ασίαπι, δα ἰαρίαε 5ία- 

{μαπι: ἴα δα 1260 πιαίεγίαπι μ᾽" οοΘ6551556. 

“ ἀλλότριος ἄρα  ἤαο 5. Απιρτοβῖιβ Ἰορὶξ οαχῃ ἰπ- 

τογγοσαίϊοπῖβ ποΐα. 51. επὶπὶ ἱπίογργεΐαϊαν, ἢ}. 2 ἀε 

ϑρίσιτα βαποῖο,, οἂρ. 9 : Ἡμπιηιιῖα οὐ 50 αἰϊεπιις 56- 

σαίνει παίαπι 1 {ἰπι α Ῥαίΐγε, ψεῖα αἰΐοπιιπι ἐπ-- 

δέν απιθηίτιη. αὖ ΟρΘ  αἴον δ ρΡΟρΥὶο υδἰ αἰιοίογα 3 ἀκ 

παπιψαΐα αἰΐοηπιι5 {εις ὦ δρίγίξιι, ψιιΐα αὖ ἱποίνα- 

πιθγιϊ σΈ π 6} 6 αἰ ἰοοιι5 δεραιγαίιι" ατιξ ἐόταρτις ὃ 

Εἰ ὧδ Ραίγο αἰεὶ, μὸν {πθπὶ, οὲ ἐδ Εἰϊο, εχ 
410, οἱ 46 ϑριγίξιι ϑαποεῖο. 

ΘΑΡΌΤΥ-: 

7. Αὦ πη φαϊάθπηι μηοά πηι 56 Πα θεηΐ, {τιὲ8 ἃ 
5115 ἀ[Γϑυτι ἢ ἔα} : ΠῸ5 Δαἴθηη ΘΠ] Πϑ ἐγ ὈΙ Πλτ15 (οὶ 
ῬΓΟΡΟΘΈΪΠη5., πο ῬΔΙΓΘΠῚ 510] 51 Ππ|6 πίθ πη ᾿πἃ5 νο- 

(65 δχ φιιο, δ( ΕἼ] Πτπὶ ργο]θοῖ556 Πὰ5., ρῈῦ φφιιθηῖ, 
ΠΘΩῈ6 ΓἸΓ5115 ἃ ΕἾΠΟ., 5ισαΐ 1511 ΡΓΘΘβου τι η , ΠῸΠ 
ΤΘΟΘΡῚ ϑΡ1ΡΙ [ΠῚ 58 ΠΟΙ ΠῚ πὶ ΘΟΠΒΟΥ ΠῚ ΠΑΡ ΕΠῚ 
ΜΟΘΈΏΠ ., 6χ φ0., διτιΐ, Ῥεῖ ητέθπι . «ποά ἰδιηθῃ 

Πονἃ ἰϑίονγιιηι αἰϑι αςο ἀθῇπιι. ζΖύτειις Τοῖς δέ 

ἁ τὰ μὲν δή 81. Μί55, οοάϊοοβ, Ἑάιο Ῥαᾶγῖβ. τὰ μὲν 
δὲ εἴς. Ῥαι]ο ροβῦ Ἰορίτιν ἴθ Θα1|5 τὸ δι᾿ οὖ προσέῤ- 
ξιψε τῷ Υἱῷ, ΓΑΒ ΥῚ νθίογοβ οὖ 1η οοπίοχίιι, 

“ἡ χαινή. 1 Πῖιο σοήϊοοβ Δ[55, οἵ Α}1π5 θυ πη πηᾶητι 

σ " Φ 

ὁτι χαὶ ἐπὶ Πατρὸς λέγεται τὸ, δι᾽ οὗ, καὶ ἐπὶ 
5 - ᾿ κὰ ΕἸ 

Υἱοῦ τὸ, ἐξ οὗ, χαὶ ἐπὶ Πνεύματος. 
δ ωυ 

- 

ΚΕΦΑΛ. Ε΄. 

Τὰ μὲν δὴ ἐχείνων, τοιαῦτα ἡμεῖς δὲ δείξομεν 
ὃ προεθέμεθα, ὅτι οὔτε ὃ Πατὴρ τὸ ἐξ οὗ λαθὼν, τῷ 
Υἱῷ προσέῤῥιψε τὸ δι’ οὗ, οὔτε ὃ Υἱὸς πάλιν τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον, κατὰ τὴν τούτων νομοθεσίαν, εἰς 

Ὁ τὴν τοῦ ἐξ οὗ, ἢ τὴν δι᾿ οὗ κοινωνίαν οὐ παραδέχε-- 

ται" ὅπερ “ἣ χαινὴ τούτων χληροδοσία διώρισεν. 
τΕῖς Θεὸς χαὶ Πατὴρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα" χαὶ εἷς Κύ- 

ρῖος Ἰησοῦς Χριστὸς ; δι᾽ οὗ τὰ πάντα. Αὗται οὐχ 

Βαθεηΐ ἡ χενή. 

ἔ εἷς Θεύς 7 

4πᾶγίο : εἰς θ 

Τοίιι5. ᾿ς ἸοοῖβΒ. δίς Ἰθριίαν ἴῃ Βορῖο 
ς ὁ πατὴρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς δι᾿ 

" ΄ Α Ν; Ε , 

αὐτο Χαὶ εἰς Χυβιος,..νν χχ: ἡμιεῖς εἰς αὐτὸν. 

ἐ᾿ δι. 

, «(ὦν 



118. 

ἥν Ν Ὁ Ἀ ΡῚ Ἁ Ἃ ᾿, 

εἰσὶ νομοθετοῦντος φωνα!; ἀλλὰ διευχρινουμένου τὰς 
« , τὶ Α ε Ὁ». , - , 

ὑποστάσεις. Οὐ γὰρ ἵνα τὸ ἀλλότριον τῆς φύσεως 

εἰσαγάγη, ἀλλ᾽ ἵνα ἀσύγχυτον Πατρὸς καὶ Υἱοῦ τὴν 
ἔννοιαν παραστήσῃ, οὕτω προήνεγχεν ὃ ἀπόστολος. 
3 ῴτις ἈΝ ΄ ΕῚ » , 
Ἐπεὶ ὅτι γε αἱ φωναὶ ἀλλήλαις οὐχ ἀντιτάσσονται, 
539 ὦ ΕῚ ,ὔ ᾿" ν ΄ ͵ὔ - 

οὐδ᾽ ὥσπερ ἐν πολέμῳ πρὸς ἀντίπαλον τάξιν ἀπο- 

χριθεῖσαι συνεχπολεμοῦσι τὰς φύσεις αἷς προσεχώ- 

ρησαν, ἐχεῖθεν δῆλον. ξΣυνήγαγεν ἀμφοτέρας ἐπὶ 

ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ὑποχειμένου ὃ μαχάριος Παῦλος 
»- τ [: .- - 

εἰπών - Ὅτι ἐξ αὐτοῦ, χαὶ δι᾽ αὐτοῦ, χαὶ εἰς αὐτὸν 

τὰ πάντα. Τοῦτο δὲ προδήλως εἰς τὸν Κύριον φέ- 
. Ἅ Ὑ εἶ Ν -Ὁ ΄, ρειν πᾶς τίς ἂν εἴποι ὁ χαὶ μιχρὸν τῷ βουλήματι 

.» Ψ; 

τῆς λέξεως ἐπιστήσας. Προτάξας γὰρ ὃ ἀπόστολος 

ἐχ τῆς προφητείας τοῦ Ἡσαΐου τὸ, Τίς ἔγνω νοῦν 

Κυρίου; καὶ τίς σύμόουλος αὐτοῦ ἐγένετο ; ἐπήγα-- 

γεν, Ὅτι ἐξ αὐτοῦ, καὶ δι᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰς αὐτὸν τὰ 
πάντα. Ἅπερ ὅτι περὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου τοῦ δημιουρ- 

γοῦ πάσης χτίσεως εἴρηται τῷ προφήτῃ, ὅ ἐχ τῶν 
" “ ἥ {7 ΠΤ ἡ ς τ λ δ τε κατόπιν ἂν μάθοις. 'Γίς ἐμέτρησε τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ, 

᾿Ὶ - - - 

χαὶ τὸν οὐρανὸν σπιθαμῇ, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν δοαχί; 
“ ΕῚ ᾿Ξ ΕΑΝ τ 5 -» ᾿ Ἁ Ὅὦ8 ΡῚ - ίς ἔστησε τὰ ὄρη ἐν σταθμῷ καὶ τὰς νάπας ἐν ζυγῷ; 
Γί Υ̓͂ -Ὁ7 , Α , ἿᾺ ΕῚ Ὡ ίς ἔγνω νοῦν Κυρίου, χαὶ τίς σύμόουλος αὐτοῦ 

᾽' ᾿ ΩΝ Ἂν 
ἐγένετο : Τὸ γὰρ, τίς, ἐνταῦθα οὐχὶ τὸ ἄπορον παν-- 

ν Ὁ Ἁ - 2 -Ὸ- 

τελῶς, ἀλλὰ τὸ σπάνιον δηλοῖ, ὡς ἐπὶ τοῦ: Τίς ἀνα- 
στήσεταί αὶ ϑ Ν ἢ ΙΣ - Καὶ Τίς ἐ ἡσεταί μοι ἐπὶ " πονηρευομένους: Καὶ, Τίς ἐστιν 

ἄνθρωπος ὃ θέλων ζωήν; Καὶ, Τίς ἀναδήσεται εἰς 
ν Ἀῇ Ὁ ς » . 

τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου; Οὕτω δὴ οὖν καὶ ἐνταῦθά ἐστι, 
υ] ΝῚ -Ὁ Ὁ - - 

Τίς ὃ εἰδὼς τὸν νοῦν τοῦ Κυρίου, χαὶ τῆς βουλῆς 
ἄρ δῷ , « ᾿ ΗΝ ν» 

αὐτοῦ χοινωνός; Ὃ γὰρ Πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱὸν, αὶ 
λ ΄ ν »" Ὁ πεν Στ Ἃ , 

χαὶ πάντα δείχνυσιν αὐτῷ. Οὗτός ἐστιν ὃ συνέχων 
δ -Ὁ ᾿ ν - Υ 

τὴν γῆν, καὶ περιδεδραγμένος αὐτῆς" ὃ εἰς τάξιν 

πάντα χαὶ διαχόσυησιν ἀγαγών᾽ ὃ χαὶ ὄρεσιν ἰσοῤ-- 
“ δ ον ου - -- ῥοπίαν, χαὶ ὕδασι μέτρα, χαὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῷ χόσμῳ 

τὴν οἰκείαν τάξιν “ ἀποχληρώσας " ὃ τὸν οὐρανὸν ὅλον 
- ὔ “- " ω 

ΠΥ ΒΕ τὴς ὅλης ἑαυτοῦ δυνάμεως περιέχων, 
ἣν σπιθαμὴν τροπιχῶς ὃ προφητιχὸς ὠνόμασε λόγος. 
σ 3 ἔ ,ὔ , ᾿ ΒΝ 

Ὅθεν οἰκείως ἐπήγαγεν ὃ ἀπόστολος τὸ, ᾽᾿Εξ αὐτοῦ, 

8. συνήγαγεν 1 Αἀάππι ἐπ γὰρ καὶ, Ξε Πα νοου]α 

ἀΡρϑιιηΐ Δ ἀπ! ι15 (ΘΑ ἸΟΙΡιι5. Ἐταβυητιπι οατρὶς οπι- 

Βοῆβιιβ, «ποα ἀμφοτέρας Ἱπίογρτοίαϊαν ἀπιΐας., ἃ0 

γοδάεηάιιτα 6588. οοπίθη 1 τιΐγ δι {γῈ5 ἴρδας. δ - 

τϊὰ πΠῸπ οαγογεῖ ουβουναίϊο (οι ῇβι1, 51 1Ππ, εἰς 

αὐτὸν, Ἰά6 πὶ δϑϑοΐ 80 ἐπ ἔρδο. 'Γππς οπῖπὶ χτηθυϊίο ἀἴοο- 

γοίιι ΒΆ51Π11|5. {γε8 1185. Ἰοζπθ 1 γαϊϊοποβ, δα ζιιο, 

Ῥ6) ψιιθπι, εἷ ἐπὶ ψιιο, 46 φαῖθιι5 Θαπι ἐπίου οἱ Ῥπδαχηα- 

τοιδοπο8 ογαΐ οοπίσονουθῖα, οχ Ῥαιΐο ΘΟ]]οσῖββο, Αἵ 

1Ππ4,, εἰς αὐτὸν, ὑγι ἔρδτιπι, βῖνε δαὶ ἐρϑιιπὶ, ποῖ ογαὰξ 

τηδίογῖα αν] Ομ πὰ ἃ Πεογοἴοἷβ ᾿πυδπίασιμ. ἴ7τπ- 

46 τηΐτου 5. ΑἸΠΊΡΡοβιτιη 510 ᾿πίθυργοίαν! : Ὁ ποπίατι 

ἐα ἴρ50 δὲ μδν" ἰρϑιιγι δἰ ἵπὶ ἴρ50 δισχιΐ οπιπία, 11}. 3. 6 

ϑριγῖια βαποίο, σαρ. 9; οἴπὶ Ῥυϑογ πὶ βαησίιις Πο- 

ΠΕ ΒΡΙΆΑΙΤΌ ΒΑΝΟΤΟ. ῶ 

Ῥαῖον, δὰ {0 οπιμπῖα : Θὲ τἰτιιι5 Τ) ΟΥατατι5 «7 651ι5 

ΟΠινιϑέιιδ., ρ6ν σιίθπι οτητιῖα. ΝΟ ΘῈ ΠῈ ἢ γΟΟΟ5 

Ιϑσθηη [θυ 5, 584] Πυροϑβίαβϑϑ (5 Πρ ΘΠ 115. ΝΟΗ 
Θηῖὰ τπἰ παῖε ἱπάπιοογοὶ ἀϊνογϑιϊαῖθπι, 5664 τι 

Ἱποοη[πϑᾶπὶ Ῥαῖρῖ5 οἱ ΕἾΠῚ ποῖοπθι χοροί, 

1ἴὰ Ἰοψιιαίτι5. Αροϑβίο]!ιιβ. Νὰπι χαρά πὸ γοοθ5 1η-- 

ἴθι" 56 ΠΟ ΓΑΥ 85 ΠΟ πὲ, ΠΘ6Ὸ6 νϑ] αὐ 1 ΡΓΘ]1Ὸ 

βδραγαΐθ δάνθιβιιθ ΠΟ 6 πὶ ἃ οῖΘ πὶ, δα Ὀ6]]ππὶ 1Π- 
[6 56 σου θηάιμῃ δχοϊίθηΐ παΐαγ 5 δ ἡτ|ιὰἃ8 Δ0665- 
βϑυϊης, ἴπΠ646 Π{πιῖ. ΟΟἸ]οστς ἀμ 85 ἴπ τιηὰ οἱ θὰ- 

ΠΟΑΡΌΤ Υ- 

ἄθπ ρθύβομπα ᾿θαίτι8 ΑΡοϑβίο]ιιβ ἀϊσθπβ : Ομοπίατπ οπι. τι, 

δα ἴρ50., δἔ μι" ἱρϑιιηι, δὲ ἐπι ἴρϑιιπι οπαπῖα. Οτοά 36. 
ἀπ θη πος δἀ Ποπηϊπιηὶ γοίθγαϊ, {αϊν15. ἔα θ 0 1-- 

7 481 ψῈ] [θη αἰἴου πρὶ οἷα τη θη 6 ΠῚ ΟΡ ΓΟ Ϊ5. 
αἴτπ Θμΐτὴ ΑΡΟϑίο τι5. ̓Υϊπ5. οχ Ἐβαϊδθ ῬΡΌΡΠΘτα 

Ροϑβυΐββοι {Ππ4. Οὶς. σοσπονῖέ 56 751|771. Τονεϊτιῖ, Εφα ηο.13. 

αἴ ιιὶς οοτιδὶ [ἰανῖτι5 67πι5 {μὶξ ὃ 5υ 0] 6 οἱῖ : Οτμυ-- σον. ατν 
γυΐατη δα ἴρ50.. δὲ ρμδ7 ἱρδτιη, 5. δέ ἵτπὶ ἱρϑτετι δτιτιξ 

οπιτιῖα. Οτιοθ σοῦ 46 Ὥθο Ὑευ 0. τΠΙ ΘΓ ΒΟΥ ΠΠῚ 

φοπάϊτονθ ἀϊοΐα 6556 ἃ ργορ οῖδ , 6Χ 115 {π|ὸ ργῶ- 

36. 

οοάπιπί, ἀἰβοαβ ΠΙο 1 Ε. Οἰιῖς πιϑτιδῖι5 65: ἥιάατιι Επα.ήο.15. 
ἀγιίαπι, 6ἰ οὐἶπιπι ραΐηιο, δὲ ἑοίαπι [ΤΥ ατι ρτι-- 

5πὸ 3 Οιιὶς βζαζιξ πιοτιῖο5 ἔτι ἰἰῦτα, δὲ οοἰΐθς ἐπ 
δίαίογα ὃ Οτιὶς σοσπονξ 5θτιδτίπι Π)οηιϊτιὶ,, ατιὶ σιιὶς 

οοποίϊανῖπις ἐ{ΠΠὶ {μἰϊ Ὁ Νατα δοο ἀἸοΕ0., φιῖς,, ΠΟ 

ΠΟῸΠ ῬΓΟΥβ5 14 αποά ΠΑΡ ΟΡῚ ποαιυῖΐξ, ββηϊῆοδξ, 
566 4τιοα 6588 γάγιιηι : γ θα πὶ ΠοΟ, Ομεΐδ ἱπιϑδετ 6θξ 
πιϊ]ιὶ αὐνοῦδιις ροῦν 56 αϑοτίος ἢ ἘΓ, Οἰεὶ5 δε 

ἜΣ 

Ῥεαΐη. 3. 
16. βςαί. 

ΘΕ 
ἤόπῖο φιιὶ στ οἵίαπι ἢ ἘΠ Οιιὶς ἀδοοπαδέ ἵπὶ πποτι-- Ῥοαί.53.3. 

ἔοπι 1] οπιὶπὶ ἢ Θ᾽ τ Π]ΠἸον οἱ πος ἰοοο ἀϊοίπ πηι, Ομ Ε:α.4ο.13. 

65 φιιὶ σορπονῖξ σοπϑιιτη Τουτὶ, δὲ οοτιοῖὶ 1|-- 

ἵπ|5 ρατίϊοορς Καῖ! 9 Ῥαϊοτ' ἐπῖπι αϊϊσὶε Φ ἰιτη,, 

δὲ οπιπῖα οϑσἱθτιαὶε ἐ{11. Ἤϊο οοῖ χὰ] σομεποὶ ἔρυ- 
ΓΔΠῚ 5 ΘΑ ΠΊΠ1|6 ΡΌΡΠΟ ΟΠ ΙΘΧτι5 δϑὲ : 401 οὐποία 
ἀἰρθβϑιι π΄ ΟΥ̓ ΠΘ μη, θᾶ τ|6 ΟΥ̓ ΠΑΝ] : 4Ὲ] ΘΕ τηο - 

ἴ65.  {π  ]Π16ν ΠΡγανἱ , οἵ ἃ 615 [θυ ΉΪΠ05. Ρ ῶ- 

βου ρ5ῖῖ, δὲ οπηῃ τι5 {1188 ἴπ ΠΠΙΠ 610 51ΠῈ 5, 51π7πὶ 

οἴου {Ππ4 εἰς αὐτὸν 515 Ἔχρ!οοῖ, φααϑὶ Ἰάθπι γα]θαΐ ἃῸ 

οχηπΐα ἴπ δἰπὶ ἱπεποπίιι, Ἐ}Ὲ5 σου θὰ τηοχ τ θυα Πι. 

ἃ ἐχ τῶν κατόπιν Ἴ ΕΤΑΒΠΊΙ5 : δα ἤὶς “το διυι γιοίπιπί; 

564, αὖ 5 }006. 1185, ἴζὰ πῖο {ποζαὸ ἀεβισπαῃέιν πὰ 

γοσο, ψια ΓΘΙΓῸ 5ῖνο διρϑγίις αϊοία διμιΐ, τὶ οβογυαῖ 

(οπθεῆβιαβ. Μοχ ἐν ργεροβίίῖο Ρ15 ἁἀαϊία ἐὺ οχ ἀπιο- 

Ῥὰ5 ΠΠΡτὶς γϑίθυιθιιβ. 

"» πονηρευομένους 1 (ὐοάϊοο5 φαϊηαιια πονηρευομένοις. 

ς ἀποχληρώσας 1 510 αἰγάσιθ εαταο ; αἴσψιο ὰπὸ ἰ6- 

οἴϊοποια, αὐ ἀρίΐοτοπι οἵ 5 σηϊῆοα ἐἸοτο πὶ ΤΟ ΪΠ ΠΠΉΙ5, 

ἀπάτην 15 ααϊπάτιο οοάϊοεβς Νί85. παροαπὲὶ ἀποπλιρώσας. 

Οὐοά οἰΐαπι ῥῬγΙπιὰ τηδητι Ἔχ τῃ (οΙΡογίϊπο, κε 

Ῥοβῖοα ἱη ποῖα παπαίῖο, 

7οαπ.5.20. 
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10 5. ΒΑΒΠΙ ΘΕΒΑΒΕᾺΕ 

“οϑίσηαν ΟΡ ἀΙ ποι : (|| ἐοΐα τη οδοἸτπ πιο Ἰοὰ 
του τ15. 5118 ροΐδϑίδιϊ5. ρα ἕξοι! σΟΠρΡΓΘΠ Πα ξ : 

“πᾶ 56 }0Π10 ΡΙΌΠΟΙΙσιι5. ἤστην αΐθ ρα] πητ πὴ ΔΡ061- 
Ἰανῖε. {Ππῶ6 σοησυπθηΐθν ΑΡΟβίο!τ. δ ]θοῖῖ, Κα 

ἦρεο, δὲ μὲν ἱρσιιηι,, θέ ἔπι ἱρϑιίην οπιτῖα. Ἐπ ΠποΟ 
Βα] 46 η| 115. 418 51Π|, Οδτιδα τιῖ 51η} Ἰηδηδῦ; 
Τιχία νοϊαπίαϊθπι Π6ὶ δὲ Ῥαινῖθ. ῬΘ ᾿ἰρϑι1}} ρθῦβ6- 

νϑυδηΐ ἃς οΟηϑἰδέ πε ΟΠΙΠΪἃ : {Π͵  ΘΙΒΟ ἢ ΟΠ 1- 
ἴΟΓ6 ππϊοπτι6. ΥΘὶ οὔθαΐθ δὰ ΘΔ ΠῚ 4188 6] 51] 

σΟΠΒΟ ΟΠ ΠΘοθϑϑδῦϊα 51π| αἰ πηθι θη. Οιιὰ- 

ΡΙΟΡίοΙ 58η6. ΘΕᾺ ΠῚ ΠπΠΊν ΟΡϑα 5658. δαὶ {ΠΠπΠ} Θ0η- 

γουαπῖ, ΠΥ] Π 0 1}}}}} αἴατιθ ᾿π56 8 }}}}} φποάδηη ἀἄ6-- 
51: 46γ10 5 οἵ δύόοδῃο αἰδθοίι δ διοίουθ οἱ Ἰγσὶ - 

[ΟΓΘΠῚ γἱΐδθ γοϑρ οἰ θπίϊα,, Πχία 1Ππ4 «ποα 50}1- 
Ρίμμη οϑὲ : Οομἰ οπιπίπηι ἐπὶ 6 δρθναπῖ. ἘΠ Όγϑιιδὲ 

Οπιπΐία ἃ [6 ἐχεροοίαπί. ἘΠ, Αἰ ρογὶδ ἐπι τπαπιιηι 

{παηῖ., δἱ ἐπιρῖος5 οηιπθ ατιϊηναΐ ὑοτιθα τοἰϊοτιθ. 

8. Οἰοά 51 δάνογϑιιβ πᾶ πο Ποϑίγα ἢ ΘΧΡΟΒ1110-- 

ΠΘΙῚ ᾿πϑι τη, 4186 1105 γά το ΠΠ ΘᾺ Ι Ὁ, ἀιιοι]-- 
Πτι5 δυϊ θηΐθυ ἴῃ 56 ἴρ505 ΠΟ ΓΠ ὃ ἘΓΘΠΪΙ 5] 

ΘΟΠΟΘΒΒΕῚ ΠΟ 81η} (6 ΠΟΏΪΠηΟ αἰἰοία5. 6586 ἢὰ8 

{65 νοῦθ5, δα ἴρδο, οἱ ῥ67 ἱρϑιιηι, δἰ ἔπι ἱρ51ΠῚ : 

ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΘΟΘΘ511ΠῚ δ, τιὶ 60 οἱ ῬΔΕΡῚ ΡΡΟΡΓΙΘ 

ΟἹ αηταν. Αἴ. πἶπο ραϊαπη. οοποϊουιε 110-- 

"ἘΠῚ ΟΡβογναῖϊο. ἈΘΡΘΥ αν ΘΏΪΠῚ ΠῸΠ τηθ60, ἐς 

4τι0, 584 δἰ ηι, ῥεῖ ψιίθιι, Δοοοηηη]οεατὶ δα Ῥὰ-- 
ΓΘ]. Οὐδ ΝῸΧ 51 Π1Π1] 186 56 δ Ὶ Πα }116, ἀ 1 ΠῚ 

τὰ πάθη] 0]} οατιβὰ ἢ} θᾶ πὶ γ Θ᾽ τ 1Π| ὉΡΙΟΡῚ5 αἰ σ Πα 15 

ἀϑϑίσηδης ΕἼΠΟ ἢ Οτιοά 51 ομμηΐηο ἀθοίαγαὶ τη] η1- 

βίη, γΘροπάθαμί Π0}}}5 : Πθῖι5 5]ονῖδ οἱ Ρὰ- 
τον ΟἸγΙσ 11, οσα7τι5. ῬΥΙΠΟΙΡ5. οϑὲ Π)] ΠἸβίθιυ ἢ στ αν 
ἰδ «φυϊάθηη δά ᾿ππιηο τηοάτιπι ἃ 561 ρ515 ἀπά] 116 

ΘΕ νου ππταν, ΠΟΪ5. διι[6 Π} τι τη πὸ σποά ἢν- 

ΤΠτ1η} Θϑὲ ϑουν δ ιΐαν. ἘΠ ΘΗΙΠῚ δῖνα ἀ6 ΕἼΠΟ δν]οο- 

ΥἸ ἀἸοία 6586 {πο γϑοϊ ἃν ΊΠη115., ΘΟΠΙ ΡΟ Θ τι) 

Ἰιδθο ρανιοι!α., 6: ψιιο, ἘΠῚ ̓Ὸ ΘΟΠ ΘΗ : 5106 

4015 σοπίοπάαι. ΡΙΌρΠοίθ νοῦρὰ δά Τθιιηι 6556 

γον ηἦἃ., εἴπ ϑ5115. οοποθάθε νοοθ ἢᾶπΟ, ΡθΓ 

4ιίοῖη, ὭΘΟ σΟΠσΡΘΓΟ ; δὲ πίραᾶαιιθ ΝῸΧ ΡΑΓΘΠΙ 

αἰσηϊίαίθηι οὐ Π611, 60 ἀπο ΡΑΡῚ γαῖοηθ 46 

θθο υἀϑαρρϑῖπιν. Αἴσιιθ Ἰαχία τη πῃ ἘΓΡΕΠΉΠΙΙΘ, 

ἃ ἀσχέτῳ εἴς, 1 51. το πὸ Ἰοοαπ 5, Ατμργο- 
βῖ5, 0. 2 46 ϑρινγιία βαποίο οὰρ. 9: [π 1ρ50, φιιε 

εε1 9 μία οπιπῖα αὐἰπι αὐ χιοίϊανε ἀοοιδγῖο οἰ 

ἐπεπανγαδιϊϊ ἀπιὸν απιοίον πε αἰϊΐοδ οἰ πιϊνῖδι" αἰ ον πὶ 

διαιίαθ δι ἀὸ πιιιηθη 5 ἐγιίπια τι)", δϑοισιείισ ψιιοεὶ 

δογίρίιη, 651 : Οο.]1 οπιμῖππι, οἴο. [ἢ (Ομ θη ΓΑΡΊΟ 

ἴῃ Πβαΐδτι οὰρ. ὅ,) }. 117, "τὸ Ἰοσιιηίαν : ἔγι  Θγεῖζιι5 

ἔρϑδιιση, ϑογιιγι, ψπιοαῖ ἀρρείππε οπεγῖα, δειτι5 ἀπ }" για-- 

1) αἰὶ οἱ ἱπεπαγγανιϊ πιοαῖο οπενῖιη αἰ ἰοηδ τι ηι-- 

ΘΟΑΡΡΑΏΟΘΟ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

χαὶ δι᾿ αὐτοῦ, καὶ εἷς αὐτὸν τὰ πάντα, Ἔξ αὐτοῦ 

γὰρ τοῖς οὖσιν ἣ αἰτία τοῦ εἶναι κατὰ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καὶ Πατρὸς γίνεται. Δι’ αὐτοῦ τοὶς πᾶσιν ἣ 
διαμονὴ καὶ ἣ σύστασις" τοῦ χτίσαντος τὰ πάντα, 

χαὶ τὰ πρὸς σωτηρίαν ἑχάστῳ τῶν γενομένων ἐπι- 

ἢ 

μετροῦντος. Διὸ δὴ καὶ εἰς αὐτὸν ἐπέστραπται τὰ 

σύμπαντα, ὅ ἀσχέτῳ τινὶ πόθῳ καὶ ἀῤῥήτῳ στοργὴ 
πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς χαὶ χορηγὸν ἀπούλέ-- 

ποντα, χατὰ τὸ γεγραμμένον" Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων. 

εἰς σὲ ἐλπίζουσι. Καὶ πάλιν : Πάντα πρὸς σὲ προσ-- 

δοχῶσι. Καὶ, ᾿Ανοίγεις σὺ τὴν χεῖρά σου, χαὶ ἐυ.- 

πιπλᾶς πᾶν ζῶον εὐδοχίας. 

Εἰ δὲ πρὸς ταύτην ἡμῶν τὴν ἐχδοχὴν ἐνίσταν-- 
, ᾿νε τὰν μῶν. «ος χὰ Ἐιυῖδαν ΤᾺ, ΞΟ ὴ ται, τίς αὐτοὺς ἐξαιρήσεται λόγος "τοῦ μὴ οὐχὶ φανε-- 

ὃς ἑαυτοῖς περιπίπτειν ; Εἰ γὰρ μὴ ἐπὶ τοῦ Κυρίου ἢ ρ μὴ, ρ 
ἦν ̓́  ὩΆ - 2,,Ὁ 0 ἶ δ ν ἐξ ΚΙ - 

δώσουσι τὰς τρεῖς εἰρῆσθαι φωνὰς, τήν τε ἐξ αὐτοῦ, 
Ἀν 5 ἐς 9 στα εν ἀπ ΌΟΝ ἀνε - 

χαιὸι αὐτου, χαι εἰς αὑτὸν. αναΎΧη πασα προσοι- 

χειοῦν τῷ Θεῷ καὶ Πατρί. Ἔχ δὲ τούτου προδήλως αὐὖ-- 

τοῖς διαπεσεῖται τὸ παρατήρημα. ϑρίσχεται γὰρ οὐ 

μόνον τὸ, ἐξ οὗ, ἀλλὰ καὶ τὸ, δι᾿ οὗ, τῷ Πατρὶ προσ- 

αγόμενον. Ὅπερ εἰ μὲν οὐδὲν ταπεινὸν ἐμφαίνει; τί 

δήποτε ὡς ὑποδεέστερον ἀφορίζουσι τῷ Υἱῷ; Εἰ δὲ 

πάντως ἐστὶ διαχονίας δηλωτιχὸν, ἀποχρινάσθωσαν 
- - . -Ὡ “ 

ἡμῖν" ὃ Θεὸς τῆς δόξης χαὶ Πατὴρ τοῦ Χριστοῦ, τι- 
ἐν δι Η “» .“ 

νος ἐστὶν ἄρχοντος ὑπηρέτης; ᾿Κχεῖνοι μὲν οὖν οὗ - 
“- “-“ Α ’ 

τως ὑφ᾽ ἑαυτῶν περιτρέπονται, ἥμῖν δὲ ἑκατέρωθεν 

τὸ ἰσχυρὸν φυλαχθήσεται. ᾽ν τε γὰρ νικήση περὶ 

τοῦ Υἱοῦ εἶναι τὸν λόγον, εὑρεθήσεται τὸ ἐξ οὗ τῷ 

Υἱῷ προσαρμόζον " ἐάν τέ τις "φιλονειχῇ ἐπὶ τὸν 

Θεὸν ἀναφέρειν τοῦ προφήτου τὴν λέξιν, πάλιν τὴν 
«ς δι’ οὗ φωνὴν τῷ Θεῷ πρέπειν δώσει, καὶ τὴν ἴσην. 

ἕξει ἀξίαν ἑχατέρα, τῷ χατὰ τὸν ἴσον λόγον ἐπὶ Θεοῦ 

παρειλῆφθαι. Καὶ οὕτῷ γε κἀκείνως ὁμότιμοι ἀλ- 
ΩΝ 7 τὩωὭ 

Β λήλαις ἀναφανήσονται, ἐφ᾽ ἑνὸς προσώπου χαὶ τοῦ 

ἀἰπιγγε απιϊπεὶς ἱπιδε]αίτις, 

Ἐ ΓΟυμη οουτεοίονε νεἰπϑίο Οὐ ]οῖ5 800 εἰ (οάϊοος 
908 ΞοΥγιρϑὶ τοῦ ρῥγὸ συ]δαΐο τό. 

ε χαὶ εἰς αὐτόν] Αἀάππε οπ|| εὲ ΒΘ6. βθοιπάιπ5 τὰ 

πάντα. 564 πο Ῥγοῦβιι5 1π 1118, πθὸ 1π 4π]Π4τ|6 Α]1ἰς 
ΟΟατοΙθιι5 βορουϊ απ ΐατ. 

ἃ φιλονεικῇ 1 510 Θαἀπομ 68 Βαβη]6θπ565 εἴ ἀπΈ {π| (ο - 

4ἴοο5. 1705. οαπὰ οἤποπο Ῥαγβ. φιλονειχήσῃ, ΑἸΙ- 

«παηἴο ροβί γθίονοβ ΔΠΠποῖ ΠΡΥῚ χαὶ οὕτω δέ, 



118. 

αὐτοῦ τεταγμέναι. Ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ προχείμενον ἐπα- 

νέλθωμεν. 

Γράφων ὃ ἀπόστολος πρὸς ᾿Εφεσίους, φησίν" 
᾿Ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη, αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ 

πάντα, ὅς ἐστιν ἢ χεφαλὴ Χριστὸς, ἐξ οὗ πᾶν τὸ 

σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμόιδαζόμενον διὰ 
πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας, κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέ- 

τρῷ ἑνὸς ἑκάστου "ἢ μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώμα- 

τος ποιεῖται. Καὶ πάλιν ἐν τῇ πρὸς ΚΚολασσαεῖς πρὸς 

τοὺς οὐκ ἔχοντας τοῦ Μονογενοῦς τὴν γνῶσιν εἴρη- 

ται" ὅτι Ὃ χρατῶν τὴν χεφαλὴν, τουτέστι, τὸν 

Χριστὸν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα, διὰ τῶν ἁφῶν χαὶ συν- ( ἱτ; 
δέσυ. ν ἐπ Ἐ ε ζ “Ἱ ᾿Ὶ ἈΠῸ πν ἔσμων ἐπιχορηγούμενον, αὔζει τὴν αὔξησιν τοῦ 

Ὁ [. ΩΝ 
Θεοῦ. Ὅτι γὰρ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ᾿Εχχλησίας, 
ἑτέρωθι μεμαθήκαμεν, τοῦ ἀποστόλου λέγοντος" Καὶ 
αὐτὸν ἔδωχε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ᾿Ι"χχλησίᾳ. 
“ Καὶ, ᾿Ιχ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλά- 

όομεν. ΚΚαὶ αὐτὸς ὁ Κύριος: Ὅτι ἐχ τοῦ ἐμοῦ λήψε- 
ται, χαὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Καὶ ὅλως, τῷ φιλοπόνως 

ἀναλεγομένῳ πολύτροποι αἵ χρήσεις ἀναφανήσονται 

τοῦ ἐξ οὗ. Καὶ γὰρ χαὶ ὃ Κύριος, "ἴζγνων, φησὶ, 

δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐξ ἐμοῦ. “Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ 
- ΄ 7, πο ΣᾺ ϑῆρυν, Ὅν , 

τοῦ Πνεύματος τετηρήχαμεν πολλαχοῦ τὸ ἐξ οὗ χεί- 

μένον. Ὃ γὰρ σπείρων, φησὶν, εἰς τὸ Πνεῦμα, ἐχ 

τοῦ Πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. ἰζαὶ ὃ Ἰωάν - 

νης, ᾿Ἴχ τούτου γινώσχομεν,, ὅτι ἐν ἡμῖν ἐστιν, ἐχ 

τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωχε. Καὶ ὃ ἄγγελος - “ὃ 
Ἁ 3 Ὁ ἸΑΒΕ " 5 , δέν δα δι κα γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν, ἐκ Πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 

[Καὶ ὃ Κύριός “ὁ φησι, Τὸ γεγεννημένον ἐχ τοῦ Πνεύ- 
-Ὸ ΡῚ .» Ὶ ΝᾺ - 

ματος, Πνεῦμά ἐστι. Τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτον. 

Ὅτι δὲ τὴν δι᾿ οὗ φωνὴν ὁμοίως ἐπί τε Πατρὸς 
χαὶ Υἱοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύματος ἣ Γραφὴ παραδέ- 
χεται, ἤδη δεικτέον. ᾿Κπὶ μὲν δὴ τοῦ Υἱοῦ παρέλ- 

χον ἂν εἴη μαρτυρίας χομίζειν, διά τε τὸ γνώριμον ᾿ Ε 

χαὶ διὰ τὸ παρὰ τῶν ἐναντίων αὐτὸ τοῦτο κατα- 

σχευάζεσθαι. “Ἡμεῖς δὲ 

Πατρὸς τὸ δι᾽ οὗ τέταχται. Πιστὸς, φησὶν, ὃ Θεὸς, 

δι᾿ οὗ “ ἐχλήθητε εἰς χοινωνίαν τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ. Καὶ, 

Παῦλος ἀπόστολος ᾿Ιησοὺ Χριστοῦ διὰ θελήματος 

Θεοῦ. Καὶ πάλιν: “Ὥστε οὐχέτι εἰ δοῦλος, ἀλλὰ 
υἱός" εἰ δὲ υἱὸς, καὶ χληρονόμος διὰ Θεοῦ. [Καὶ τό" 

“Ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐχ νεχρῶν διὰ τῆς δόξης 

, ἐ “᾿ . δείκνυμεν, ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ 

» μέρους (ὐοπβοητπηΐ ἴῃ ὰς νοσα οππδς σοαϊοος 

Μ95. Ἡαθεηΐῦ τἀπιθῃ 611 μέλους. 

ΤΠ ς χαὶ ἐχ τοῦ εἴς. 8515. οἸηπο8 οοάϊοο5 Μ85. ἘΔ 

τοῖο χαὶ ὁ ἰωάννης; ἐκ τοῦ οἷο. 

ἃ ρῃσί Ηδπο νοσοῖη ΔἸ τη ὁχ {παίπον οοὐὶ- 

ΠῈ ΒΡΙΚΙΤΌ ΒΆΝΟΤΟ. 1] 

ῬΟΙΒρ  σααπι ΘΟ]  Πἃ5. ῬΑΡΓΟΥ 8. ῬΑΡΘΠῚ ἸῃἴΕΙ 56 
ΠΆΡοΓ 6 ἀρ ηϊταίθ, {πο ἐδ τιηὰ δαάἀθηηηιιθ ρον- 

50Π8 {51Π}) [οἴ 5]πὶ, 56 δά ρῃοροβιίἐιπι γονογία- 

ΤΠ}. 

9. ΑΡοβίο!ιϑ 50} 106 π5. ἘΡἢ65118, αἷΐ : ἤογίία- 
θην απίθπν ἰοφιιθηιίθς ἐπ οἰαγίΐαϊθ, ΟΥΘβΟπιτι5 

ἐπι ἔριν ρθ1᾽ οτητιῖα, φιιὶ εδὲ σαρμΐ Οἠγιδίτι5, δα 

τιο ἰοξτιτγι ΘΟΥ̓Ρι 5 απεπι οοπηρὶπ οι ξττ' Θέ οοτιτιθοῖῖ- 

{{7, ΡΤ ΟἸΤιΘτη, Χειτιοίτιατὶ διεδτηϊτυὶ 5 7 αἰϊοτιῖδ . 

δϑοιπάπιτ ορογΓαΐίοπθην ἐπὶ Πι θη 517 τιτυ τι 5 6 }{5- 

416 ραγίϊ5 ἱπονθηιθττην ΟΟΥ̓ΡΟΤ 5 ἐαοῖξ. Ἐὺ σπν- 

5115 1Π Θρ βἴο δ' δά (ΣΟΙ 556 η565, ἃ 605 4] πο Πᾶ- 
Ρεθαπὶ {Ππ|σθη ἢ ΠΟΙ 1841} ἀἸοίτιηι δδι : Ομ ἐδηθί Οοὶ. 2. τ9. 

οαρτιῖ, πος οϑῖ, ΟΠ γιβῦμμη, θα; {τ|0 ἐοίτιηην ΘΟΥΡρι:5, 

ΡΘΤ {πιτιοίτιτ5 δέ δοτιτιθαϊοτιθς διε ηιϊγ 517 αι, 

ατιρθϑοῖξ αἰ στπθτίο 1261. Οτιοά Θηϊμι ΟΠ νἸβέτι5 ἃ - 

Ραὶ οϑὲ  ο θβϑίθθ, 4110 ἴοοο αἰ ἀϊοίτητι5., Αροϑβίο!ο 

ἀϊοοπίθ : ΕῈ ἱρϑίιηι ἀθαάϊε σαρτιιξ σιέροτ' οτιτιΐα Εο- Ερλ.τ.52. 

οἰδεῖ. Ἐπ, Ε' ρίοηπιαϊνιθ 671ι8 ἀσοθρίπιιι5 τι05 ζόαπ.τ.νθ. 
οηιηθ65. ἘΠΊΡ56 ΤΟΙ ΠῸ5 : 1726 πιθὸ «οοίρὶθί, οἱ Ποαπ. ι6. 

απτιμιιίαντξ υοὐϊῖς. ἘΠῚ τη ϑιιπηπια, αΠΠσθηΐον 16- οἱ; 

σΘΏΤ ΨΑΡΙ τι5115 νἹἀθθυιπίπν 11ΠΠπ|8. 65; ψιο. τη 

εἰ Ῥοιηΐηιιβ, δονὶ, ᾿π|π|ΐ, οἱριίθιν δα τη6 ἴπις. 8. 46. 
δα ϊδ56. ϑιν 1] 16 ν᾽ ἁυιΐθη δὲ ἀ6 ΘΡΙΡΙ πὶ σΟΠΊ ΡΠ αν1- 

Βιι5 Ἰοοῖβ. οϑθυνανῖπηι5 {Ππ|44| 6ῳ Φτίο, ῬΟΒΙ ΠΤ 

6556. Ομ δπίγη, ἰπ{αϊξ, σϑηιίπαΐ ἴτπι ϑρίγιιιι, 6 Οαὶ, 6. 8. 

ιϑργίτπι ἡτοίθὶ ἵξατη, «δ ἔδγτιατη.. Τί Γοὰ πη 68, Πα τ. ὕοαπ. 8. 

λοις σορποϑβοίπι5, ιιο ἐπι τιοὐῖς Θεΐ, 6 ϑριίγι{ι “ἢ 

χίίθην ποὺς «ἰοτιανῖξ. ἘΔ ἀησοῖι5., Ομοώ θημι Ἀσειμ. 

ἐπ δα δοπογαίιτη, 65ΐ, 6 ϑρίγι ἐπι ξαποίο δεῖ. ἘΠῚ" 

Τομηΐητι5 αἰΐ, Ομοα παΐιιηι 65δὶ 6 ϑρίτιίτιι, ϑρίγι- ὕοαη. 3. 6. 

ἔιι5 6εί. Αἴάχιιθ 14 φαϊάθηι δὰ πππὸ Ππαβοὶ πιο- 

ἄπη,. 

ΟΛΡΌΤΟΎΥ. 

Ερλὲες. ἀ. 

[5 τὸ; 

το. {8Π| γ6Ὸ ἀοιηοηϑί ἄτι Θϑὲ πᾶ ΠΟ νΟΟΘΉ], 

Ρ6Ι σιίδπι, ΡΥ ον οἱ ἀ6 Ῥαίγο, οἱ ἀθ ΕἸἼΪο, οἱ ἐθ 

ϑριμῖτα ϑᾶποῖο ἴῃ ΒΟΥ Ρ 115 τπιβαραν!. Αο ἀθ ΕἸ- 

110 58Π6 ϑ ρου δολ ποθι ἤπΘΥῚ  ῬΓΟΐΘΡΡΘ [ΘβΕΠη9-- 

πἶα, ἴππὶ {πὰ ποο ποίπιη] δῖ, ππῃ}] «πο Πος 

᾿ρϑῖιμη ἃ]0 Δάνθυβαυ 5. Δ 5. 1{π|. ΝῸΒ ΡΟΥΡῸ 46- 

ΠΠΟΠΘ ΓΑΙ τητι5. πᾶ πο ρΑΡ ΠΟ] 811, 267 {τιθηην., Θἴϊα ΠῚ 
ἄς Ῥαΐγα [τ|5586 ροϑιίδιῃ, ζΖιαοἰϊας τη τ, Ζ)6τι5, 

ΡῈ φιιθι υοοαιὶ 6515 ἐπι σοπιδοτί πισ ΕἸΠ ἔρδῖμι. 
Ἐπ, Ῥαιίίιις «1ροσιοῖπις 65 Οἠγιδεϊ ρον υοίμιτι- 

ἑαΐοηι 1) οἱ. Ἐλ σαγϑίιτη : Ζέαφιιθ τιοτὶ 65 1απιὶ 567- 

γι, 564 Πζίις : φιιοαὰ οἱ Π{{|ι5, οἴ Πῶσ ο5. ΡῈ 

1, οτ.1.9. 

ο,. (ον.τ.τ. 

ααἱ- ἀ. 7. 

οἶθιι5 Μ85. ϑδίαϊτη ΘΠ τεῦτο μὲν εὖν, ΑΠ1ΐον σαδίθσον 

οοάϊοο. ΝΜί85., {1ιὸ5 ΒΘ {απ {1 Βα Πλι18. δυρθῖπάς (οάτοοβ 

{γο5 ἤδη λεχτέον. 
ὁ ἐχλήθητε  Ἀορῖι5 {ααγέτι5 ἐχλύήθημιεν. 



12 5. ΒΑΒΠῚΙ ΟἸΒΑΒΕΣ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΙΠΕΡ, 

Πορι. 6. η. ]12ϑίηι. Τίθπλ {Ππ4 : Ομεπιααπιοάιιηι σιεργ αὶ 

Οπμγίβειις ἃ πιογιπἰδ ΡῈ σἰοτίατι αίτγὶ5. ἘΠ 

Ἐ5α,29.1ὅ. Ἐϑαϊδ5, 78, ἰπααϊί, φιὶ ρτοίιπαθ ξαοίεῖς σοτιοῖ-- 
{ζειππι, Θὲ πιοτὶ ρθγ 71) οπιίπιιπι. Οὐΐπ δὲ 46 ϑρινγιτα 

ϑᾷ ποίο ροβϑιιπὶ δεϊα μι ἈΡΡΟΠΪ πλυ]α Πτι]τι5. γΟΟΙ5 

τ. ὅον. «. [δ πηοπῖα. Δορὶς ἀπίθπι, Ἰππ||, 765 τονϑία- 

της, «ΟΡ ΡΣ «δ ρὲνἱίπισι. ἘΠ᾿ 4110 Ἰοςο, βομίηιν ἐοροσίίιηι 

4. οιιδιοαϊ ρϑτ' δρίγίξιετι σαποίπηι. ΑΘ Ὑαγβιι8, 4 [ἰὶ 
- Οογ. 12. σαιϊοπι ρθι ϑρίτι πὶ ἐἰαίιι5 65ὲ 56 ΓπιῸ δαρίθτι- 

ἐϊω. 

τι. Ἑδάθπι γθιῸ οἱ (6 530118}5ὰ, ἐμ, Φίσθυα Ρ05 - 
511 Πη1|5,9 {πο δἴϊαπὶ πᾶπο ἐ6 Προ δὲ Ῥαΐγε ϑοιυὶ- 

Ῥεαὶ. 107. Ῥ[αΓα ἘΠ ΡΑΡΙΓ, ν ]αΐ τπ γ οἴου Τοϑίαιηθηϊο. ἤπ 

τή. 7 6ο, ἱπαα, ἐαοίατπιις οἰτίπίοπι, Ἐλ, 1π|16 οαπ- 

ἘΣ ϑς (αἰϊο τιθα σϑηρ6ῦ. ἘΠῚ σπιγϑιι5, {πὸ ποηιῖτι6 {τ|0 

17. ἐχιίίανο. ἘὺΛ ἀρυα ῬαυἝιη, νι 7260. ᾿πάτ:, φιιὶ 

ἘΠ Ξ θὶ οοπάϊαϊι οπιπία. Ἐκ, Ρακιῖις αὐ διζνατιις οἱ 1 1- 
τ. τοί ιοιις Θοοϊοεί ΤΠθοσαϊογιοοπδίιπα πὶ 1260 

Πορι τ. το. Ῥαίτο. Ἐὺ, ϑὲ ἰαπάφιη αἰεψιιαπάο ρῥΓοσρϑγιίτη {{61" 

μαϑϑαπι ἵτὶ υοἰιιτιίαΐο 1)6ὶ, ϑεπιοπαϊὶ αεἰ σος. ἘΠ, 

ονι.5.1η. σἰογίαγία, ηαυξ, ἔπι 1260. ἘΠ᾿ γϑ πὰ ατι8 ΠῸ 

ΘΠΠΠ ΘΓ ΓΘ 4] θη ἴδοι! δὶ. Αὐ πΟΡῚ5. ΠΟῚ οϑὲ 

ΡῬΙΟΡοϑίτιι πη) οϑβίθπίαυθ [5 ΕΠ] ΟΠ] ΟΥΠ. ΠΕ 1{π|6}1-- 

ΠΘΠῚ, 564  ῬΓΟΡΆΓΟ. ΟὈΒΘΡΥ ΔΙΊΟΠ65 ᾿ΡΒΟΡΕ ΠῚ ΓΘΟΙὰ5 

ΠΟΙΩ͂ 6556. Βιφαϊάθιη πᾶπο ραΡ οι] πὶ 6 ΠΟ ΪΠῸ 

δ ΒΡΙΡΙ αι 58 ΠΟΙῸ τ|51}0 8 [8 Π}Ὲ 6556, [ἃ ΠΕ 8} ΡΘΡ 

86. Πποίπη, ἀδθιηοπϑδίγανθ ομἰ [η}. 1Ππ|ι| τατη θη 

ΠΘΟΘΘΒΔΡΟ ἀϊσθηά τη) Θϑῖ, θυ 6 ΠΠ] Δι τον δα - 

ΠοΘΡο 1Π|ὰπὶ ΟὈ]Θο ον ΘΟΠ [τ ΟΠ 61), {1|ὲ8 ἃ 
ΟΠ ΡΟ ἀπποῖτπν. ΝΝΔΠῚ 51. ΡΡΟΪ ΔΙΌ Π5. αν ουϑ [ὰ 5 

ἀΡσαΐὶ παίαγαπὶ αν ύϑαμη, “ιιθι δ ἀπηοάτιμ) ἰδ. 
ἀϊοιιπῖ ; ]1.πὶ νοσατ ᾿ΘΠΕΠ 5. ν 6] Ρμάονο οορὶς 

605 [αἴθ .Ὶ Θϑβθ 8} 1π Ππ}]0 (ἸΒΟΓ ρα ἢ ἴΘ ΠΗ]. 

12. ΝΘΩῸ6 ΘΠ1ΠῚ 50}1|η} οἴη (6 Π6Ὸ ἢξ 56 γ1η0, 

ΠΑΥ ΤΠ ὙΟΟΙΙΠῚ τπι5115 ναυαΐ ; γΘΡΌ ΠῚ Οὐ πὶ δα πητι- 

ἴπ 05. ΠΥ ]ΟΘΙῚ 5:5 Π1Π οαἴι15. 5ΘΘ ΡΟ ΠΤ ΠΙΘΙῸ ἐΡαΠϑ[6- 

ὙΠ Π }, ΠΟΙ 65. ΔΙ ΊΘΡα Δ] ΓΘΥΊτι5. ΓΘΟΙρὶ  βἰσηϊῆοα- 

επ. ἡ. τ. ἰοηθηῃ, ψ αι], οςϑϑαϊ ποιπίποπι ροτ 71) ιη., ἴπ-- 

4 Αἄλπι, ρου π δ αἴ6 51] αἰχίβϑοι, 6χ 7260. 

ΕτάΠρι, Ομ ρῥγαοορὶϊ 70,865 ]ογαοῖϊ μοι" πιατι- 

Ο- -ις 

[διὰ τοῦ Πνεύματος Ἴ ἘΠῚ ἁἥάδιυμηὶ αὐτοῦ, 56 δὰ 

γῸΧ ἴπ Πι1}10 ἐχ ποτὶ (Ο ἸΟΙθτ5 τορογία. Ῥάα]ο ροβὲ 

τπτι5 οα. Ἀδρ. καλὴν παραχαταθήχην, 

ἃ πονήσωμιεν Ἴ δα. φαάλτειι5 ποιήσομεν. 

Β χαὶ εἰ δήποτε] ἘΔ εἰ σγοΐοτος ἀπο ΠΡυὶ καὶ 

ἤδη ποτέ. (ομαθοῆβιιβ Ἰοροηἄτιπη Ραΐαὶ οχ ἰδχίι 58- 

το, εἴπως ἤδη ποτέ. ϑθαιια τ 5απι5 βοτιρίπγαπι Βορ, 

βθοιπάϊ, Ῥαυ]οὸ ροβὲ Ἰ4οπὶ οάοχ χαυχᾶσαι. ΑἸ ποη- 

Ὧ11}} χαυχᾶσθε. Ἐάιιι καυχᾶσθαι, 

ς αὐτοῖς 810. ΠΡΥῚ νοΐογοβ, πη ]λι5. “πατη ΘΠ1ὶ αὐ- 

τούς. ΑἸΠφααπίο μοβὲ ἴῃ ἀπαΐιον σα ἸοΙθιι5 Ν55. ἔλεγ- 

γὺς τῶν προτεθέντων, 

" 

τοῦ Πατρός. Καὶ ὃ Ἡσαΐας, Οὐαὶ, φησὶν, οἱ βα- 

θέως βουλὴν ποιοῦντες, καὶ οὐ διὰ Κυρίου. Πολλὰς 

δὲ χαὶ ἐπὶ τοῦ Πνεύματος τῆς φωνῆς ταύτης μαρ- 

τυρίας ἔξεστι παραθέσθαι. Ἡμῖν δὲ, φησὶν, ὃ Θεὸς 

ἀπεχάλυψε ' διὰ τοῦ Πνεύματος. Καὶ ἑτέρωθι, Τὴν 

χαλὴν παραθήχην φύλαξον διὰ Πνεύματος τοῦ ἁγίου. 

Καὶ πάλιν - Ὧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοται 
λόγος σοφίας. 

Τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα χαὶ περὶ τῆς, ἐν, συλλαύς 
- Ὁ οτ ν 

εἰπεῖν ἔχομεν, ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς 
- - ᾽, "ἢ 

τὴν χρῆσιν αὐτῆς ἣ Γραφὴ παραδέδεχται, ὡς ἐπὶ 
.- -Ὁ ΄« ᾿ 

μὲν Παλαιᾶς, Ἔν τῷ Θεῷ, φησὶ, " ποιήσωμεν δύ-- 

ναμιν. Καὶ, ᾿Εν σοὶ ἣ ὕμνησίς μου διαπαντός. Καὶ 
ἘΤῸν Ἶ 

πάλιν: Ἔν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσομαι. Παρὰ 

δὲ Παύλῳ, ᾿Εν τῷ Θεῷ, φησὶ, τῷ τὰ πάντα χτί- 

σαντι. Καὶ, Παῦλος χαὶ Σιλουανὸς χαὶ Τιμόθεος 

τῇ ἐχχλησία Θεσσαλονιχέων ἐν Θεῷ Πατρί. "ἢ Καὶ, 

Εἰ δήποτε εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ 

ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. Καὶ, Καυχᾶσαι, φησὶν, ἐν Θεῷ. 

Καὶ ὅσα οὐδὲ ἀριθμῆσαι ῥάδιον. Ἔστι δὲ ἡμῖν οὐ 

λήθ ὧν ἐπίδειξις, ἀλλ᾽ ἔλεγχος τοῦ μιὰ πλήθους μαρτυριῶν ἐπίδειξις, ἀλλ᾽ ἔλεγχος τοῦ μιὰ 

δγιῶς “ αὐτοῖς τὰς παρατηρήσεις ἔχειν. 'Γὸ γὰρ 
ΝῚ - ζ , πο δο τ ͵ λ, 

περὶ τοῦ Κυρίου ἢ τοῦ ἁγίου Πνεύματος παρειλημ- 
-ὖν ,ὔ 

μένην τὴν χρῆσιν ταύτην ἐπιδειχνύναι, ὡς γνώρι- 
ς 4Φ Ἂν 3 ἢ “ δὲ 3 - 2 - [τ μον ὑπερόήσομαι. ᾿Εχκεῖνο δὲ ἀναγχαῖον εἰπεῖν, ὅτι 

συνετῷ ἀχροατῇ ἱκανὸς ἔλεγχος τῶν προταθέντων, 

ὃ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου. Εἰ γὰρ τὸ διάφορον τῆς ἐχφω- 
͵ , ἂ 32. 7 , ᾿ ᾿" 

νήσεως παρηλλαγμένην “ ἐδείχνυ τὴν φύσιν κατὰ τὸν 

τούτων λόγον, ἣ τῶν φωνῶν ταυτότης ἀπαράλλα- 

χτον νῦν τὴν οὐσίαν αὐτοὺς ὁμολογεῖν δυσωπείτω. 

. , Ὁ 5 Ἁ Ὁ ᾽ὔ ΄ ΄' Ψ Ὁ 

Οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τῆς θεολογίας αἱ χρήσεις τῶν 
-“ 2 “ , ΞΜ ἐπ ον λ Ν δ ἘΞ 

φωνῶν ἐπαλλάττονται, ἀλλ᾽ ἤδη χαὶ πρὸς τὰ ὕπ 

ἀλλήλων σημαινόμενα πολλάχις ἀντιμεθίστανται, 

ὅταν ἑτέρα τὴν τῆς ἑτέρας σημασίαν ἀντιλαυβάνῃ. 
Οἷον, ᾿χτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ Θεοῦ, φησὶν 
ὁ δ᾽ Αδὰμ,, ἴσον λέγων τῷ, ἐκ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἑτέ- 
ρωθι᾽ Ὅσα ἐνετείλατο Μωυσῆς τῷ Ἰσραὴλ διὰ 

ἃ ἐδείκνυ 510. ΟΠπιπο5 οοίσο5. ΝΊ55. ἘΔΊΕ γοργὸ ἐν- 
δείκνυται. Νοπ πιο ρμοβὶ ἤδη τὰ ὑπ᾽ ἀλλήλων τη {τἰ- 
Βει5 (σα Ἰοῖθιι. 

ε ὁ ἀδάμ. Νοι Ποὺ βοίπμ Ιοσο Βαβη 5 παὸ γουθὰ 

Αἄατηο Δ βουιθι, 5εα εὐ ΠΡ. 2 ἴῃ Επποπι, πιῆ, 20. 

Τη [ιῖ5. 48 βοαπιπί αν πΟΉΠα11 πητιξα νυ πηιι5. ἀπε 15 

Οοα!οῖθι5 ἔοι, ΗλΡεΡαπί δπῖπι ΘΠ διὰ προστάγμια.- 

τος τοῦ Κυρίου. ΕΠ Ῥαι]ο ροϑἌῖ διαλεγόμενός φησι" σαφῶς 

γὰρ καὶ αὐτὸς..... χέχρηται. ἧς ὅταν λέγῃ Παῦλος.... ἀν- 

δρὸς γεγεννῆσθαι... ἡ γυνὴ ἐξ ἀνδρός. Τλεοδι οἰΐαπι φησὶ 

1π οὐ οπθιι5 ΒΑΚ] οοηβῖθιι5. 



118. 

τοῦ προστάγματος Κυρίου. Καὶ πάλιν" Οὐχὶ διὰ 
ἘΞ ω ς ΄ ὅς κω 5 «} δὰ Ν τοῦ Θεοῦ ἣ διασάφησις αὐτῶν ἐστιν ; ὃ ᾿Ιωσὴφ περὶ 

τῶν ἐνυπνίων τοῖς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ διαλεγόμενος; 
“- Χ 4... 3 Χ ΩΡ. δὲ Ὁ Α - ὃ } πον σαφῶς καὶ αὐτὸς, ἀντὶ τοῦ ἐχ Θεοῦ εἰπεῖν, διὰ τοῦ 

Θεοῦ εἴρηκε. Καὶ ἀνάπαλιν τῇ, ἐξ οὗ, προθέσει, 
Ω. ὦ Ἀν δ. ΄ φ ἘΠ ΞΟ ΝΣ 
ἀντὶ τῆς, δι᾽ οὗ, κέχρηται Παῦλος " ὡς ὅταν λέγη», 

Γενόμενος ἐχ γυναιχὸς, ἀντὶ τοῦ, διὰ γυναιχός. 
Η - ᾿, 4: τὰν ΄, -Ὁ- ων “ 

οὗτο γὰρ ἡμῖν ἑτέρωθι σαφῶς διεστείλατο, γυ- 

ναικὶ μὲν προσήχειν λέγων τὸ ἐκ τοῦ ἀνδρὸς γεγεν- Κὶ 
Ων Ε τον Ὁ ἀσρω χ 3 τ νῆσθαι, ἀνδρὶ δὲ τὸ διὰ τῆς γυναικὸς, ἐν οἷς φησιν" 

«“ σο - δι 5» 5 ὃ λ Ὁ ΒΡ, αν ὃ λ - ὅτι Ὥσπερ γυνὴ ἐξ ἀνδρὸς, οὕτως ἀνὴρ διὰ τῆς γυ- 
, 3 ΨΤιΡὴ 3 . -Ὁ ᾿ δ 

ναιχός. Ἀλλ᾽ ὅμως ἐνταῦθα, δμοῦ μὲν τὸ διάφορον 

τῆς χρήσεως ἐνδειχνύμενος, ὁμοῦ δὲ χαὶ τὸ σφάλμα 
τινῶν ἐν παραδρομῇ διορθούμενος τῶν οἰομένων 

πνευματιχὸν εἶναι τοῦ Κυρίου τὸ σῶμα͵, ἵνα δείξη 
« 32 -» 0 ΕΞ 7ὔ  ς θ ἈΝΤ ΔῊΝ ὁ ὅτι ἐκ τοῦ ἀνθρωπείου φυράματος ᾿ ἣ θεοφόρος σὰρξ 

, 7 

συνεπάγη; τὴν ὃ ἐμφατιχωτέραν φωνὴν προετίμησε 
᾿ Η Π -»ν" ν ἐς Ρ " ᾿ 

(τὸ μὲν γὰρ, διὰ γυναικὸς, παροδιχὴν ἔμελλε τὴν 

ἔννοιαν τῆς γενέσεως ὑποφαίνειν᾽ τὸ δὲ, ἐχ τῆς γυ- 

νοιχὸς, ἱχανῶς παραδηλοῦν τὴν χοινωνίαν τῆς φύ- 

σεως τοῦ τιχτομένου πρὸς τὴν γεννήσασαν), οὐχ, 

ἑαυτῷ που μαχόμενος, ἀλλὰ δειχνὺς ὅτι ῥαδίως ἀλ- 

λήλαις ἀντεπιχωριάζουσιν αἵ φωναί, ὋὍ πότε τοίνυν 10 

χαὶ ἐφ᾽ ὧν διωρίσθη τὸ δι’ οὗ χυρίως λέγεσθαι, 
ἐπὶ τῶν αὐτῶν τούτων τὸ ἐξ οὗ μετελήφθη, τίνα 

, “Ν δὸτρϑι , - 5 πὸ ,ὔ ὁ α ἡ 

λόγον ἔχει ἐπὶ συχοφαντίαᾳ τῆς εὐσεδείας,, πάντη 
7 

ἀλλήλων ἀφορίζειν τὰς λέξεις ; 

ἢ ἡ θεοφόρος σάρξ (ΠνἸ5Ε1 σατο Τ)οἰίογα νοοαίαν Ηο- 

τα]. τὼ Ῥβα]γηιμι 39, εἰ (οπιπηθηῦ. ἴῃ σὰρξ 2 Ἐβαϊδο, 

τα οὔβογναΐ Τ)ασθαβ, Αάαϊδ Τά πὶ Ὑἱνῦ 4 ΟΟΕἸ55Ί τη 115, 

ῬΠοοάογοίιπη σγαυτῖον ΟἹ πὰ ΠΑ] οἰ πα ἔτιπ ἔπιϊδθθ ἴῃ 

ΓΘΡΥΘΠθηβίοπθ Απα 6 πλα ]5}}1 «αϊη ϊ, τ] αἰ Ομσι- 

βίαπι ἃ Β451110 θεοφόρον ἄνθρωπον, Πποπιίπεπι }1)εἰξεντιπι, 

ΠΕ ΒΡΙΒΙΤΌ ΘΆΑΝΟΤΟ. ΟΘΑΡΌΤ ΥἹ. 18 

ἐἰαίπιην ])οηιϊγι. ἘΠ᾿ Υὰνϑιιθ., “ήοπο μ6}" 7λθιίηι σεν. ηο.8. 

«Ππόογισν πιατιϊ[οδέαξϊο 65: ἢ ]Οβ6ρ]ν 4168 ἸῃϑΟ η 115 
ΟΠ 115 4 ἴῃ ΘΔΓΟΘΙῈ ΘΡαπῖ, ἀἸβθθυθ 5. οἷ 056 
ΔΡΘΡΙΘ ΡΓῸ 6ῳ: 1)60 Αἰχὶῦ ρϑτ' ]126ιιπι. ἘΠ᾿ σΟΠ Γὰ, 

δα τι0, ῬΥῸ με" τίθης πιϑαγ ραν Ῥάῖ]τι5, σψϑὶαξ 

Οσ ΠῚ ἃϊξ : Ζ αοἴτι5 δα; πιιεἶϊ67.6, ῬΥῸ ρθν" τατεϊϊοτθηι. 

Νὰ 14 ΠΟΡ]5. 4110] ρουϑρίοιιθ ἀἰβ πχῖξ, οατῃ 11 

[θη] Π85 ΟΠ ΘΠ ΓΘ, 6. ὙΠῸ ΠαΐδΠ) 6556, ὙΠῸ δ811- 

ἴθ) ΡΥ [θη ηδιη : Ομοπιαάπιοάππι τητιἶϊο" δα 
υἵγος τα οἷτ᾽ Ρ6Γ πιτίίθνοηι. 58 ἃ τὰπηθη πἰὸ ἀρο- 
ϑἴο ὶτι5, 51π1η1] οβίθπ θῃ5. ἀϊνθυύϑιιη Παρ ΨΟΟΙΙΠῚ 

Τ|5111}, 51π}1} ΟὈΪ ΘΙ σΟΥΓΙσ 5 ΦΙΟΡ απ] πὶ ΘΡΓΟ- 

ΘΠ, ΘΧΙβ Δ ΠΕ ΠῚ ΤΟΤΩΪΠΙ ΘΟΥΡΙΙ5. 6556. 8ρ11- 

{πᾶ]6; πὶ οϑίθπάθγοι σαγμθ πὶ Π6Ὶ σοϑία ΓΙ ΟΘ ΠῚ ΘΧ 

Παπηᾶ πᾶ ΠΊᾶ558 ΠΟΠΟΡΟ Δ ΠῚ [11556. τη ἃ} 1} πΠῚ ν61- 

Ρο 5᾽βῃιβοαπίογῦο (πᾶτῃ [με ἀϊοίίΟΠ65., Ρ67᾽ τπιι- 

ζϊοτθηι., γα ηϑιτου 8. σΟΠΘΓΑΙΟΠΙ5. 55ΡΙΟΙΟΏΘΙΗ 

δγαηΐ ἀδίανο : αὖ Ππ80, δχ: πυιείίοστθ, ἀπο ἀ6- 

Ογαπί σΟΠῚ ΠΕ Π] ΟΠ ΘΙ, Πτι8 πὶ Παΐανα ΘΘΉΠΠ ΟΠ] 

Θοηϊτϊοθ μα 61), ποη «ποά 16 5θοιπὶ Ρυρηθί, 

564 πὶ οφἰοπάαίς πὰ5 νοοθϑ [0116 510] υἹοιϑϑίτη ο6- 

ἄθγθ. Οπαπάο ρίζαν ἀ6 αα]βοσῦπηαιιθ ἀθ ἢ ΠΙ ἔπιπὶ 

δϑὲ ΡγΟρΡΥΙΘ ἀἴοϊ, ῥοῦ ητιοπι, 46 Ἰἰδάθιη ΘΠ 8Πι| νΟχ, 

δχ: {τιο, τιϑανρᾶταν ; {πὰ γΔ ΠΟ η6 Βέ, τιῦ δά ριοίὰ-- 

{15 σα] πη ἰδ ᾿μ86 ἀἸσΠ ΠΟ Π 65 1ΠἴΘΥ 56. ὈΓΟΥΒΕ5 56- 
Ράγοπίιν 9 

σοσαΐτιπι {556 ἴῃ ΠΡΤΟ ἄς ϑριγίτα βαποῖο οἱ ἴῃ ἔχρ]α- 

παίϊοπθ ῬβΑ] πη] «αϊπε πὰρ θβῖπη, ΝΟ ΘΠΪΠῚ ῬΆΓΙΙΠΙ 1η- 

ἐογοϑὲ ᾿ηΐοσ ποιηΐποιῃ Ποϊΐογιιπι οἴ σάσποπὶ [)6 1678}. 

8 ἐμφατικωτέραν 1 Τιοσίταν ἴῃ ἀποθαβ (οα]οιθα8 ἐμ.- 

φαντικωτέραν. 

 ᾽᾿Απάντησις πρὸς τοὺς ἀπο: έ ὴ μετὸ τη τ ρ Ἧ Ξ ὑμες τη ρας ἀήρν υη ὅττα 

Πατρὸς εἰναι τὸν Υἱὸν, ἀλλὰ μετὰ τὸν Πατέρα, 
3 - , ᾿ ων ἐν ᾧ τὰ περὶ τῆς διοτίμου δόξης. 

ΚΕΦΑΛ. ἘΠ 

᾿ . Ἂ 
Καὶ μὴν οὐδὲ πρὸς τὴν ἐξ ἀγνοίας συγγνώμην 

δυνατὸν αὐτοὺς χαταφυγεῖν, οὕτω τεχνιχῶς καὶ κα- 
χοήθως τὸν λόγον ὑπολαμόάνοντας. Οἵγε προδήλως 

- , " - 
ἡμῖν χαλεπαίνουσιν, ὅτι μετὰ Πατρὸς ἀποπληροῦ- 

- Μ - κ ὃ ἴω λ ,ὔ ΑΥ Χ « μεν τῷ Μονογενεῖ τὴν δοξολογίαν, χαὶ. τὸ ἅγιον 
Πνεῦμα μὴ διιστῶμεν ἢ ἀπὸ τοῦ Υἱοῦ. “Ὅθεν νεω-- 

λ ΠΡΝΕ Ἢ λ , Ν 59 τεροποιοὺς ἡμᾶς καὶ χαινοτόμους καὶ ἐφευρετὰς δη- 

Β 

ἃ ἀπάντησις] Βερίιιβ [ογἔτι5 ἡ ἀντίστασις: 

Οεοιιγτὶξ ἰἰς φτιὶ αὐ τ πιαπέ ΤΙπιτι τπιοτὶ 6556 εἰἰπὶ 

Ραΐγθ, 5 ροδὶ Ῥαίτοπι ; ιιἰδὲ οἱ 6 βίογίι 

(ητιαϊιαΐο. ᾿ 

ΟΑΡΠΤ ΥἹ. 

13. Αἰσα] ποὸ δά ἸφῃογαΠΉϊ88. ΘΧΟιιϑα ΠΟ ΠΘΠῚ 
σοπίπσογθ ροβϑιιπΐ, σα πὶ ἴα πίο ΡΠ Ποῖο ἐδ δ 118 
Ρϑυνθυϑιίαίθ ἀϊοία ποϑίγα δχοϊριαπὶ : αὶ φαϊάθηη 
ΠΟΡῚ5 Ρδἴαμῃ ἱπάϊσπαπέιιν, «πο τπιπᾶἃ στη ΡΑΙΓΘ 

Δα ρ]θᾶμηι5. {ΠΠπ|σΌ π]τ0 9] ΠΟΔ ΙΟΠ ΘΙ, «υοὐ- 

4πὸ ϑριγιξα πη ϑαποίιπι ἃ ΕἾΠΟ ΠΟ 5ΘΡΑΓΘΙΏΙ5. 

{πά46 πονδίογεθ Π05 Δρρδι!απέ, πονυϊτα ϑατι8. δι- 

» ἀπὸ τοῦ Υἱοῦ 1 Βερ. ἰογίλιι5 ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. 

ἘΣ ἢ ἢ - 

ι. ον. 11. 
12. 



11, 5, ΒΑΘΙΠΙΙ ΟἸΕΒΑΒΕΙΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

οἰ τϑοΐοβ οἵ νου θουιη ᾿πνθπίογο5, οἱ {π|}0 115 ΠῸΠ 

Βασ ας. 115. ῬΓΟΡΓΟΒΙ 5511 15 ποιηΐπιθιι59 Οπογιιπὶ σοην]- 

ἩΣ Ν δοὲ αὖ ἴὰ απίαπι ἀροϑὲ πὶ πάσηι ἔδυ ἢ}, τιξ Ὠ]5] ἨΟ5 

ἀρρειταν. ᾿ρϑουιη. ΘΧΙΓπιπ} «ἰο]ογθ ρου Ρθίπ 16. οὐ οιδξιι 
Αἰβσογοῖ, ργορθιηοάμιπι ἀϊσθυθιη. Πη6 ΘΕ πὶ ̓ρ515 
ΡΓῸ πηι] Ἰοτῖ5 μὰ θ γ 6 ον ἃ Π|, πΐ απ] πὶ οοΠ- 

αι. 5. οἴοπε μοαϊαάϊποηι. δαὶ δπῖπι, ᾿παι, δϑέϊς, 

τ οἴη ργοῦτὶς Ὅο5 ἱπιρθίὶν οΥ τι ρΓΟΡίοΥ τι. Ἡλι] ιι8- 

πιο αἱ αἰιΐθι ϑιιηΐ δὰ {ΟΡ ΠῚ οατιϑὰ Πα Ισ ΠΑ Π ΓΝ. 
Νοη εϑί, ἱπααΐιηξ, οαπὶ Ῥαΐγα ΕἸ] τι5., 564 ροϑὲ 

Ῥαίνγθηη ; τιη6 ΘΟΠβΘ {|{π|| τι Ρ61 Θαπὴ δ᾽ουὶὰα Ρὰ- 
ΓῚ τ αΐαν, 564. οπὶ 60 ποαπδαδηι. Νάιη 1]- 

1πι4, οἴιπεὶ 60. δε πι] αἴθ πη ἀθοαγαΐῖ, με" Θιιτηὶ ἃ -- 

[6 1}, ΠῚ ΠἸ 5 ΟΡ 1 ΠῚ 5᾽ σηΠΠοαΐ. ΝΘ. ΘἔΙα ΠῚ] ΟἸΠΠῚ 

Ῥαῖνο, ᾿πααΐιπε, οὐ ΕἼΠ1Ο ΘΟ] ΟσαΠάτι5 δι βα ΠΟίτ5 
ϑρίνῖταβ, 564 5} ΕΠ]ΠΟ οἱ Ῥαΐγθ, 586 τπιΆξ ΠΟΠ τιπὰ 

σαηλ 11Π15 σΟἸ]οσδειι, 56 δ θά αίαν, ποάτιθ οοη- 

ΠιΠΊΘΡ ἴμ}", 564 5 Πιι πη αν. Αἰἴσιιθ ἴἈ] 1115 
«αϊθιυιβάδηι νου ΟΡ ΠῚ ψΘυβια 118. ρορνθριπε Πάοὶ 

51 Ποου [ἴθ ἢ 51Π]0]1οἸταϊθιιι6. Ῥγοϊπ 8. {πιὰ πη 

γΘΠΪΔ ΠῚ 556 π|ΘΠἴι} ΟΡ 126. ̓ υδθίθχ τι, ΡΘΡ 

4πο5. Ο» ἰδίαμπη ον Οϑι αι Π6 8115 4 Ό 61 11]- 
ΡΘΕ 5. 6558 ᾿ἰοο 

τή. Νο5. νθ᾽Ὸ ΡῬυΥΙΠλι ΠῚ]. 1ΠΠπ|4 ᾿ρ505 ΓΟΡΘΈΠΊΤΙ5, 
4αρηηοάο ἀϊοαπε ΕἼ Π ἢ ροϑὲ ῬΆΓΡΘΙῚ ὃ Πτ1ΠῚ [6 Π1- 

ΡΟΓΘ ΓΘΟΘΠ ΟΥ̓ ΠῚ, Παπὶ ΟΥ᾿Π6, ἂπ ἀἸσηϊαΐο ἢ 564 

Πα}1π|5 ἀἄ60 ἀθηηθπϑ δϑὲ αἰ ἀϊοαὶ (ΟΠ Ἰτο ΓΘ 5:0- 

ΘΠ]ΟΥ ἢ, ΠΟΙ Δ ΠῚ 6556. ἔθ ΡΟ. ΡΟΒΙΘΡ ΟΡ ΘΙ, 
Οἴπὰ Πα] 511 ᾿πτθυν! τὴ, {ποὰ παϊανγα] θη Εἰ- 

{π| σαπη ῬαΙΓΘ. ΘΟ] πο] πθιὴ αἰἰρμιαῖ. ΝΘάτιθ 
ΘΕ ΠΟΠΉΪ 11} ΘΟΘῚ ΓΔ ΓΟ Π6. Π]1π|5 ρ ΔΕ 6 ΓΘΟΘ ΠΟΙ 

ἀἸοὶ ροϑϑ1ῖ, πο Ὁ} 14 τηοάο αιιοά ϑἴμλ] 1π|6}}:-- 
Θαηζα ΘΘοι Πτππὶ ΓΘ] α ΠΟ Π 6 ΠῚ, γΘυπ δἔϊλη ποά 

δὰ Ἃἰϊοιιη τιν ΡΟΒΓΘΡΊΟΡα [ΘΟ ΠΊΡΟΡΘ,, {1188 ἃ ΡΥ ΏΘΒΘΠΠ 

ἴθι ΡΟΡΘ. ΠΉΪΠ115. ἈΌΒΙΠΙ : οἵ ΤΙ Ρ5115. 18 ῬΥΪΟΓᾶ, 

41185 ἸΟΠΡΊ5 Δ ϑιιηΐ ἃ Ῥ ΓΘ ΒΘ ΠΕ θη ρογθ. Εχθηι- 

ΡΪι σαιι5ἃ, {1188 ΝΟΘ [θη ρΟΥθῖ15 ἀοΐα δι ηὉ ῬΓΪΟΓὰ 

51Πη1 115 41|ὸ᾽ ΠΑΡΓΔΉΓ ἦ6. 5 νυ 515. ΒΟ ΟΠ Ϊ5, 

4ποά 11ἃ Ἰοπρῖτι5. ἀἰ551α 51Πἴ ἃ Ῥ ΘΒ Θ ΠΕ ἔθη ρΟΥῸ: 

δἰ Πιδθο 1115 Ῥοβιθυονα , απο “αοάαμημηοο ἀρ- 
Ῥαγθαηΐ ΡΥ ΘΘΘΘ ΠΕ [ΘΠ ΡΟΥῚ γἹοΙ πΙοΡ ἃ. Ατ 6}1|5 ντΐϑ, 

« ὑμᾶς Αἀάιϊιπε 61], Γορ αση απ 5 οὐαί νεῖ - 

τῖθιι5 ΠΡγ5, καὶ διώξωσι χαὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα, καθ᾽ 

ὑμῶν ψευδόμενοι. ἘῸ᾿ ρεγδεψιιὶ {ιονὶπε, οὲ αϊχενὶπὶ 
οπιπθ πταΐιιι ἀκα ϑιιγ 05 πιθηίϊοπίος. 

ἃ ἀχατάσχευον Ἴ [1ὰ Μ55. φιαΐπον, ΤΠ Δ1{| ἀχατασχεύα- 

στον. ΤΡΙἄοτα ἅτιο (οαἸο65 ἐνδιαστρέφουσι. ΟἸθ5 [α- 

γεὶ αἰΐι5, ἴῃ αι Ἰοσίεξαν ἐνδιατρίθουσιν. 

ὁ φιλοπραγμιοσύνης 815 φυΐϊπαια οοαῖοοβ Ν95, ἘΘΕΙ 

πολυπραγμοσύνης. Μοχ 661Π| ἐρωτήσουιεν, ΡΊοσάτιο οο41-- 

οο5. Νῖξϑ, αἴ τη «οπτοχίτι, 
᾿ 

11 

Α 

; ἜΥΌΥΥ ΕῚ κὐ ὁ ΠΌΡΕ Ὗ 5 
μάτων, χαὶ τί γὰρ οὐχὶ τῶν ἐπονειδίστων ἀποχα- 
λοῦσιν; Ὧν τοσοῦτον ἀπέχω δυσχεραίνειν ταῖς 

λοιδορίαις, ὥστε εἰ μὴ λύπην ἡμῖν ἐνεποίει χαὶ 
3 , 57 "ει Ν " , -Ἄ 
ἀδιάλειπτον ὀδύνην ἣ χατ᾽ αὐτοὺς ζημία, μικροῦ ἂν 

εἶπον, χαὶ χάριν αὐτοῖς τῆς βλασφημίας ἔχειν, ὡς 
οτω , 

μαχαρισμοῦ προξένοις. Ναχάριοι γάρ ἐστε, φησὶν, 
ε ΡῚ Ν ἢ ς ς ο [ ΕῚ -» Ε2 Ν᾿ Ἢ Ἢ 

ὅταν ὀνειδίσωσιν “ ὑμᾶς ἕνεχεν ἐμοῦ. "ἔστι δὲ ἐφ 
Μν0. τ - - ΕῚ ᾿ . ᾿ 

οἷς ἀγαναχτοῦσι, ταῦτα. Οὐ μετὰ Πατρὸς, φασὶν, 
φρΧ Ἁ ᾿ ΄ ον 

Υἱὸς, ἀλλὰ μετὰ τὸν Πατέρα᾽ διόπερ ἀχόλουθον, 

δι᾿ αὐτοῦ τὴν δόξαν προσάγειν τῷ Πατρὶ, ἀλλ᾽ οὐχὶ 
μετ᾽ αὐτοῦ. Τὸ υὲν γὰρ μετ᾽ αὐτοῦ, τὴν ἰσοτιμίαν 
δ παν τς Δ  ἀα δὲ ᾿ ε , , ἢ οἵ τὸ δὲ δι’ οὗ, τὴν ὑπουργίαν παρίστησιν. 

Οὔτε μὴν σὺν τῷ Πατρὶ, φασὶ, καὶ τῷ Υἱῷ τὸ 

Πνεῦμα ταχτέον, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸν Υἱὸν καὶ τὸν Πα- 
΄ - , ἀλ βϑυ πᾷ ν , π᾿ λ τέρα, οὐ συντεταγμένον, ἀλλ᾽ ὑποτεταγμένον, οὐδὲ 

Ξ Φ ὦ , Α , 

συναριθμούμενον, ἀλλ᾽ ὑπαριθμούμενον. Καὶ τοιαύ-- 

ταις τισὶ τεχνολογίαις ῥημάτων τὸ ἁπλοῦν χαὶ 

ἃ ἀχατάσχευον τῆς πίστεως διαστρέφουσιν. “Ὥστε 

τίνος ἂν δι’ ἀπειρίαν συγγνώμης τύχοιεν, οἵ μηδὲ 
- “γον - , ΕΣ 2 -, “" 6 

τοῖς ἄλλοις ἀπείρως ἔχειν ἐχ τῆς αὐτῶν “ φιλο- 
πραγμοσύνης ἐπιτρέποντες : 

ἫἩ - ὯΝ  ϑὺ ὺν “«- τ ᾿ 2 7 
μεῖς δὲ ἐχεῖνο πρῶτον αὐτοὺς ἐρωτήσωμεν, 

᾿ ἘΩΝῚ ᾿ Π , ἐδὰΣ . γὺ , ε 
τὸ μετὰ τὸν Πατέρα πῶς τὸν Υἱὸν λέγουσιν ; ὡς 

4 4 μ τ } 
γρόνῳ νεώτερον, ἢ ὡς τάξει, ἢ ὡς ἀξία ; ̓Αλλὰ 

ἃ ε ,ὔ 

χρόνῳ μὲν, οὐδεὶς οὕτως ἀνόητος, ὡς δευτερεύειν 
λέ Ξ ἊΣ Β ) ΕΝ ϑνν, σία τα ΄ ἔγειν τὸν ποιητὴν τῶν αἰώνων, οὐδενὸς διαστή- 

,ὔ, - “Ἢ εοὁἪ 

ματος μεσιτεύοντος τῇ φυσιχῇ πρὸς τὸν Πατέρα τοῦ 

ἔ τῶν ἀν- 
0 ,ὔ 4} ἔ, ἑν λέ - ΠπΠ ᾿ ᾿ 

ρώπων συμιδαίνει νεώτερον λέγειν τοῦ Πατρὸς τὸν 

Υἱοῦ συναφείᾳ. ᾿Αλλὰ μὴν οὔτε τῇ ἐννοία 

νει ΕῚ , - ᾿ 4Ἃ“ 7 - , Α 

Υἱὸν, οὐ μόνον τῷ σὺν ἀλλήλοις νοεῖσθαι χατὰ τὴν 
.}Ὰ 5 ΞΘ »ΞῚ , δαδ δι ΄ Ἁ " 

σχέσιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐχεῖνα λέγεται τῷ χρόνῳ δεύτερα, 
Η ἐἰ τὰν , " 

ὅσα τὴν πρὸς τὸ νῦν ἀπόστασιν ἐλάττονα ἔχει" χαὶ 
-»" , τ ᾿τ- 

πάλιν ἐχεῖνα πρότερα, ὅσα περισσότερον ἀπέχει τοῦ 
ῦν. Οἵ ἥπερα 8 τῶν Σοὲ ὥ ὸ ; νῦν. Οἷον πρότερα 6 τῶν Σοδομιτιχῶν, τὰ χατὰ 

- -» τ ΄ ,ὔ 

Νῶε, ὅτι τοῦ νῦν ἐπὶ πλέον ἀπῴχισται χαὶ ὕστερα 
.ν “ ͵ ο- , - 

ταῦτα ἐχείνων, ὅτι μᾶλλόν πως δοχεῖ προσεγγίζειν 
οτὦο -» τω δα , “ ᾿Ὶ Ὁ 

ᾧ νῦν. Τ Ὡς δὲ πάντα χρόνον χαὶ πάντας αἰῶνας 
͵ “«΄ τ -- ι ᾿ - 

περεχούσης ζωῆς τῇ πρὸς τὸ νῦν ἀποστάσει τὸ 
Ὶ 

-ὥ 
ΡῚ εἰνα! καταμετρεῖν, πῶς οὐχλ πρὸς τῇ ἀσεφεία ἔτι 

. ε 

- ᾽ , - ᾿ ᾿ 

ἔ τῶν ἀνθρώπων Ἴ (οα665 Ταϊηάιιθ τὸν ἀνθρωπίνων, 
δα γδγῖπι ᾿ιιπεαταχιι τπιοϊϊοπο. Αἰ Ἰοῆσο ΡΟΙου οϑὲ 

σαυ]ραΐα βουιρίανα, Ῥυοροβίξιιπη δ π]πὶ οϑὶ, ΒΆΒ1Π10, σαπὴ 

δηΐθα ῬγΟΡαν γαῖ ΕἼΠΠ πὰ ΠΟΠ 6556 [ΟΠ ΡΟΤΘ Ροβίοσιο- 

ΤΌΤ, πῖιπῸ [14 5 σα! Ποα ίϊπ5 αἥοτο ; δαμηάτι 11- 

{πὲ ἴῃ Βοος ἀγβιιμηθηΐο σουβασὶ, αὶ ΕἼ] ἀπὲ πὸ οορίξα- 

οπο 4αϊάοπη Ῥαΐγο βοβίθυογοιη οὶ ρόββε ἄριποπ- 

οἰτεῖ. δίαξια 61] συναλλήλους, σοάϊοος Οππο5 Νῖ95. 

αὖ τη οοπΐοχίῃ, 

8 τῶν Σοδομιτιχῶν  Γγο5 σα οο5 τῶν Σοδοιμιτῶν. 



118. ΠΕ βϑΡΙΒΙΤῦ ΒΆΑΝΟΤΟ. ΘΛΡΌΤ ΥἹ. 4ἢ 

χαὶ πᾶσαν ὑπερθολὴν ἀνοίας ἔχει" εἴπερ. χαθ᾽ ὃν 

τρόπον τὰ ἐν γενέσει χαὶ φθορῆ πρότερα εἰναι ἀλ-- 

λήλων λέγεται, χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὃ Θεὸς χαὶ 

ἹΠχτὴρ τῷ Υἱῷ χαὶ Θεῷ τῷ ὑπάρχοντι πρὸ τῶν αἷ- 
͵ ῃ ῃ Π . 

΄ Γ ε , 3 τ . ᾿ 
νων παραμετρούμενος ὑπερέχοι; ᾿Αλλὰ γὰρ ἣ πρὸς 

4“ ψΨ « ὍΝ τ ᾿ 5. ,ὔ δι Ἔ 

τὸ ἄνω ὑπεροχὴ τοῦ Πατρὸς ἀθεώρητος, τῷ ἁπαξ- 

ἁπλῶς μήτε ἐνθύμησιν μήτε τινὰ ἔννοιαν τὴν τοῦ 

Κυρίου γέννησιν ὑπεραίρειν, χαλῶς τοῦ Ἰωάννου 

διὰ δύο φωνῶν εἴσω Ἐθριγράπενων ὅρων τὴν διάνοιαν 

ἀποχλείσαντος, ἐν τῷ εἰπεῖν᾽ ᾿Εν ἀρ ρχῇ ἦν ὃ ΠῚ 

᾿Ἀνέκόατον μὲν γὰρ ἢ διανοίαις τὸ ἦν " ἀνυπέρδατον 

δὲ φαντασίαις ἀρχή. “Ὅσον γὰρ ἂν ἀναδράυης τῇ 
Ν λα νῷ ΟῚ 3 , ΟΡ, τ ν Ὁ 
διανοίᾳ ἐπὶ τὸ ἄνω, οὐχ ἐχθαίνεις τὸ ἦν. Καὶ ὅσον 
-᾿ -ῇ ἢ “ “ ἵἜς τ δυο ἊΨ « ᾿ 
ἂν διαταθῆς ἰδεῖν τοῦ Υἱοῦ τὰ ἐπέχεινα, ὑπεράνω 
ἐπ -Ξῷ σοὉΝ 5 πες 7 9 δὲ Ὗ τ 

γενέσθαι τῆς ἀρχῆς οὐ δυνήσῃ. Εὐσεδὲς οὖν χατὰ 

τοῦτον τὸν τρόπον ἅμα νοεῖν τὸν γ͵ὸν τῷ Πατρί. 

Εἰ δ᾽ ὡς ἐν τόπῳ ὑποχε!μένῳ ὑπόδασίν τινα τοῦ 
Υἱοῦ νοοῦσι πρὸς τὸν Πατέρα, ὥστε ὑπεράνω μὲν 

τὸν Πατέρα χαθῆσθα!, πρὸς δὲ τὸ ἐφεξῆς εἷς τὸ 

χάτω τὸν Υἱὸν ἀπεῶσθαι, διολογείτωσαν τοῦτο, 

χαὶ ἡμεῖς " σιωπήσομεν, “ τῆς ἐναργείας αὐτόθεν 

τὸ ἀπεμφαῖνον ἐχούσης. Οὐδὲ γὰρ τὸ ἐν τοῖς λογι- 
σμοῖς ἀκόλουθον διασώζουσιν οἱ διὰ πάντων διήχειν 

τῷ Πατρὶ μὴ διδόντες, τῆς τῶν ὑγιαινόντων ἐν-- 

νοίας τὰ πάντα τὸν Θεὸν πεπληρωχέναι πιστευού-- 

σης" οὐδὲ μέμνηνται τοῦ προφήτου λέγοντος" ᾽Εὰν 

ἀναδῶ εἰς τὸν οὐρανὸν, σὺ ἐχεῖ εἶ " ἐὰν χαταδῶ, 

εἰς τὸν ἅδην, πάρει" οἱ τὸ ἄνω καὶ χάτω εἰς 

Πατέρα καὶ Υἱὸν διαιροῦντες. Ἵνα δὲ τῆς ἀμα- 

θείας τὸν ἔλεγχον διωπέήσω; τόπον ἐπὶ τῶν ἀσω-- 

μάτων ἀφοριζόντων᾽ τί τὴν πρὸς τὰς Γραφὰς υμά- 

χὴν χαὶ ἐναντίωσιν αὐτῶν οὕτως ἀναίσχυντον οὖσαν 

παραμυθήσεται, τὸ, Κάθου ἐχ δεξιῶν μου, χαὶ τὸ, 

᾿Εχάϑισεν ἐν δεξιῷ τῆς μεγαλοσύνης τοῦ Θεοῦ: 

Τὸ γὰρ δεξιὸν οὗ ΕΝ χάτω ΧΕ ΟΣ δηλοῖ (ὡς ὃ τού- 

τῶν λόγος), ἀλλὰ τὴν πρὸς τὸ ἴσον σχέσιν - οὐ σω- 

ματιχῶς τοῦ δεξιοῦ λαμὋανομιένου (οὕτω γὰρ ἄν τι 

αδιανοίαις... φαντασίαις 816 ἀπὸ ΠΡΥῚ γϑίθγθβ, «υ1- 

Βὰ5 ἴαγοϊ δτουιτα ἔστι βου! ρίιπτγα διανοίας... φαντα- 

σίας. ἘΔ διανοίᾳ... φαντασίᾳ. ΑἸ᾿φαδηΐο Ῥοϑβὲ δα 

ἐπὶ τὰ ἄνω, οοἄϊοος9 ἴ55. αὖ τη σοπίοχία. 

» σιωπήσομιεν 1 'ΓΡε5 (οά!ϊοο5 σιωπήσω λὲν. 

ς τῆς ἐναργείας 510 ἄπο σοάϊοο5 Μ55. Οὐιαΐπου 4111 

οααπὶ 6115 πα θεηΐ ἐνεργείας. 564 ῬγΟΟΪν 6 ἔν Ἔγραγο 
ἩΡυαν5, 4108. ῬαΥ οι ἴῃ οαοηη σοοθ βξθρα 1185 

ΟΠ θπ ἀἴδβο υἹ οθίμλιι5. Θουρίανα., (τᾶ πὶ βοαιε 511- 

“1185 ΟΠῚΠΘ ἔθ ΠΡ 115 Θὲ ΟἸΠ]Δ 588 ]α {ΓΔ ΠΘΟ πάϊς, 
Θχ᾿βιθπ ἰδ} τ ΘΕ 1 αἸϑίϑ τα ἃ ΡΥ ΦΘ56 ΠΕ ἰΘΙΏΡΟΓΘ, 

δἃΠ ΠΟ Ρ δοῖο Ἰπηρ᾽ ἰδίθη} , ΟΙηΠθῖὴ οἴη ἀἄ6- 

ΠΙΘΠ ἔϊδ ΠῚ ΘῈ ΓΑΐ : 51 “ιιθιηδ πη πὴ ΓῈ5 Κη γα-- 

ΤἸΟΠΙ ΟΡ ΡΈΟΠΙαιι6 ΟΡΠΟΧΙςΘ, 8[115. 4188 ῬΥΙΟΡῸΒ 

6556 ἀϊοιιπΐαν,, δα πηάθπι δά τηοάπτῃ δι οἱ Ρὰ- 

[6 Ρ., σο]]αἴτι5 απ ΕἾΠΟ οἱ 60 41 δϑὲ ἃπῖθ 588θιι-- 

Ιὰ , ϑιιρογαῖ ἢ Αἴ δηϊη Ραἰ ΘΠ 6586 ΔΗ [ΘΙ] 6 ΠῚ Π6- 

ΠΟ Ρροϑϑὶξ ΔΠΙΠΊΟ ΘΟΠΟΙΡΘΙ 7, 60 «πιο ΤΟΠΉΪηὶ 
ΘΘΠΘΡΑ ΠΟΙ ΘΙ ΠΘΟ 118 ΡΓΟΥΘ115. σΟΘΊΓΔΓΟ., ΠΘΩτ6 

1116 ποίϊο ἐγαπϑοθπάδξ : Τοᾶππθ ρα] Οἤ γα ἀππιαθιι5 

γοοῖριιβ οοσὶ ἐδ ΟΠ 6 ΠῚ 1ΠΈΓἃ ΟἸΓΟ.ΙΏΒΟΙ ἴ05 ἔθ} Π}1- 
ΠΟῸ5 γϑοπάθηΐθ., αὐτὴ ἃἷξ : ἦπι ρεϊποίρῖο οραὲ 77 61-- 

θιιηι. Νάτη πϑάμ6 οχ πᾶς νοοθ., δγαέ, σοϑ] δι !ο 

ΟΧΙ τα ΓΘΡΟΥΙΡ6 ροΐοϑὲ ἢ ΠΟΘ ῬΡΙΠΟΙΡ ἢ) Ἰτηδ-- 

σίηδῦο τΡαπϑοθηάθγθ. Οπδηζαμην 8. Θηϊμὴ οορίία- 

τἰ0Π6 σα ΓΓὰ5 δὰ Δη θυ ]οΥἃ ἢ ΘΧ νοοΘ, γαῖ, ΘΧῚΠΠῚ 

ΠΟῚ ΤΈΡΘΡΪ5. ΕἸ χιια ἔτι 15 ᾿Π5 1 {6 }15 ν᾽ 6 γ6 {τ|ὲ8 

δ πΐ αὐτὰ ΕἸ Π.,. ΠΟΙ ΡΟΪΘΙῚ5. [Δ ΠΊΘΠ 5106 8 16 
ΡΥΪΠοΙρί πη. Τί τι8 Ρ᾽πι πὴ δϑὲ Πιχία πᾶ ΠΟ ΓΔΠΟΠΘΠῚ 

ΕΠ τ τὴ 5101} οἴη Ῥαῖγο 1πί 6] Προ 6. 

ὥὔοαπ. 1. 1- 

τὅ. Οτιοά 51 ναὶ ἴῃ ἰοοο Βα ]Π]ογΘ ΕἸΠΠαπὶ ΕἸΠ1π5 
ποη 5}565ὲ 

ῬδΙΕΡῚ 5106 556 ΠΑ ΘΊ ΠΑΠΓΕῚ : πὶ 1Π 500] 1Π} δθάθαϊ μαιγὶ ταπὶ- 

Ῥαΐον., δα ἄδθιη διπδὼ 1Π ἸΙοοσιπ 1πἔθυιοσο 46- ἐπε εὐ 

ἐγιιϑὶι5. 5[; [αἰϑαηίιν ἰδία, δὲ ΠῸ5 ἰδ ΟΘΌΙΠΠ118 ; Πογε. 

ἀρονία Ἰο πθ Πα] γΆΓΠΟΠ6 ΡῈΡ 58 ἀΡβ αν Ια ΐθη Πὰ- 
Ρϑηΐθ. Νὰιμῃ πθ60 ἴῃ γδιϊοοϊπᾶπάο 5101 οοπϑίαπξ ; 

4π| ποη οοποράϊππε Βανι ἃ πηϊνθυϑὰ ρου ησ6- 

ΓΘ, ΘΠ δου 4] 58Πὶ 5ππΐ, σοσίτ 0. οὐδ δῦ 

ΤῬθοιιπὶ ΠΡ] 6556 πΠΊν οῦϑᾶ : Π6Ὸ γΘοο Δ ηξι ΡΓΟ- 

Ρ[ιθῖδο ἀϊοθ πεῖ, δὲ ἀσοθτιείθηο ἐπὶ σιδέκιπι, [τι εἰς 

65; δὶ ἀδδοθπάογο αὐ ἱπίεγος, αὐἰὸς ; απὶ βαργὰ 

δὲ ἰηἴγα ραρεππεαν Ἰηἴον Ῥαΐνθμη δὲ ΕἼ]. ΑἹ 

πὶ Πἰ 81} ἀϊοαιη δ γοάδυοιθπάδῃι ΠΟΛ) ΠΏΡΘ- 

Αἰ ἰατη., ΚΘ ι15 ᾿ΠΟΟ ΡΟ ΘΒ ἸΘΟΙα ΠΏ ΔΓΕ τ ΘΏ ΠΊΙΠῚ : 

ἀαϊ4 Θχοιβα 1 Ὁ ΘΟΥα τη πη 1 Θἴα ΘΠ 7 {π|ᾶ ἔδη [τὴ - 

Ριάθηϊον τϑρισηαηῦ Δαν υβἃ ἢ ΠΡ 18 ΘΟΡΙΡ ΡΙ5 Ὁ 

4πο4 φόπιιβ δὲ {Ππ4, ϑεώθ α ἀεχιΓις πεῖς : εἴς, ἄγος 109. 

(οποραϊε ἵπ ἀοαίτα πια θείαις [)6ῖ. ΝΘαπ6 Θηϊηὶ μεν. τ. 3. 

ἀοχύναπι 5 σπιῆοαξ Ἰοοιιπι ΗΘ] ΟγΘ ἢ , (ππ0( 1511 

Ριϑάϊοαπε, 564 υϑἰδ!!οπθη δε 1ὰ 4ποὰ «αταὶα 

δῖ; {α!ρρ6 ουπὰ ἀθχιγαμη ΠΟῚ ΔοοΙρ᾽δίι σοΡρΡρο- 

Ρεαί. 138, 

χατ5, μτνοῖ οἱ οοπάποιε ργοροβιίο Βα, 4] Ρνονο- 

οαἱ πατοίίοοβ αὖ ἀρογῖο ἀϊοαπὲ Ραμ 1 5ῈΡΘΓΊΟ 6 ἰοοῸ 

βοίοτο, ΕΠΙαπη ᾿πίδγιοσο ; ἕππο Θμϊπὶ ὙΘΙΡ15 δ 605 

το} ]Ποπἄος ορτιβ πο {ππ τ απ, ΘἸΙΤῚ 6] αϑπιοαι βοπέεη- 

εἴα, 51 Ῥαϊαπι ἃ βἴπθ (ἰββιπη α] α 10 π6 δππη τθἔτ, τηᾶ-- 

πἰξεβίαπη παροαΐ τοραρπαμπίίαμῃ, ἸΝὸμ αἸ ΈΓ50 56Π511, 

Ποῖ ἄϊνουθο νϑυθοόγατη ογά πο, ἄἀϊχις Βα] 15 ἴῃ Πρ ὶ- 

5[01. ἀϊ. 844 : αὐτόθεν ἔχει τὸ ἐναργὲς ἡ ὁλασφημία. ϑ'μα 
5ροπίε πιαπίζεσία οϑὶ δίασρΠεπιία. 
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ΚΆΠΟΥ (516. ΘΗΪΏῚ Ροϑϑὶξ ἰδ) 6556 ΔΙ] 5ἰηϊ- 

ϑγιιπι ἰπ Π60) 564 ΠΟΙ͂ΟΙ Ποἷ5. ἀϑϑι θη νϑυ 5 

5. ΒΑΒΡΙΠῚ ΟΕΒΑΒΕΙ͂, ΘΟΑΡΡΑΌΘΟ. ΛΒΟΗΙΕΡ. 

καὶ σχαιὸν ἐπὶ τοῦ Θεοῦ εἴη), ἀλλ᾽ ἐχ τῶν τιμίων 
τῆς “ προσεδρείας ὀνομάτων τὸ μεγαλοπρεπὲς τῆς 

Νοάθθ ΕἾ] πηα]θϑίαι θη ΠΟΠΟΡΘΠΊ4Ὲ6 ΒΟ ρ ἔτι Γὰ ΟὉ οσι]ο5 Εὶ περὶ τὸν Υἱὸν τιμῆὴς παριστῶντος τοῦ λόγου. “ Λει- 
οἰΐαπι ἀϊ- 
σηϊίαῖο ΕἸ- 

195 ἵπί6- 

τίοτι 

ἔν ονι Ἰ» 
2ή. 
Οοϊος. ἐ. 

17. εῦγ.1. 

ΞῈΣ 

]οαπ.ιή.9. 

Δανο. 8. 

38. 
“οαπ.".4. 

οαπ,ῖ.τή.. 

Τυΐά.ν.κ8. 

Ροπαῦ. ἈΠ Φαυιμὴ δδὲ Ἰρι τα. πὶ πὰς νοο6 αἰ ΠΪἃ- 

εἶα ἱππείου σγδάπιη ᾿παἸσανῚ ἀβϑθγαηΐξ. ὨΙβοδηΐ 

ἰσίεαν φαοά ΟΠ βέι5. θϑὲ Π δὶ υἱρέι5., οἵ Π 6] 5ἃ-- 

, , ᾿ ΩΣ 

πόμενον τοίνυν, αὐτοὺς τὸ τῆς ἀξίας ὑποδεὲς διὰ 

τῆς φωνῆς ταύτης δηλοῦσθαι λέγειν. ΜΙ ανθανέτωσαν 
͵ [᾿} γ Ἀ ῇ»΄ Ἁ τω ͵ὔ 

τοίνυν, ὅτι Χριστὸς Θεοῦ δύναμις, καὶ Θεοῦ σοφία, 

Ρἰθητα., οἱ ἱπηᾶρο δὶ ἰην]51}}}}15,. Θὲ ϑρίθπάον Ἔ χαὶ ὅτι εἰκὼν Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, καὶ ἀπαύγασυα 

σ]ονῖδθ., σποάσψαρ πτιπὸ Ῥδῖον βίσθαν! δι, 56-- 

416 τοίπιπ ἴῃ 60 ΘΧρ  ϑϑὶῖ. Ηδοο ἰϑιτιν Θὲ αιιδ- 
ΘΠ] {116 ἢΪ5. 51 Π}}}1ἃ 51 ῬΘΙ τι  ν Θυϑδ 1 ΒΟΡΊΡτα- 
ΓΔΠῚ ἰθϑι πη πἶα., αἰλαπλ ἀἰσθιηιι5. Πιι "118 {15. Πὰ-- 

ῬῈΓ6 5 σῃ Πα ΠΟ ΠΘ ΠῚ, ἃπ σοι ρΡοοηΐα αιιδο 1 ; 
{ΠπΘ ΘΠ 1 πα] δϑίαϊθη,, οἱ διδίθηι οἴπ ῬΑΙΡΘ 

σ]ουγίαπι οριοοϊ πανὶ ἢ Απάϊαπε ἸΠΒΌΡΘΡ δὲ Ἰρϑιιηι 

Το Ϊ ΠπιΠ ῬΑ] ΠῚ 5118 ΠῈ σ]ΟΥ 8} οἴμηὶ ῬΑΓῸ δ πὰἃ-- 
161} 556 ΘΠ 61, οὐ αἷΐξ : Ομ υἱαοὶ πιὸ, υἱάοὶ 

εἰ Ραίγεπι. Ας γαγϑιπη, (ἡπεηι υϑποΡὶς ΕἸ 5 ἐπ 

σίονία Ῥαιγῖς. Ἐπ, {7ὲ ποποτὶΠοθπὶ Κἰϊπειι, χιιθπι-- 

ααηιϊοάιιπι ποιιονὶ βοαπε ραίτοηι. Τίθιῃ Ππ|ι4, 7 1αϊ-- 

πιτι5 δἰογίανι 6715, οἰονγίανι ἰατιτίατη ἔπ 5 τι 
α Ῥαίγδ. Ῥυύϑιιθ., {ϊιϊσοτίίτι5 ]}26τι5., χιιὶ 65: ἵτπι 

δίπιιι Ραίγὶς. Ἠουῖιπι ἀτιη} 511 ΠῚ Π}1}} ΘΟ Πϑι ἀθγαηΐ, 

Ἰοσιιηι οϑι 0115 ἀ6ϑ ΕΠ αίιι πη} ἀἰ τ απ: ΕἼΠΟ. ΝΠ 

51Πτ|5 ραΐθιυπιιβ, 564165 δϑὲ ἀἰσηα ΕἾΠ]Ο : 508 }6}}} γ6ΓῸ 

Ιοοιι5 115 οοπν θη, ΦΌΪΡιι5. Οριι5 δϑὲ ϑ ] ΘΙ ΙΟΠ6. 
Νο5 Ἰσιταν δά 4]1ἃ ργορθυϑηΐαθβ., ΟΡ τον π΄ {γᾶ Π5-- 

Οὔ 511 [Θϑ ΠΟ Πη]1ὰ ΔΕ Πσ] Πλ115. : ΠῸῚ νΘΓῸ ΡΘῚ ΟΕ 
Ἰῖσθῖ, ΘΟ ]θο 5 ρΡΟΡ ΠΟΠΙθιι5, 5] ΟΥΪδ8 5110} 1Π}1 αἴ 6}, 

τῆς δόξης, καὶ ὅτι τοῦτον ὁ Πατὴρ ἐσφράγισεν ὃ 

Θεὸς, ὅλον αὐτῷ ἑαυτὸν ἐντυπώσας. 'Γαύτας τοίνυν, 

χαὶ ὅσαι ταύταις συγγενεῖς χατὰ πᾶσαν εἰσι τὴν 

Γραφὴν μαρτυρίαι, πότερον ταπεινωτιχὰς εἶναί 

φαμεν, ἢ ὥσπερ τινὰς ἀναῤῥήσεις, τὸ μεγαλοπρε- 

πὲς τοῦ Μονογενοῦς, καὶ τὸ πρὸς τὸν Πατέρα ἴσον 

τῆς δόξης ἀνακηρύττειν ; Ἀχουέτωσαν δὲ χαὶ αὐτοῦ 

τοῦ Κυρίου σαφῶς ὁμότιμον ἑαυτοῦ τὴν δόξαν τῷ 

Πατρὶ παριστῶντος, ἐν τῷ λέγειν, Ὃ ἑωρακὼς ἐμὲ, 
ἑώραχε τὸν Πατέρα. Καὶ πάλιν - “Ὅταν ἔλθη ὃ Υἱὸς 

ἐν τῇ δόξη τοῦ Πατρός. Καὶ τό" Ἵνα τιμῶσι τὸν 
Β Υἱὸν, καθὼς τιμῶσι τὸν Πατέρα. Καὶ τό- ᾿Εθεασά- 

μεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς Μονογενοῦς παρὰ 

Πατρός. Καὶ τὸ, ἢ Ὃ μονογενὴς Θεὸς, ὃ ὧν εἰς 

τὸν χόλπον τοῦ Πατρός. Ὧν μηδὲν ὑπολογισάμενοι; 
τὴν τοῖς ἐχθροῖς ἀφωρισμένην χώραν προστιθέασι 

τῷ Υἱῷ. Κόλπος μὲν γὰρ πατριχὸς, Υἱῷ καθέδρα 
πρέπουσα" ἢ δὲ τοῦ ὑποποδίου χώρα, τοῖς “ ἐπιδε-- 

ομένοις τῆς ὑποπτώσεως. Ἡμεῖς μὲν οὖν ἐφ᾽ ἕτερα 

τὴν δρμὴν ἔχοντες, παρατρεχόντως τῶν μαρτυριῶν 
ἐφηψάμεθα - ἔξεστι δέ σοι κατὰ σχολὴν συναγαγόντι 

80 ὙἹΡΓα 5 ΘΠ ΘΠ ΙΔ} ἴῃ ΕἾΠ1Ο Ρ ΒΡ οοΡΘ. Οπδμη--ἰ α τὰς ἀποδείξεις, τὸ τῆς δόξης ὕψος καὶ τὸ τῆς δυνά - 

4π|ᾶπὲ Π6 ἢδο 4] 46 η} Διι ΠΟΥ] ο΄ π0 Ρρᾶγνὰ νἱά6- 
Ἰυαπίτι", δὶ 48. σα ΠΑ] ΟΡ οἱ ἈΡ]θοῖθ 1π|6]]ΠΠσδὲ 
ὰ5 γοσθϑ, “δαίτσιτη οἵ δἰπιίηι : πα ΙΟ6Ὸ ΟἸΓΟτΠ- 

5οΥ θα  Ῥϑιιη., ἤπσαΐαᾳιιθ ἢ σιγὰ πη 80 [ΟΥ̓Δ ΤῊ 51-- 

ἃ προσεδρείας  ΟἸαπλν]5 Προ βουρίιγα ἴῃ ἀπὸ ἔδη- 
ἴυτὴ ὀχϑίεϊ οοάϊοο Νῖ5., ἀββθ ποῦ ἴαπηθη (ΟΕ ἤ 510 Θὰ: 

συ] σαΐο προεδρίας, {ιιε6 1π 8}115 τορουῖίαν Ν55. ΘΟ ἀἸοΥΡτι5 
εἱ δἀτ15, ρυθίογθη ἀπ 6556. ΕἼ 5. οὐπῃ Ῥαΐτο σοτηραᾶ- 

ταΐιβ ποὸη Ππαροΐ προεδρίαν, ποὸ 11 ἘΣΓΆ5Πητι5 βῖπθ ἃ"- 

Βιγἄο. σομηπηθηΐο ργεδοιθηίϊαπι (515. Θπῖπὶ τ α16410 

Πᾶπο γοςθιη) Αἰ γΊ ποτο Ροΐαϊξ, 

6 λειπόμενον τοίνυν  (οά. ΟὈΙΡετί. λείπεται τοίνυν. 

Οοπίοπαϊς δαΐοτη πος ἴοοο (ἰομ οἤβιι5 Ἰοσοπάαπι 

6856, αὐ ἴῃ πηᾶυσῖπο (Π1ο15 Ηδητιοἶδηὶ, οὐδὲ ἀξίας, 

οἱ 5ῖς τοάάεπάπμῃ: ἤεϊιηφιιίει" ἐϑίξιιν ἐἰ5, πὸ πεὸ 
ἐπξεγίονεπι αἰἱϑτιταιὶς αν αάτιπι ρ6 πάπὸ ὐόοεπι εἰϊ- 

οαπὶ οἰσηϊβεανὶ. ΑἀΔάϊι νἷν ὁγαάιίαβ : Ὁμώ ρίαπα 

Βαοιϊϊιὶ {πιονα., αὖ ἤν πίθ ρΡΟΥδιι5 ψιιοα εαὐτεὶς ει. 

5ε4 ργωΐογαυαπι φαοά ΒΆΒΉ 15. Δάν ευβασῖοθ ποπα- 

{πᾶπὶ ᾿πά ποῖ 46. ΕἾΠΙ Ὡαπαπταῖο οοπῆϊομἑοβ, 566 Ρο- 

{5 Θὰ πι ποσαπΐοθϑ τοί} ]]1Ὁ ; οοτία 1Π Προ 5 (οι θῇ - 

515 ἴῃ ἰΙοσοηο (οάϊος 4ποῖη οἰΐαΐ. ΝΟ Θπῖπη Ἰορστίαν 

ἴη πιαυρίπο οὐδὲ ἀξίας, 564 οὐδὲ ἀξία. Οοά «αϊάοη) 

΄ , -ὉὉ τὦω “ Ἷ 

μέως ὑπερέχον τοῦ Μονογενοῦς χατιδεῖν. Καίτοι 
, -Ὁ ᾿ῸὌῸὩηΟ 

εὐγνώμονι ἀχροατὴ οὐδὲ ταῦτα μιχρά᾽ εἰ μή τις 
-- - τω » τὩὔὖω τω 

σαρχικῶς καὶ ταπεινῶς ἐξαχούοι τοῦ δεξιοῦ χαὶ τοῦ 
ΓΟ «“ ,ὔ ᾿ Ν , 

χόλπου, ὥστε τόπῳ τε τὸν Θεὸν περιγράφειν, χαὶ 

βοΒοϊταπη δα ΒΆ51111 5επίθπεϊαπι ᾿π Ἰοαπάδπι ἀΡΡροϑβὶ- 

{πιπ οϑί, ποῆ δα οοπίοχίαση επποπαπάμτμη, τη ἴπ 

ΒΡ ΟΥΟΓΟ δ] αβάθιη (σα ]οὶβ ρασῖπα ἄπο 4114 ὁσσαγγαπέ 

ΒΟΠΟ]1α, πόση ῬΥΙ πη απὶ 810 Παθεΐ : ὅτι οὐ χρύνῳ ὁ 

Υἱὸς ὕστερος τοῦ Πατρός “"" ᾿"ὅκὰ 7) Ομοα Μ {{ι|5 ἐεπιρονδ ποπὶ ἐπι-- 

ενῖον. Ῥαῖνγε; ἀεϊπα αἰ! ψπᾶπίο ροϑβὶ οὐδὲ τάξει, π6- 

716 οὐ ἰΐπα : ἀδθπῖχις οὐδὲ ἀξία, πεο αἰαπίϊαϊα; δο- 

οοϊητηοάήαίε Δα ᾿1π5{{{π|ίατη ἃ ΒΑ51110 ἀΙ Υ]5Ί ΟΠ 6 ΠῚ, 

ἃ φαμιέν  Τηιιο σο΄το65 Ν85, φῶμεν. 

» ὁ μονογενὴς Θεός  Ηδο ἀεδιιηΐ ἴπ ππὸ οοήϊος Νί5,, 

564 1π 4υϊηάις 4115 Ἰεσαπίιν, ΕΔΙΠ ὁ μονογενὴς Υἱὸς 

Ἄοοπίγα γοΐογαμῃ (οάϊει Π δὴ οἷ Ἰρβῖι5 Β451111 ἔοβι- 

ΤΟ ΏΠΠΊ, 41] “ο]αταΐ, οαρ. 8 Πα}5 πΡτὶ, ΟΠ τιβέαπι 

ἃ ϑουϊρίιγα ψΟΟΑΥῚ πηϊσοπεαμη Ποῖπι. ἴ7π46 ρΡαΐοξ 
απ 50 Ἰοσῖθβο {1 ἐἀἸἸπιι5. Ηοο ᾿ἴρ80 ἴπ Ιοοο (961 - 

665 ἄπο ἐν τοῖς χόλποις, 4118 ἐν τῷ χόλπῳ. 

Ρ ἐπιδεομιένοις 51. Μί55. «ιαίμπον, ἘΔΙΠ ὑποδεομέ- 

νοις. 



118. ΓΚ ΒΡΙΆΊΤΟ 

- “- ι λ , 
ἀναπλάττειν σχῆμα, χαὶ τύπον, χαὶ θέσιν σωμα- 

«Δ - ΩΣ ο ν “ τικὴν, ἃ παραπολὺ τῆς ἐννοίας τοῦ ἁπλοῦ καὶ ἀπει- 
ΕἾ ΛΑ Ἵ Χ 

ρου καὶ ἀσωμάτου διώρισται " πλήν γε δὴ, ὅτι τὸ 
μλνα, Ὸ "" ἈΝ ἢ 

τῆς ἐννοίας αὐτοῦ ταπεινὸν, ἐπί τε [ἰατρὸς χαὶ 

Υἱοῦ παραπλήσιον. Ὥστε οὐ χαθαιρεῖ τοῦ Υἱοῦ 
ΟΥ ,ὔ -» 3 

τὴν ἀξίαν, ἀλλὰ προσλαμόάνε! τὸ κρίμα τῆς εἰς 
ὦ Φρὰ ΙΔ 

τὸν Θεὸν βλασφημίας ὃ τὰ τοιαῦτα διεξιὼν. Ἔν 
- - νζ ω - ἘΠ 

οἷς γὰρ ἂν χατατολμιήση τοῦ Υἱοῦ, ταῦτα ἀνάγχη 
- ᾿ ε Η͂ “ 

αὐτῷ μετατιθέναι πρὸς τὸν Πατέρα. Ὃ γὰρ τῷ Πα- 
λ Υ͂ ", ͵ 5 7 »" δός ὧν. Ν δὲ τρὶ τὴν ἄνω χώραν εἷς προεδρίαν ἀποδιδοὺς, τὸν δὲ 

μονογενὴ Υἱὸν ὑποχαθῆσθαι λέγων, πάντα ἀχολου- 

θοῦντα ἔξει τὰ σωματιχὰ συμπτώματα τῷ ἑαυτοῦ 

ἀναπλασμῷ. Εἰ δὲ ταῦτα οἰνοπλήχτων καὶ ἐκ φρε- 
, "ὦ ͵ τς 

νίτιδος παραφόρων τὸν νοῦν τὰ φαντάσματα, πῶς 
- πὸ -- - 

εὐσεθὲς, τὸν τῇ φύσει, τῇ δόξη, τῷ ἀξιώματι σὺυν- 
Ν » “ ἡμμένον, μὴ μετὰ Πατρὸς προσχυνεῖν χαὶ δοξά- 

- ᾿Ν κ ε- 
ζειν τοὺς παρ᾽ αὐτοῦ διδαχθέντας, ὅτι Ὃ μὴ τιμῶν 

Ἂ 7. ΕῚ ἐῳι ΚᾺ , .ὔ ᾿ ν Ἷ τὸν Υἱὸν, οὐ τιμᾷ τὸν Πατέρα; 1Ἷ γὰρ χαὶ φήσο- 
ἸᾺ ,, [τα Ν , ΕἸ ͵7ὔ τ Ὁ 6 μεν; τίνα ἕξομεν δικαίαν ἀπολογίαν ἐπὶ ἕοῦ φοῦε-- 

ροῦ χαὶ χοινοῦ τῆς χτίσεως πάσης δικαστηρίου, εἰ 
ο - - χα 

τοῦ Κυρίου σαφῶς ἐπαγγελλομένου ἥξειν ἐν τῇ δόζη 

τοῦ Πατρὸς, καὶ Στεφάνου θεασαμένου ᾿Ιησοῦν ἑστῶ- 

τὰ ἐχ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ Παύλου ἐν Πνεύματι 

“διαμαρτυρομένου περὶ Χριστοῦ, ὅτι ἐστὶν ἐν δεξιδ 
τοῦ Θεοῦ’ καὶ τοῦ Πατρὸς λέγοντος, Κάθου ἐχ δεξιῶν 

μου" καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος μαρτυροῦντος, ὅτι ἐχά- 

θισεν ἐν δεξιδ' τῆς μεγαλοσύνης τοῦ Θεοῦ ἡμεῖς τὸν 
-Ὁ Ὑ ΄, 

σύνθρονον καὶ ὁμότιμον ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ ἴσον σχέ- 

σεως ἐπὶ τὸ χάτω “ καταδιδαάζοιμεν; Οἶμαι γὰρ τὴν 

μὲν στάσιν χαὶ τὴν χαθίδρυσιν τὸ πάγιον τῆς φύσεως 

χαὶ πάντη στάσιμον ὑποφαίνειν, καθὸ χαὶ ὁ Βα- 
Ἄ ἈΝ , .- - ὦ ροὺχ τὸ ἀχίνητον χαὶ ἀμετάθετον τῆς τοῦ Θεοῦ διεξ- 

τ 2 Τῷ “ ἈΝ ΝΥ , 3 ἀγωγῆὴς ἐνδειχνύμενος, ἔφη τὸ, Σὺ καθήμενος εἰς 

τὸν αἰῶνα, καὶ ἡμεῖς ἀπολλύμενοι εἰς τὸν αἰῶνα ᾿ 18 
᾿ δι ν Α ΄ φ» ΝΥ -Ὁ 45) ς , 

τὴν δεξιὰν δὲ χώραν δηλοῦν τὸ τῆς ἀξίας ὁμό- 

τιμον. Πῶς οὖν οὗ τολμηρὸν τῆς κατὰ τὴν ὅ δοξολο- 
Δ Ν: -} - ᾿ ἡ ΧΟΣ ε 32 ΡΥ 

γίαν χοινωνίας ἀποστερεῖν τὸν γον, ὡς ἐν ἐλάττονι 

χώρᾳ τιμῆς τετάχθαι ἄξιον: 

ἃ διαμαρτυρομιένου 515 ἱγε5 (οάϊοο5 ; 4111 οἱ δά 

διαμαρτυραμιίένου. Ἶ 
ὁ χαταθιθάζοιμεν 1 51. {γ68 (οαἴο68.; πι6]1π|8 {πὶ 

ἴῃ 4115 οἱ ἴῃ δἀιι5 χαταδιθάζομεν. 

ΤΟΝ. 11. 

ΒΑΝΟΤΟ. ΘΟΑΡΌΤ νι. 17 

ἱππη 1π16. ΘΟΡ ΡΟ αἰθπὶ : 4185. ἃἰν ΙΠ[6 ΠΡ ΘΠ Π1ἃ ΓΘῚ 
5] 0} 1015 οἱ ᾿Π}Π]ΘΉ585 ἃ6 ᾿ΠΟΟΓΡΟΙΘ8 ΙΟΠΡ 6 561η0- 

ἴὰ 51η0., ΡΡΘίθγ 81} “ππ04 1ΠΠπ| οοστίαι!ο Πτιμη]- 

115... Ῥαυο ἴῃ ῬΑ Ροἢ σλ 1 αἴάπθ ἴθ ΕἸ] πη. 

Οἴιαρο ποη 6} 1οἱὲ ΕἾΠΙ ἀἰση! αἔθιῃ., 5θ ἃ δἀ]αηρὶς 
Ἀ] ΒΡ μλ186. οὐπηθη δάγνοιθιιθ θυ Πα ]5641|5 

ἴα Ππὰ ἀἸ556 011. Οὐ δροιΠ] {τ|6 Θ ΠΏ] ἀι 5115 [που] Θνο- 

ΠΟΙ ἴῃ ΕἸΠΠΠΠ. , ΠΘΟΘ556 δϑ[ τι ϑδάθιῃ ἐγαηϑίονας 

ἴῃ Ῥαίγθηι. Νδι {π| Ῥαΐν βα ρθυ οι Ἰοσαπη δά 

ΡΙΘϑι ἀθη τι ἐὐἸ υ1:, ἀὸ ΕἸΠΠπτὴ ἀἴἰοῖῈ Πυτ] ΠΟ 6 

ἸΙοοο 5666 5, 15 (ιἸϑθοΙΠΠ] 1|6 σΟΡΡΟΓΕΙ5. δοοϊἀπηΐ, 

δὰ ΟΠΊηἶα ΠΑ] (π|γ115 δϑὶ 5010} {σΠΊ ΘΗ [1ΠΔ Θ0Π56-- 

“αθηι8. Ομ10 ἃ 5] 5188 ΔΊ ΠΔΙΙΟΠ 65 510: ν1πῸ 46 - 
ΠΠΡΔ ἢ ΕΠ ΠῚ 7). ἃ6 ΡῈ Ρ' ΡΠγ ΘΠ Πἀθτὴ τηθη[6 ΘΟΠΙΠΊΟΐο-- 

ΤΠ ; ΤΠ ΠΟΙΠ0 400 Ρἴτιη ἔπι Ὁ Θὰ... 41 Παΐτιγᾶ, 

Θ]ονῖα αἰσηιίαίθαιιθ. σΟη]πποἴτι5. δ8Γ 7). ΠΟ 518] 

οαμῃ ῬΑ 6 Δ ΟΡΆΡῚ οἱ σ]ΟυΠ ΘΔ ἃ}0 15 {ΠῚ 40 050 

Θἄοο" ϑπε., διιπὶ {πὶ πῸπ Ποπουϊοαὶ ΕἸ], 

ΠΟῸΠ Ποπου ἤσαν Ραΐγθιῃ 9 Οὐ] ρΟΓΡῸ ἀϊοθιηιι5 ὃ 
4{14 {π|ϑῖδο ΘΧου ΒΔ 10 Π15. [ΓΘ ηλτ15. 1ἢ [ΟΡΙΏ114}0}}1 

ἃ ΘΟΙΠΙΠΙ ἰοΟἰϊτι5 οὐθα ἔτι γο Ππ 6 Ἰο]ο., 51 ρΡοβίθα- 
4π|ᾶπ| ΤΟΙ Πτι5 ΔΡΟυα ἀδπιιπίαγιῖ 56 γῇ [ΠΡ 7αίιἢ. 16. 

ἴῃ β]ουία Ῥδιν 5, οἱ Βίθραπιιβ {65ῖ1 νἹ 1 βίδῃ - 

ἴθηι ἃ ἀθχ 5 Π6ὶ, δὲ Ῥαῦ]ι5 ϑριγίτι ἁἰΠδἴτι5. ἰ6- 

ϑΕ{Πολίπ5 6δὲ 46 ΟἸἸϑίο, {οα δὲ ᾿η ἀθχίγα 61; 

ἁἴατιθ ΘΕ ]Δ ΠῚ οὶ ῬΆΙΘΡ ἀἰοδὲ : δοάθ ὦ εἰθα 5 ̓ς (αὶ. τοῦ 
κοῖς, οἱ ϑριν1τ5 βαποίτ5 ἐθϑ ΕΠ] ΟΠ τι} ΡΘΡ ΘΑ, 

4ποα οοπβθάθυϊ δα ἀδχίνγαμη πη] δία 15 Π 6]; Π05 Πεὐ. 8. 
{ΠπγῸΠῚ σΟΠΒΟΡ ΘΙ, δὲ ΠΟΠΟΓΙ5 6] 5646 Π} ράΡΠ01- 
ΡΘ11, ἃ δια} 1815 βίαια δα 1 [ΘυἸου θη 4 6]1ο]ὰ-- 
Πγ115 ΙΟστιτὴ ὃ ΘΙ α] ἀθιὴ ΔΥῸ 58 Έ10Π6 6ἱ Θ0η565- 

81 Παίτιγϑθ., ἢν αἴθ ἢ ἃο ϑἰα 1] 1 αἴθ ΟΠ Π]ηΙΟ- 

ἄδμη 5 σῃὶ Ποαν! ; 1πχίᾷ θη ἱγορα οὐ ΒΆγιΟ 

Τ)λθῖι πη] ἱπη] Ὀ] 6 πῇ οὐ ᾿πη πη τ 0116} ΘΟ ΠΡΟ 6556 

οϑίθπάθηβ, αἷΐ : 710 56.465 ἵπὶ «οϑγτίτη,, δἰ πο ρ6- 

ὕοαη.5.22. 

27). 
οὐτ η- ὍΣ. 

Πορι.8.3ή. 

ι, 

Βαγοι. 3 
Σ ς ἘΟΥ 

γίηυις πὶ τνιίηι : ἀθχίνο δπΐθμι ἰΙοσο ᾿πά] αν 41- 

ση δ 15 δα] ἴθι. Αἢ ΠΟῊ Ἰρῖταν ἀἋἂχ ἔδον- 

Πιι5 ΓἀΘγ}, ἘΠΊἢ σ] οὐ ΠΟ ΌΙΟΠ]5 ΘΟ ΒΟΡΠΟ ρεϊνὰ- 
γ6, νϑια 411 ππϑγθαῦα" 1 Ι060 ΠΉΪπτι5. ΠΟΠΟΙἃϊΟ 

ἙΠΟἸ]ΟΟΔΙῚ ὃ 
“. 

ἃ δοξολογίαν 1 Ηρ. «αδτγίιδ. ἀξιολογίαν. Ηὰ5. ΝοΟ65, 

τὸν Υἱόν, 418 πιοχ δε ααπηΐαγ, 6 ΒΘρ. δεοῦπάο Δ (161- 

πηι. 



Τταδιο 

ΤΑΆ] ΟΓ ΠΏ, 

18 Φ, ΒΑΒΙΠΙ ΟἈΒΑΒΕΙ ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΘΠΙΕΡ, 

«“ἀνογσιις δὸς σιιὶ αἰϊσιι τιοτι ΘΟ ΘΤΘπ 6 εἶθ 

ΕΟ αἰεὶ, σανη 4πο, 564, ΡῈ} 4116Π1. 

ΘΑΡΌΣ ὙΠ. 

Πρὸς τοὺς λέγοντας μὴ ἁρμόζειν ἐπὶ ΥἹοῦ λέγεσθαι 

τὸ, μεθ᾽ οὗ, ἀλλὰ τὸ, δι᾿ οὗ. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ΄. 

- 

τό. 864 πος Ἰοιθπα! σοπι5, στίη ἵρ50, αἰπιτιῖ, Β Ἀλλὰ τὸ μετ᾽ αὐτοῦ λέγειν, φασὶν, ἀπεξενω- 

ὉΤΠΠΪΠΟ ῬΟΡΟΘΥΊ Πα ΠῚ δϑὲ δὲ ᾿πιιϑι απ ΠῚ : σΟΠ ΓΆ ; 

Ἰσέπι, ροτ' ἱρ517)1., {1 Δ 56 ΠΊΟΠῚ ΘΟΡΙ ΡίπιΓϑ (ἀ ΠΏ} 18-- 

ΤΊ 551 ΠΊ11Ὶ {ΠῚ [γΓὰ ἘΡΤΉΠῚ τι511 ἘΓῚ ἘΠ ΠῚ 6556. Οὐ ἸσῚ π| 

ΠΟ5 Δ6 ᾿5ἴα᾽ ΝΊΠΪ γι θθα ἃ 5 6556 Δ1ΠΓῸ5 41185 ΠΟῊ Δ11- 
ἀϊουιηΐ νοϑ, οἱ μϑαΐα σοῦ, {τι ἃ γ 651 15 56ΓΠΊῸ - 

πἰθι15 βουγαΐα βιιπὶ 1|ω558. ὙΟΡΙ5. ΡΟΡΓΟ 48] ΟΡ 1- 
δίπιμη ἢ] Ὶ 15, ἀἴοο Ἐπ ΟΙ 6518 ΠῚ τ ΡΠ 116. ̓ ι ἃ ΥῚ1ΠῚ 

ΨΟΘΙΙΠῚ τΙ5 1 ΠῚ ΘΏΟΒΟΘΙΟ, ΠΟΙ ΕΠΓΏΠΙΘ. ΓΕ] ]ΟΘΡΟ, 

4 ᾶ5] δἰ ἴθι αἰζθυτιπη ἐδ ϑίγιαῖ. (ἴτπὴ Θηίτη ἴῃ “ΠΠ] -- 

σοηϊίο παία δ Πα] Θβέατ θη} ἃ0 αἰ ἢ {15 ΘΧ 6] ]6η- 

[18 Π| ΘΟ ΓΘ ΠῚ] Π}11)", Θ᾽ οὰπ ῬαΙΡΘ Ο]ΟΥ Δ ΠῚ 6556 

τοϑίδηηιν. Ἀι5115. ΟἿΠΠῚ ΘΟΡΊ Δ ΤΉ 115 418 Ροπὰ αὶ 

ΠΟΪ15. ΘῈ ΡΟ ΙΓΑΡῚΓ, απὶ 4ποιηοο πο5 δε Πθιιπη 

δάάιχονῦιῖ ἂο Π6Ὸ Δ55Θ ΓΈ ΘΥΙΓ, σΟὨΠθηλ ἢὰπο 

ΘΡΑΤΙΆΠῚ, Ρ6Γ ἔρδιίηι οἱ ἐπὶ ἴρδο ΠΟ Ϊ5 οἰ οὶ. Οτιὰ- 

6 Δ]ίθγα ρδγεοιυ]α, οτπι “τι0., ῬΓΟΡΓΙὰ δϑὲ σ]ονῖῇ- 

ΘΑΠΕΠΠ} : ΔΙ ΓθΓα , ρ61 “ιίθηι., ὈΓΟΡΓΙα δὲ σγαῖϊας 

ἀσϑηςη). Οπ]η οἱ ΠΠπ| πηθ πα δοίπιτη θδὲ Πᾶπο νο-- 

66Π1, Οἴτην 4110, 415 πι511 ῬΙΟΥΙ ΠῚ Δ] ]Θ Δ ΠῚ 6556. 

Οποίσιοῦ ΘΠ] ΠῚ ΠΠΟΓΠῚ σΟηϑίδηἐ ἃ, ΔΠΕ ΟΙ ΑΕ 5 

Πα] Θϑία ἴθ ΠῚ ΘΡΘΟΙΟϑ15 ΠΟΥ [ἈΠ 115 ῬΡΘΘ μα] γι πΐ, ἃς 
ΠΊΔ]ΟΥ ΠῚ ἐΡΔ ΠΟΤ 6 ΠῚ ΟἸΓΡα ΠΗ ΟΠ ΘΠ ΘΟΠ56Γ- 

νΔΡΕΠΕ., [1 Π| ΓΕΓῚ 7, {πη} 1ἢ ΟἸνΠ ΔΈ 15 ἤὰς γοο6 

αὐπιπέπιν, (δοίθ τι {π| σοπϑιιθία [ϑΈ Πππμξ, δὲ 1Π ἢ 

νοίθγα [ἀπ π8Π| πη Οϑοϊοία ᾿πβαγσιηξ, ἢ 58πη0 

41 πονέδίοϑβ βιιϑοιρίππί, ααθιηδἀ πηοάτη ἰπ γο- 

Β[{ΠἸΘ ΠΟ, 4] ΟΥ̓ΠΔΓΠΠῚ ΔΠΠΔ ΠΕ, ΠΟΥῚΠΠῚ 5ΘΠΊΡΘΙ 

ΡΥ ΘΟ[ουτιπῈ ΘΟ 1111. Ὑ 1465 1Γ {16 Θἰ ἃ ΠῚ Π ΠΤ Χἴι- 

ΒΟ Πὸ. θ]6 15. ἴῃ Δ γΟ06 ΤΠΟΓΘΠῚ ἈΠΕΪΠΙΠΙΠῚ : 

ἸΒ[ΟΥ ΠῚ Διιΐθ ΠῚ} ἃΡΕ οιπ)., δὲ ἴπ νου θογι ἢ) ρι- 

5115 ΟΠ ΓΙ ΟΥ ΠῚ δισηδῖα ΠΟΥ 85 ΒΔΡΙ ΘΠ 188 σατ6-- 

ΤΟ ψεῦρὰ. Ῥγοϊπάθ ψιοά ἃ. πηΔ]ου τι5. ποσίγὶϑ 
ἀϊοίαμη δϑὲ, εἴ πΠο5 ἡἸοίμητι5., β᾽ουίαπη ν]  ο]ϊσθε 

ΟΠ ΠΉΠΠ6ΠῚ 6586 ΡΔΓΓῚ Ὧ0 ΕἾΠΟ., ΖΔ ΡΓΟΡΙοδΥ ΟἴΠΠη 

ΕἸΠΟ Θ᾽ ον Ποα ΟΠ θ πὴ ῬΑΙΡῚ Ρϑυβοϊ ν᾽ πηιι8, Οπδ1-- κα 

48π| ἢοΟ ΠΟΡῚ5. ΠΟΗ δϑῖ 5815, δῖο ἃ βΊγΡι115 6556 

τρδάϊταπι : Πᾶπ οἵ 1ΠΠ1 ΘΟΡΙρΡ Πα γ.8. βθ αι ϑπηΐ 

Ῥ ἀπὸ τῶν Ἴ Π)εοδὲ Ῥγθροβιίο ἴπ ποη}}}15 (οὐοϊ-- 
Ριι5. Ῥαι]ο ροβὲ ἀπὸ φοάϊοο Μί85. τὸ τέλειον τῆς φύ- 

σεως 

« πρὺς τὸν Θεόν] Αἀάϊία5 εχ νοίογιθι5 ΠΡ τὶς ἁτίϊοα- 
Ἰὰς ; ΤηοΧ ας 1546 πὶ διοίοσΙ θ5 πηπίαίιι πὶ {τοα Ἰορο- 

’ - - 

μένον παντελῶς χαὶ ἀσύνηθες" τὸ δὲ δι᾽ αὐτοῦ, τῷ 
’ - τ , - 

τε λόγῳ τῆς Γραφῆς οἰχειότατον, καὶ ἐν τῇ χρήσει 
“ Ν , Ὕ εὖ - τῆς ἀδελφότητος τετριμμένον. 'Γί οὖν ἡμεῖς πρὸς 

Ὁ. ας χα. ΣΙ δος ταῦτα: Ὅτι μαχάρια τὰ ὦτα τὰ μὴ ἀχούσαντα 
- ᾿ ς - 

ὑμῶν, χαὶ χαρδίαχι ὅσαι ἄτρωτοι ἢ ἀπὸ τῶν ὑμετέ- 
ὑπο. Ὁ “ - » 

ρῶν λόγων διεφυλάχθησαν. ᾿ἈΑλλ᾽ ϑμῖν λέγω τοῖς 
φιλο οίστ ὅτι ἀυφοτέρας οἶδεν ἡ Ἐχχλγοία τὰς φιλοχρίστοις, ὅτι ἀμφοτέρας οἰδὲν ἢ ᾽᾿Εχχλησία τὰς 

χρήσεις, χαὶ οὐδετέραν αὐτῶν παραιτεῖται ὡς ἀναι- 
᾿ -Ὁ σ κ - - 

ρετικὴν τῆς ἑτέρας. “Ὅταν μὲν γὰρ τὸ μεγαλεῖον τῆς 
, "-ὔ- Ὁ ᾿Ὶ Ἁ - » 

φύσεως τοῦ Μονογενοῦς καὶ τὴν τῆς ἀξίας ὑπεροχὴν 
-“ Η Ἔ ΞΔῚ Ὁ Ὰ »" ὦ “Ὁ 

θεωρῶμεν, μετὰ Πατρὸς εἰναι αὐτῷ μαρτυροῦμεν 
πον Ὁ. Ξ ῃγ ᾿ πα στιν “ὦ, ὦ “ " " , - τὴν δόξαν. “Ὅταν δὲ τὴν εἰς ἡμᾶς χορηγίαν τῶν 

ἀγαθῶν ἐννοήσωμεν, ἢ τὴν ἡμῶν αὐτῶν προσαγὼω- 
Ἀ᾽ ᾿ στον ς ᾿" »" " ᾿ 9 5 - ἢ γὴν χαὶ οἰκείωσιν “ πρὸς τὸν Θεὸν, δι’ αὐτοῦ χαὶ 

- - - Α , ,ὔ 

ἐν αὐτῷ ἐνεργεῖσθαι ὑμῖν τὴν χάριν ταύτην ὅμο-- 
τ σ ς ᾿ 5.7) -Ὁ “.- Ὁ 7 ῳ Ὶ 

λογοῦμεν. “Ὥστε ἡ μὲν ἰδία τῶν δοξολογούντων ἐστὶν; 
π'Πι ε -ἢ᾽ ν ψν ἮΝ 5 Σ ἱἶἕἜ 5. ΄ ΡΝ ΟΥ̓ 

ἢ μεθ᾽ οὗ " ἣ ὃεὲ δι οὗ, τῶν εὐχαριστούντων ἐξαι- 
3 "- [} 

ρετος. ἸψΓεῦδος δὲ χἀχεῖνο, ὅτι ἣ μεθ᾽ οὗ φωνὴ τῆς 
σ , 9 

νωται. “Ὅσοι γὰρ δι τς 

᾿ε "ς -ὉὋὉἌ 

χαινοπρεποῦς προετίμησαν, καὶ ἀπαραποίητον τῶν 
, ͵ 

πατέρων διεφύλαξαν τὴν παράδοσιν, χατά τε χώ- 
΄" - - Η 

ρᾶν χαὶ πόλιν ταύτη χέμλρηντα! τῇ φωνῇ. Οἵ δὲ 
Ν -΄ - “- - ΄ ,ὔ 

διαχορεῖς τῶν συνήθων, χαὶ τῶν παλαιῶν ὡς ἑώλων 
- ΄ 

χατεπαιρόμενοι, οὗτοί εἰσιν οἱ τὰς νεωτεροποιίας 
, ὩΞ χῷ ἃ ΑΣ οχ τς 

παραδεχόμενοι, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἐσθῆτος οἵ φιλόχο- 
ΗΠ Ὁ“ , . - - 

σμοι τὴν ἐξηλλαγμένην ἀεὶ τῆς χοινῆς προτιμῶντες. 
- “ “-“ Ε ᾿ “- 

Ἴϊδοις ἂν οὖν τῶν μὲν ἀγροίκων ἔτι χαὶ νῦν ἀρχαι- 
“κ᾿ ὝΞῚ ΄ 

ὄτροπον τὴν φωνήν. Τῶν δὲ ἐντέχνων τούτων, χὰ 
- , -Ὁ ’, 

ταῖς λογομαχίαις ἐντετριμμένων, ἐχ τῆς νέας σο- 
, , ὍΣΟΣ ἂἃσ Ξος 

φίας χεκαυτηριασμένα τὰ δήματα. ἅ “Ὅπερ ἔλεγον 
π, ς ΄, ΕῚ “- ᾿ ἣ - λέ - « ἡ τοίνυν οἱ πατέρες ἡμῶν, χαὶ ἡμεῖς λέγομεν, ὅτι 

" πε ν }} - Ἔ, Ὁ ᾿Ὶ 
δόξα χοινὴ Πατρὶ καὶ Υἱῷ, διὸ μετὰ τοῦ Υἱοῦ τὴν 

-» - , 3 ᾽ ΩΝ 

δοξολογίαν προσάγοϊλεν τῷ Πατρί. ᾿Αλλ’ οὐ τοῦτο 
- - ὦ “- Ἰάξο ἜΩΝ Ζ 

ἡμῖν ἐξαρχεῖ, ὅτι τῶν πατέρων ἣ παράδοσις" χά- 
τ Η τε ,ὔ Ὁ -» ἡ ᾽ 4 Μ 

χεῖνοι γὰρ τῷ βουλήματι τῆς Γραφῆς ἠχολούθησαν, 

ἐχ τῶν μαρτυριῶν, ἃς μικρῷ πρόσθεν ὑμῖν ἐκ τῆς 

Ῥαΐαν ἴπ 6115, ἐνεργεῖσθαι ἐν ἡμῖν. 
5 , ᾿ 

ἃ ὅπερ ἔλεγον  Πεεβὲ ὅπερ 'π ἀποριι (σα! οΙ]) 5. ἴ,6- 

δἰταν ἴῃ {ὙΠ 5 4115 ἃ ἔλεγον. ϑ[ἀτῖπη 641} διὸ χαὶ μετὰ, 
564 ἀδεβί δοπ]υποῖϊο ἱπ ΘΟ] θ 5 Ν58. 



118. ΡΕ ΒΡΙΒΙΤΌ ΘΆΑΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ὙΠ|. Ί 

Γυαφῆς παρεθέμεθα, τὰς ἀρχὰς λαθόντες. Τὸ γὰρ 

ἀπαύγασμα μετὰ τῆς δόξης νοεῖται" καὶ ἢ εἰχὼν 

μετὰ τοῦ ἀρχετύπου " καὶ “ ὁ Υἱὸς πάντως σὺν τῷ 

Πατρί" οὐδὲ τῆς τῶν ὀνομάτων ἀχολουθίας, μή τι 

γε τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως, τὸν γωρισμὸν δε-- 

“ομένης. 

5 ὁ Υἱός 51. σοάϊοος. Μί85. Πεεβί ἁγίου] ἴπ 115. 

. 

Φῷ 

ΒΘ Π ΘΠ ΕΔ ΠῚ, ΘΧ [65 ΕΠ ΠΟ 5., {1π|26 ραι]0 ἀπίθ νο- 

"5. 6. ϑουιρίαγα οἰ ν ἸΠ}115.. ΡΥΙΠΟΙΡὰ 5. ΠΠΘὨ 65. 

ΒΡΙΘΠ4ο." ΘηΪπὶ οτιτη σ]ουῖα 1Π 16] ΠΠσ] ταν, οἱ ᾿πηασῸ 
οὐ ΔΥΟΠοῖγρο,, οἱ ΕἼΠΠΠ15 ΟΠ ΠῸ οἴη Ῥαΐγα, 

Οἴτῃ] ΠΘΟ ΠΟΠΉΪΠΙΙΠῚ ΠΟΠΒΘ 6 ΠΕ, ΠΘΕΠΠΠῚ ΓΘΓ ΤῊ 

Πδ ἔτι Γ ἃ, ΒΘΡΑΓΔΙΟΠΘῺΙ δαἀτημαῖ. 

Ποσαχῶς τὸ, δι᾿ οὗ, χαὶ ὅ ἐπὶ ποίας ἐννοίας ἄρμο- Ἧ Ομεοΐ πιοάϊς ἐπι οἰ ἰἰσαξιιτ ας ραγιϊοιεῖα. ΡΘΥ ΦαΘιη, 
νὰ κα - ΕΝ Ὁ 

διώτερον τὸ, μεθ᾽ οὗ ᾿ ἐν ὦ καὶ ἐξήγησις, πῶς 
᾿ ͵ -- τ 

ἐντολὴν λαυθάνει ὃ Υἱὸς, καὶ πῶς ἀποστέλλεται. 

ΚΕΦΆΑΛ. Π΄. 

ν ΕΥ̓ ὠ ἧ οὉ “ὀω Ὅταν οὖν ὃ ἀπόστολος εὐχαριστὴ τῷ Θεῷ διὰ 
᾿ Ὁ -Ὁ . “ὦ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ πάλιν δι’ αὐτοῦ λέγη τὴν χάριν 
» Ἄ ν δ 5 δὴ 3 « ᾿ “ εἰληφέναι χαὶ τὴν ἀποστολὴν εἰς ὑπαχοὴν πίστεως 

»" -. “ἃ Ὁ 
ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, ἢ χαὶ δι᾿ αὐτοῦ τὴν προσαγω- 

γὴν ἐσχηκέναι εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ἣ ἑστήχα- 

μὲν καὶ καυχώμεθα,, τὰς εἰς ἡμᾶς εὐεργεσίας αὖ- 
τοῦ παρίστησι, νῦν μὲν ἀπὸ Πατρὸς εἰς ἡμᾶς τῶν 
ΕΣ - ᾿ , ν ΄, πν Υ  μῷ Ν 2 
ἀγαθῶν τὴν χάριν διαδιδάζοντος, νῦν δὲ ἡμᾶς δὶ 

ξαυτοῦ προσάγοντος τῷ Πατρί. ᾿Εν μὲν γὰρ τῷ λέ βοσάγοντος τῷ οί. μὲν γὰρ τῷ λέ- 
Ε] 

γειν, Δι᾿ οὗ ἐλάθομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν, τὴν 
᾽ Ὁ ΕῚ - , ς , Εν. μ᾿ - 

ἐχεῖθεν τῶν ἀγαθῶν χορηγίαν ἐμφαίνει " ἐν δὲ τῷ 
“ ᾽ λ ᾿ , λέγειν, Δι’ οὗ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήχαμεν, τὴν 
Ὁ “τ Ψ, Ξ 7 .: τ Χ Ψ , - ὃ Χχ Ὁ Ἁ 

ἡμετέραν πρόσληψιν χαὶ οἰκείωσιν διὰ Χριστοῦ πρὸς 

τὸν Θεὸν γινομένην παρίστησιν. ἌἈρ᾽ οὖν ἣ ὅμο- 
,ὔ ΩΣ ᾿,: οεῸἔ .ο 

λογία τῆς ἐνεργουμένης παρ᾽ αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς χά- 
«ς ,ὔ ,ὔ 5 - Γ  α »᾿ ΝΟΣ ΕῚ - 

ριτος, δφαίρεσίς. ἐστι τῆς δόξης; ἢ μᾶλλον εἰπεῖν 
7 "] ὖ 

ἀληθέστερον, ὅτι. πρέπουσα δοξολογίας ὑπόθεσις ἣ 

τῶν εὐεργετημάτων διήγησις; ἢ Διὰ τοῦτο εὕρομεν 
᾿ Α 2 ΦΊΟΟΥ -Ἰνζ ς Ν » Ἣἷς οὐ μὰ 

τὴν Γραφὴν οὐχ ἐξ ἑνὸς ὀνόματος τὸν Κύριον ἡμῖν 
Ν ὃ -“- Ω ΨΚ Ὡς ο τς -Ὁ ΟΕ ΟῚ 

παραδιδοῦσαν ., οὐδὲ ἐκ τῶν ὅσα τῆς θεότητός ἐστιν 
4“. “ὦ , . - , ᾿ τ - τ 455 

αὐτοῦ μόνον χαὶ τοῦ μεγέθους δηλωτιχὰ, ἀλλὰ νῦν 
Α - . , - 

μὲν τοῖς “ τῆς φύσεως χαραχτηριστιχοῖς χεχρημέ- 
νην" οἶδε γὰρ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα τοῦ 
Υἱοῦ χαὶ Υἱὸν ἀληθινὸν λέγειν, καὶ μιονογενῇ Θεὸν, 

᾿ , -Ὁ Υ᾿ ͵ ᾿ , ᾿ Υ 

χαὶ δύναμιν Θεοῦ, καὶ δοφίαν, χαὶ Λόγον. Καὶ πά- 

λιν μέντοι διὰ τὸ πολύτροπον τῆς εἰς ἡμᾶς χάριτος, 

ἣν διὰ τὸν τῆς ἀγαθότητος χατὰ τὴν πολυποίχιλον 

δἰ ἵπὶ τι0 5θηδῖς ΘΟ ΘΤ ΘΤ 5 εἰϊοίξτι), σὔγα 

400 : κεὐὲ οίϊαπι ϑαροηίξιτ, φιοπιοάο πιαπ- 

αἰαίπιτι ἀοοῖριε Εις, οἱ φιιοπιοάο. πιϊίιἐμτ. 

ΟΑΡΌΣΤ ΥΠ]|. 

7. Τίαψιιθ. οαπὶ Αροβίο!ιια σγαί!α5 δοὶξ ΠΘῸ πρρε τ. 8 
ΡΘΓ 76β11π| ΟΠ ΙΒ [ΠῚ , ἃ6 ΓΈ 5115 ΟἸΠΠῚ Α1ΐ 5656 Ρ6Γ 

1ΠΠπ πὰ ΔΟΟΘρ 556 συ Δι δὲ ἃροϑβιίοϊδίπη δ Ο06-- γρίω, ». 5. 
ἀϊοπεϊαπι ἢ 61 1π ΟἸμΠ] θτ15 σΘ ΠΕ Ρι15, ἀπ στ 41-- 

οἷξ ΠΟΘ ΡΘΙ ΘΕΠΠῚ ΔΟΟΘΒ511ΠῚ Πα ΒΘ 6 δα] σγα τη ΠδΠῸ χρίω, 5. 5. 

ἴῃ 4π|ῶ 5ἴδπηιι5 δὲ σ] ΟΥΙἈΠΊ1᾽, 15 Ἔὐσἃ ΠῸ5. θ6- 

ποἤοϊα ἀθοϊαγαῖ, πιιης {{ΠΉ446η} πἰ ἃ ΡαΓΓΘ σα Δ 1 

Ῥοπουιιπὶ 1Π ΠΟῸ5 ὑγαηϑ ΠΕ ΘΠ Ε5., ΠΙΙΠῸ ΕἸ ΒΙΙΠῚ Πυὰ, μὲν 
τ ΡΘΙ 56 ᾿ρϑαμη ΘΟ ΠΟΙ ΙΔ Π [15 ΠῸ5 ῬΔΙΓΙ. ΘΙ 6 ΠῚ ἤρα ἀρεῖ 

. ε - . οἷα δοσορία 
ΟΠ αἰΐ, 67 “ιιδῖη αφοοριπιιι5 οὐ αίταπι δὲ αρο- εἰσηϊβοαι. 

δἰοϊαίιιτη., 515 ΠΠἴοας ὈΟΠΟΡι πὶ ἰανσῚ ΠΟΠΘ ΠῚ ἃ}0 ἤοπι. τ. ὅ. 

1Π|ο ῥυοίοἰβοὶ. Ἀπυβιιτη Οπὴ αἴξ, ἢ Γ {τιθπιὶ ἀ0- ὠμάλδο 

δοδϑιίπι Πιανθηιῖι5., Ἀ5511Π}1 ΠΟ5., ἃ6 60 Ρ6ὺ ΟΠ} - 

5 Π| σΟΠ] ΠΘῚ Οϑίθπα!ς. ΝαπΠι ἰσίξαν σΡα 188. {11Δ ΠῚ 

ἴῃ ΠΟ) Ορθύ ἔπι ΘΟΠ [65510.7. ἀπ] Πππ1} 1ΠΠΠπ|5 510-- 

γΔ τη ὃ ἀπ ΡΟΙ 15 ἀϊσξιι ψ Υ τ15 [ἀ6}10, Θ ΠΑΡ ΓΔ ΟΠ ΘΙ 

Ῥοηθἤ οἰουῖιπι ἀθοθῃϑ 6556 9] ΟΡ ΠΟΔ ΠῚ ἀΥσαπηθη- 

τὰ ἢ ἤδπο Ο οαιιθ8 Π) ΘΟΠΊΡΘΙΙΠΊ115 ΒΟΥ Ρ αΓΆΤΩ ἢ 

ΠΟΙ {Π0 ΠΟΙΏΪΠ6 ΠΟΡΪ5 5]: ΠΟΔ 6 ΠΟΙΏΪΠΙ1ΠΊ, ΠΘΟ 

15. Τἀπίιιπη 4τ|88. αἰν᾽ πἰταθ πὴ 80. ΠΙΆΘΉΪἀΙ ΠΘ ΠῚ 

6]15 ἀδβοϊαγαηΐ, 564 ᾿πίθυ άπ αι] ἀ6η} τ νοοῖ ι5 

Πδ ἔπ ΠῚ ΘΧΡΥΙ ΘΠ ΕΠ 115 : ΠΟΥῚΓ ΘηΪΠῚ ΠΟΙΏΘη ΕἸ- ΡΛ ΐρρ. 5. 
1, ΄υοά 6δῖ 5ῖ1ρθι᾽ ΟΠ. ΠΟΠΊΘΗ , δὲ ΕἸΠ πὶ νε-- 9’ 

γα ἀἴσοΡα,, οἱ ΤΠπ]σθηϊταμη ΠΘιΠ1, δὲ νἹ ΡΠ 6 ΠῚ 

Ῥεῖ, δἰ βαρ βπεϊαπη, δὲ ὕ  ρΡιιπι. Εξγαγβι15, Ὁ Π}1}]-- 

ἘΡΙΙΘΘ μι π᾿ ΠῸ5 ΘΠ Θβοθπ ἃπι, “πη Ο αἰ ν 1185 

Βοη τα 5 ΡΓῸ νϑγὶἃ 51ἃ 58 1 η 11ἃ ΘραΠΠΡιι5. ρτθ- 

αὐτοῦ σοφίαν τοῖς δεομένοις παρέχεται, μυρίαις '' 5ἰᾶϊ, 1125 1ΠΠῸΠΊΘΙῚ5 ἈρΡΡΘΙ]ΔΕΙΟΠίθιι5 θα πη θη) ἀ6- 

ἃ ἐπὶ ποίας ἐννοίας Ἴ Οο]Ρετί. ἐπὶ ποίαις ἐννοίαις. Τπιι5 

εχ ΒερῚ5 ἐπὶ ποίαν ἔννοιαν. 

» διὰ τοῦτο 1 Ηἰς ἱποῖριῖ οἀραΐ οοἴαναπι ἴῃ 66. ἴετ- 
τἶο εἴ (ο]Ρεσνί. 

ς τῆς φύσεως 1 ΕΓΑΒ5ΠΊΙΙΒ Ρεγαβαγθ τοάαϊάϊ!, παίιι-- 

γαπε αϑϑιιπιίαπι; 4ποᾷ εγγαΐαπη πο ἱπηραπια (0}1| ἃ 

Οοιηρεῆβιο. Μοχ εἀϊ[το Ραγῖβ. λέγει, ΓΙΡΓῚ ἀπίαι εἰ 

661}. Β451}. λέγειν. 
γὴν 



οι π. 

27. 

ὥοαπ.το.0. 

τ. ον. το. 
ἤ: 

10. 

Ῥγιϊὴ». 2. 

1ο. ΓΙ, 

40 5. ΒΑΘΙΠΠΙῚ ΟἸἸΒΑΒΕΞ 

55 Πη δ!) (τ Π} ἉΠαυὰπο, γνοσαΐῖ 1{Ππ|Π}| ρΘΓΟΥΘΙΊ, 

ΕῊΝ ῬΈΒΘΠῚ » Θὲ ΨΈΓΒ5 τηθάϊοιιπι, ἀθπι τ 5ροη- 
511Π1,) Ὑ]Δ ΠῚ, ΟΒΕΠΠ|Π}., [ὉΠ ΘΠ], ΡΆΠΘΠῚ., ΘΟΕ, 

80 Ρθίνγαπη. Ηΐδθο ΘΠ]ΠῚ ΠΟῸΠ ΠΑἰΠΡΔ ΠῚ ΠΩ Ἰοαπΐ, 

564, αιιοα 416 απ), ΟρΘΡ ]ΟΠ15 νὰν θα θπι ; {πᾶ Π 

Οχ αἰίθοιιι., {16 πὴ ΘΘΥῚΓ ΘΡσἃ 51π|Πη}Ὶ ΠΟΙ ΘΠ ΠῚ, 

Πα Πρ ΠΕ Ρι15. αὐ ΘαΙ τι6 ΟΡτ15 Θϑὲ., ἱπηράγες. Εο5 
ΘΠΙῺῚ 411 δ 6715 ΓΘ 6 ἢ. ΘΟΠ[ρΘΡ απ , {ἀπ ατι6 
ΡΘΓ ΠηΆ]ΟΥ ΠῚ ΤΟΪΘΓ Δ Ἢ Δ 1 σΟΙΠ σα ΠΕ] [ἀο]Π1τὰ-- 

ἴθ πὴ ΡΘΕ ΓΘ υιηΐ , ΟΥ̓85. ἀρρΟΙ]α ; 56 π|6 [Α] τ 

Ρᾶβ[Ο 6] 6556 ργΟ  Θι", {π| νοοδ πὴ ἰρϑῖτι5. ατι- 

ἀϊιπι, πθο αἰϊοπάϊτιπε ἀοοίνηἾ5 ρουοσυϊηἶβ. Ονὸς 

δπῖπι Π16.5., Ἰθπ||{, νοοθηιν τιθάπι ατιεἰϊιιπί. ΒΘ Χ 

116 ΠῈ| νΟΟΔ ΓΙ ΘΟΥΊΙΏΙ 5, 41] 781} Δ] Εἶτι5 ἈΘΘ ΡΓΟΧο- 

γΠΠ|, ἃ0 ἸΘΟΊ ΓΙ ΠΟ ᾿ΠΊΡΘΡΙΟ , δὲ σαι ΟΡ ΠΑ ΠΟΠ 6 Ορτιβ 

Βα θη... Οὐΐπ δὲ οϑείπιηι ἀἸοἴ τιν, θὸ. {πο Ρ6Ρ 

γΘΟΠ ΓΙ Πθτὴ Ρ Ἐοθρίονι δά πιοῖ! δὰ ρἷας δοιῖο- 

ΠΘ5 : δ γι δ115 [πιὸ θΘΡπποῖὲ ἃ σαυ]ὰ5 605, “αὶ 

ΡΘν ἤδη ἴῃ ἰρϑι δ σοση  Οπ5 θοπιιηὶ σοΠ[ιι- 

ϑονῖηῖ. ΤΠη46, Τό)" πιὸ κἱ ψιιὶς ἱπυϊτ οἱ ογῖ!, οἱ ἴιρ τ - 

αϊοίι", οἱ δσγθαϊοῖμ,, αο ραβοια ἱπνοπῖοί. Ῥοῖνα 

ἀἸοῖται, θὸ πο να]! ἄτη} 511 οἱ ᾿ποοποιιβϑιιηη οἵ 

4 ν]5 ΔΡῸΘ ἤν Πλ1πι5 ΡΡΟΡτσΠδοῦ απ ἢ 6] 10 τι5. [πὶ 
ἢ15. [πο νοχ, ῥεῖ" ἴρδιη, ΔΡΕἰβϑ᾽ πγτιη. ἃ ΟἸΆΓΕΠῚ 

11) Πα ῖ, “ΠΟ 165 ν ] 1} οϑίμιη δὲ νό]ας νὰ ε{1- 

Οἵα. Αἴ νοῦοὸ πὶ Πριιβ δὲ ΕἼΠΠπι5... οααπ Ῥαῖγο σοιη- 

ΠΠ  Π 61 Πα γοῖ σ] ον : Οποπίαιπ ἐπὶ τιοηχῖτιο 16- 

51 ΟἸῖτι6 σόητι Πδοίδίι", συ δοίζιιτη., ἐγ Γοδι Τί μηι, 

Θὲ ἐπι ογπογιίην, δὲ ΟἸιτῖς ἰἰτπιστία σοπ ον {ιι", 

γιιοιὶ ΤΠ) οτηῖτει5 76 515 (γί δίτι5. ἐπι οἰοτία εἷΐ ΤΠ) εἰ 

Ῥαινὶβ. Οτιᾶτη Ο Ὑ6ηῚ Δ] θχτ15 γΟοἾ Π 115. τὰ ΕΠ ΠΊΕ, 

Αἰτονα ῬΡΟΡΡΙ ΠῚ. 1118 αἰ η Γα ΘΠ}, ἃ] ΘΓ 6ἤ 15 

ΘΓ ΠΟΒ ΠΉΠΠΪ ΠΟΘΗ ΓΔ ΠῚ Ρ ΘἸσαπίθβ. 

τ. ΟἸΠΠΟ 6 Π1ΠῚ ἃ ΠῚ ΠῚ ΓΙ1ΠῚ Δ1Χ {1111} ΡΟΥ ᾿ρϑ511ΠῚ 

ἃ προσπεφευγότας  (οαϊοο5 ποπήα}]1 προσφεύγοντας. 

ες τὸ εὐμετάδοτον 1 ὙΊΕΙ βαβριοίοθιθ Π {πὸ ἸαΡθογαὶ 

Πῖο Ἰοοιβ. Ἐϊδὶ δηΐπη }πιδῖοβ ἈΡΡῈ]]αΥ] οὐεβ ορβογναῖὶ 
ΒΆΒ1115 ἴῃ ῬβΆ]πι. 38, Ρ. 121, διὰ τὸ ἥμερον καὶ μετα- 

δοτιχὸν ὧν ἔχει, οὗ ἰεπίζαίεπι εἰ γδγτ σαγισι οοπι- 

παιιπιοαίζοποτι; Ὦϊο [πη ΠΟ σοπδίογαΐ ἴπ οΥἱθιβ 

ΠΟΙΏΠΊΠΙΠΙΟΔΠΑῚ [Δ οἸ]Π Παἴουη., βθα οοπβίαη πὶ ἴῃ 56- 

«αρηάο μαβίοτθ εἰ Ῥογοβυϊηῖβ Φοοίνηῖβ τ] οἱ θη 415. 

Ἀδρῖαβ βθοιιη 5 μα] εΐ τὸ εὐμετάθολον, 418 Βοῦρ γᾶ 

Εἴϑι υα]πτι5 ἀσογο υἱάθειν ( Ραρπαξ επΐτη δηΐπηιι5 ἕα-- 

ΟἼ16 πη αΓᾺ Ρ1Π15 οὰπὰ οοπδιαπίϊα ἴῃ βδεψαθηο Ῥαβίογε), 

44 Π]π ἴάπιοπ βα πη ππὶ ΠιᾶΡΠΟ αι] 6556 μοΐεβί. 
ΝΝἀπὶ 51 Ἰδρέπηϑ ἰΘνῚ [λοῖὰ Ἰπητητξαϊΐοπο τὸ ἀμετάθολον, 

ψιιὶ Ρ6ν μαϊϊεηίίατε αηΐπιιση, ἐπισηιιιία ὑζίοπι ργεοδιιο-- 

γαιιί, ῬΙα πὰ ν᾿ οἵ ἀρία βθητοπίϊα, [75 [τ ἀρ ἀη- 

Ὀφοβ. ὁ  αβπι 1 σατο η65 Ἰοαιοπαϊ, “απ ν 5. {πιδῖοβ 

δταΓα: γεβίβέθγο οὐ ΤΠ 5Έ {155 δαί ὁχοίθγο ρόββα ποθὴ 
ἀπθιϊανοπί. δῖ. ΟὙρυϊαπιιβ ΘΟΓᾶ ΠῚ ῬΓΟΘΟΉΒ.]6 αἰθραΐ : 

σ 

[-ο] 

ΑΡΡΑΠΟΟ. ΑἈΒΟΠΊΕΡ. 

αὐτὸν ἑτέραις προδηγορίαις ἀποσημαΐνει ' ποτὲ μὲν 
ποιμένα λέγουσα " ποτὲ δὲ βασιλέα " χαὶ πάλιν ἰα- 
τρὸν᾽, χαὶ τὸν αὐτὸν νυμφίον, καὶ ὁδὸν, χαὶ θύραν, 
χαὶ πηγὴν καὶ ἄρτον, χαὶ ἀξίνην, χαὶ πέτραν. 

Ταῦτα γὰρ οὐ τὴν φύσιν παρίστησιν, ἀλλ᾽, ὅπερ 

ἔφην, τὸ τῆς ἐνεργείας παντοδαπὸν, ἣν ἐχ τῆς περὶ 

τὸ ἴδιον πλάσμα εὐσπλαγχνίας χατὰ τὸ τῆς χρείας 
γΑ! Ἀ εΥ 
ἰδίωμα τοῖς δεομένοις παρε ἔχεται. Τοὺς ΡῈ γὰρ 

Ἁ 

προσπεφευ γότας τὴ ἐπιστασία αὐτοῦ, καὶ “ τὸ εὐ- 
»ἤ 

μετάδοτον δι᾿ ἀνεξιχαχίας ΡΥ ΜΤΩΝ πρόδατα 

λέγει, χαὶ ποιμὴν εἶνα! τῶν τοιούτων δμολογεῖ, τῶν 

χαταχουόντων αὐτοῦ τῆς φωνῆς, χαὶ μὴ προσε- 
» δ᾿ - , γχλ " 5. , 

“όντων διδαχαῖς ξενιζούσαις. Τὰ γὰρ ἐμὰ πρό- 
- -- ΩΣ ΄ Ν 

ύατα, φησὶ, τῆς ἐμῆς φωνῆς ἀχούει. Βασιλεὺς δὲ 

τῶν πϑρ, ἀρλαψ εὐτι μόν, ἤδη,, καὶ τῆς ἐννόμου δεο- 

μένων ὅ ἐπιστασίας. Καὶ θύρα δὲ, τῷ ἐπὶ τὰς σπου- 
, 

δαίας πράξεις διὰ τῆς ὀρθότητος τῶν προσταγμά- 
“Κ 7 ᾿ ᾿ ΕἸ - ἜΜ λ : ῬΈΘ. 

τῶν ἐξάγειν, χαὶ πάλιν ἀσφαλῶς αὐλίζειν τοὺς ἐπὶ 
-Ὁ τ , 

τὸ τῆς γνώσεως ἀγαθὸν διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως 

καταφεύγοντας. Ὅθεν, Δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέ ἔλθῃ; 

καὶ εἰσελεύσεται, καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρή- 
, ΝᾺ Ν ΟῚ Α Ἢ ᾿ 

σει. Πέτρα δὲ, διὰ τὸ ἰσχυρὸν χαὶ ἄσειστον καὶ παν- 

τὸς ἐρύματος ἀῤῥαγέστερον εἶναι φυλακτήριον τοῖς 
πιστοῖς. ᾿Γϊν τούτοις τὸ, δι’ αὐτοῦ, ἁραοδιωτάτην 

- Φ , 

τὴν χρῆσιν χαὶ εὔσημον ἀποδίδωσιν, ὅταν ἢ ὡς θύρα 

χαὶ ὡς δδὸς λέγηται. Ὥς μέντοι Θεὸς χαὶ Υ᾽ὸς, 
σ μετὰ ποῦς χαὶ σὺν Πατρὶ τὴν δόξαν ἔχει, “Ὅτι 

“- μὰ. “δ ᾿ ν 
ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ τ Ρς ἐπουρανίων, 

καὶ ἐπιγείων, καὶ ἀροφ μου χαὶ πᾶσα γλῶσ- 

σα ἐξομολογήσεται, ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 

εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Διόπερ ἀμφοτέραις χεχρή- 
- ὡ -ἦ -- 92} μεθα ταῖς φωναῖς, τῇ μὲν τὴν οἰκείαν αὐτοῦ ἀξίαν, 

τῇ δὲ τὴν χάριν τὴν πρὸς ἡμᾶς διαγγέλλοντες. 

Δι᾿ αὐτοῦ γὰρ πᾶσα βοήθεια τῶν ψυχῶν, χαὶ ι᾿ αὐτοῦ γὰρ πᾶσα βοήθε γῶν, 

Βοπα υοϊιμια5, χια 7})ετιπὶ πονῖξ, ἱπιπιμίανὶ ποι ρο- 

ἐοσῖ : Αοΐ. Ματι. Ρ. 2316. 8516 οἴίαπι 5. ΒΕ Ἰοῖξα5 Ρὰ- 

Β]1ο υθῖ5 ρτίδοϊο ἀϊοεραῖ : ἥεο δίαπα πιεπες {εὶς 

γεςοίνὶ ρμοίένο, πεὸ ἱον γον δι ΓΓαπϑὶ. Ἐπ᾿ ἘΟ]χ ΠΠ1ὰ5 
ΠΙΙοσιτη πᾶῖτι βεοιη 15 : ἤπιε θαγι ὐδυϑοθῦα, σἰθπξ 

ογμδηία οοπδίϊα ; {165 ποδίγα πεὸ υἱποὶ ρμοίεδξ πεὸ 

πυμίαιὶ. ΒΑΒ,Π1ὰ5 ἴῃ Ῥβαὶπι. ἴ, Ρ. 108, σγαῖῖα ἀδοο- 
Ῥίυχη τοίογι σθοϊπχῃ π|511 ῬΓΟΡΟβὶ [απ οἱ πη π 5 ἴτη-- 
πα α :ΠΠξαΐθπι. 14. μος. 39. Μογαὶ. ρ. 368. 

ἃ ἐπιστασίας  Β65. [ογίϊι5 βασιλείας, Νοχ ε γεΐοτ!- 

Ῥὰ5 ΠΡνῖς σοπ]πηοῦο χαὶ δἀάϊίᾳ πίε θύρα, εδάοτῃ- 
416 δποϊογ!ἰαΐο νου ιιπὰ φησὶ 8ι0]αἴιπι Ροϑὲ γοοο πὶ 

τμου. . 

Β ὡς θύρα 1 ἘΔ αἄάιπὶ χαὶ ὡς ποιμιὴν, 5841 5568 - 

τον (οιηθοῆβῖο Πὰ5 γοοοβ τ] 1] ὁπ 45. 6556; πθὸ ἰ6- 

δαπέαν ἴῃ {γι θιι5 ΘΟ Ἰοῖθιι5. Ῥαιΐο ροϑβὲ οῖοοβ δῖ. 

δόξαν. ἘΔ41Π δοξολογίαν. 



118. 

-Ὁ 

χαθ᾽ ἕχαστον εἶδος ἐπιμελείας ἰδιάζουσά τις προση- 
ἜΣ. δ ΤΑ ) ᾿ δ ὯΝ γορία ἐπινενόηται. “Ὅταν μὲν γὰρ τὴν ἄμωμον ψυ- 

τὰ ᾿ Δ ν, -: ΕἾ ἿΝ τι τ 
χὴν, τὴν μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα, ὡς ἁγνὴν 

΄, .-Ὁ " 

παρθένον ἑαυτῷ παραστήσηται, νυμφίος προσαγο- 
᾿ ἴω -» 

ρεύεται: ὅταν δὲ χεχαχωμένην ὑπὸ τῶν πονηρῶν 

Μπ γῶν τοῦ διαδόλου λάδῃ, βαρέως ἐνασθενοῦσαν 

ταῖς ἁμαρτίαις αὐτὴν ἐξιώμενος, ἰατρὸς τω 

ται. Ἂρ᾽ οὖν αἱ τοιαῦται τον ἐπιμέλειαι εἰς τὸ 

ταπεινὸν τοὺς λογισμοὺς κατάγουσιν ; ἢ τὸ ἐναντίον 
Ν᾽ Ὁ ΄ , «ες -Ὁ-Ὁ- ᾿ 

ἔχπληξιν τῆς μεγάλης δυνάμεως δμοῦ χαὶ φιλαν-- 
ΤᾺ - τὦ 

θρωπίας τοῦ σώζοντος ἐμποιοῦσιν, ὅτι καὶ ἠνέσχετο 

συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, χαὶ ἐδυνήθη 

πρὸς τὸ ἡμέτερον ἀσθενὲς χαταύῆναι; Οὐ γὰρ το- 

σοῦτον οὐρανὸς χαὶ γῇ καὶ τὰ μεγέθη τῶν πελαγῶν, 

χαὶ τὰ ἐν ὕδασι ἘΠ Ρο τ: χαὶ τὰ δτπρῦτα τῶν ἢ 

τυ καὶ τὰ φυτὰ, χαὶ ἀστέρες » καὶ ἀὴρ, χαὶ 

ὧραι " χαὶ ἣ ποιχίλη τοῦ παντὸς ρυρο ων τὸ 

ὑπερέχον τῆς ἰσχύος συνίστησιν. ὅσον τὸ δυνηθῆ- 
᾿ Χ " 3 , 3 - ᾿ ᾿" 

ναι τὸν Θεὸν, τὸν ἀχώρητον, ἀπαθὼς διὰ σαρχὸς 
᾿ ὡ “ 7 “ εἰ. -΄ 57 ΄ὕ 
συμπλαχῆναι τῷ θανάτῳ, ἵνα ἡμῖν τῷ ἰδίῳ πάθει 

τὴν ἀπάθειαν χαρίσηται. Κἂν λέγη δὲ ὃ ἀπόστολος, 

ι Ἔν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγα- 
Ιλ .' 

πήσαντος ἡμᾶς, οὐχὶ ταπεινήν τινα ὑπηρεσίαν ἐκ 

τῆς τοιαύτης" φωνῆς ὑποδάλλει, ἀλλὰ 
7 - 

κρ τε 

Ὁ] Ν Ὁ: δ ͵ 5 -τὦοῤ Α ἣν 

οῆσας τὸν ἴσχυρον ; διήρπασεν αὐτοῦ τὰ σχεύη ; 

τὴν ἐν τῷ 
“2 ΜΘ , , ΓΕ: ᾿ ι τῆς ἰσχύος ἐνεργουμένην βοήθειαν. Αὐτὸς γὰρ 

ἡυᾶς, οἷς εἰς πᾶσαν ἐνέργειαν πονηρὰν χατεχέχρητο: 

χαὶ ἐποίησε σχεύη εὔχρηστα τῷ Δεσπότῃ, τοὺς 

χατηρτισμένους εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐκ τῆς ἕτοι-- 

μασίας τοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. Οὕτω τὴν δι’ αὐτοῦ προσα- 

γωγὴν ἐσχήχαμεν πρὸς τὸν Πατέρα, μεταστάντες 

ἐχ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλή- 

ρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, Μὴ τοίνυν ἐκ δουλιχῆς 

ταπεινότητος ἠναγχασμένην ὑπηρεσίαν νοῶμεν, τὴν 

διὰ Υἱοῦ οἰκονομίαν, ἀλλὰ τὴν ἑχούσιον ἐπιμέ- 

λειαν, ἀγαθότητι καὶ εὐσπλαγχνίᾳ, χατὰ τὸ θέλη- 

μα τοὺ Θεοῦ καὶ ἐπ θορῆρι περὶ τὸ ἴδιον πλάσμα 

ἐνεργουμένην. ἕ Οὕτω γὰρ εὐσεδήσομεν, 

τοῖς ἐπιτελουμένοις καὶ τελείαν αὐτῷ μαρτυροῦντες 
ἐν πᾶσι 

τ 

τὴν δύναμιν, χαὶ οὐδαμοῦ τοῦ βουλήματος τοῦ πα- 

τριχοῦ διιστῶντες. “Ὥσπερ οὖν καὶ ὅταν δδὸς ὁ Κύ- 

ριος λέγηται, πρὸς ὑψηλοτέραν ἔννοιαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ 
τ ΤᾺ - ἸκτΣν δ  τλε" , 

πρὸς τὴν ἐχ τοῦ προχείρου λαμδανομένην ὑποφερό-- 
θ ΤΊ Χ ς -- ν᾽ Ἑ ““΄ι -- ΕΝ -Ὁ μεθα. 'Γην γὰρ εἱρμῷ χαὶ τάξει διὰ τῶν ἔργων τῆς 

, Ν Ὡ ὦ το “ 

δικαιοσύνης, καὶ τοῦ φωτισμοῦ τῆς γνώσεως ἐπὶ τὸ 
ὅν Δ Ἰθοεν ὙΕῚ , ΞΑΟΝ ΤΣ Ὁ ιν , τέλειον προχοπὴν ὁδὸν ἐξαχούομεν , ἀεὶ τοῦ πρόσω 
2 ,ὔ Νὴ » 

“ ἐπορεγόμενοι, χαὶ τοῖς λειπομένοις ἑαυτοὺς ἐπε- 
7ὔ , . 

χτείνοντες, ἕως ἂν φθάσωμεν ἐπὶ τὸ μαχάριον τέλος, Β 

“ οὕτω γὰρ εἴς. ΔΕ οοπίγα οοάϊοιιν 55. ἢ ἄθπη 
μαρεραπΐ: ἐνεργουμένην ἐν πᾶσι τοῖς ἐπιτελουμιένοις. Οὔ- 

ΠΕ ΒΡΙΔΙΤῸ ΒΆΝΟΤΟ. 2) 
-Ὁ7ῷ ᾿ 

687 ἴα γπχία βδἰησια Ογα ΠΕ ] ἃς ργον ἀθ πὶ 

ϑοπθνὰ θχοοριίαία δϑὲ Ρ ΘΟ] ΓῚ5 (πιο ἀδπὶ ἀρρε}- 

Ἰατ1ο. (μη) Θ1ΠῚ ΔΠΪΠΊΔ} ἸΠΟΟῊ [Δ] ἃ [81], ΠΟΙ 

Πα ἢ θη πηδ οι] ἃ} ΓΘ ΆΠΙ, Π ᾶϑϊ ῬΌΓΔ ΠῚ νἱν- 
ΘΙ Π6 ΠῚ 51:0} ] δά Ἰπησὶε, ΘΡΟηβι5. ἀρρΘΙ Δ ΠΡ : ΟἸἸηῚ 
ΨΘΙῸ ΘΔ] ΡΓΑν 5 ἀ1400}1} ρΡ]ασ 5. αἰ ΠΙοϊδία πη ὑθοῖ- 
Ριΐ, ἃς ῥΡϑοσαῖδ σραν τον ἃ ΟΓ Πΐθ βαηδΐ ; Π16- 

ἀἴοσιι5. νοσδίιν, {ΤΠλιι ᾿Ἰστταν «πιο Ὠΐδοθ το 5 

ΠΟΒΕΡΙ ΟΕΓᾺΠῚ ΘΟ ΥΙ , ΘΟΡῚ ΠΟ Π 65 Ποϑίλαϑ 60 ἀδάιι- 

οδὲ, πὶ παι Π}}}1π|8 6. 60. 56 ΠΕ] ΆΤη153 ἃπ ΡΟΙΠτ5 6 

ἄἴνθυϑο ϑἤποιθι, τὰ βϑυ νου Ὶ5 οἵ προ πίθη] ρμοΐθπ- 

απ οἱ μπιπηα Π!αΐθη ΟΡ σὰ ΠΟ5 Δ ΠΡ ΘΠ}, 4πος 

Εἴ σοι ρα  ΠΟΒΓΓῚ5. 1ΠΠΡΙΩ ΓΔ ΕΠ 115 5115} Ππ1}, δὲ 56 

84 ΠπΠοϑ[ ἈΠῈ {ΠΗ ΠῚ] [6 πὶ ρος θυ ἴθ γο ἢ ΝΘ τι6 

ΘΠΪΏ) ΟΡ] τ ἃ ἰθΓΓἃ 5 ΠΟ ΠΘΔ 16 ΠΑ ]ὰ,. ΠΘῸ 

ΘΟΑΡΟΌΤ ΗΠ. 

θεῖ ρο- 

ἰδπῖϊα τηδσὶς 
εη τἴθϑοῖς τὰ 

ΔΗΪΠΊΔΠΠἃ 5, ν6] 1 ΔΉ 1||5 ν6] 1ἢ [θυ γ5 ἀθσθη τα. τεδοπιιίομθ 

Π6Ο Ρ]αΠἴϑ., Π6Ο ἀϑίγα, ΠΘῸ ΔΘΓ 72: Π60 ΔΠΗ] ἴθη:- 

Ῥογὰ , Π6Ὸ τη] ΠΡΙῈΧ τπιπΊγ υϑὶ Οὐ Πδία5., ΘΧ ΘΟ] ]θ- 

{18} ΡΟ ΘΠ 85 1115. ΡΘΡΙπ 6. σοπηπηθπάαϊ, αΐζτιθ 

«ποὰ Ῥεῖ ἹΠΟΟΙΠ ΡΥ ΘΠ ΘΉ5101115 ροΐα! Ρ6Ρ ΘΓ ΠΘΙῺ 

οὐρὰ ΠΟΧΑΠῚ ΟἸΠΠῚ ΠΊΟΡ ΓΘ. ΘΟΠΠ Ιου]. τπιῦ ΠΟΡῚ5 5πᾶ 

ἸΡ51π|8. ρά5510Π6 ἰδυοΊγοῖαν ΠΟΥ [ἈΠ ἴθι. απο 

51 Αροβίο|ιϑ αἱἷΐ : 

δίιν φιιὶ αἰϊδαῖὶ τος : πολ τα πὶ πὰς νο 6 διι- 

Ω}116 φιοάάδμη μ}}Πβἰθυ πη 1η αἸοαῖ, 564 ΔῈ ΧΊ ΠῚ 

Ροιίι5, 4 ΡΘΓ ΠΡ ΘΡΙ ΠῚ 5180 ΡΟ ΘΠ 188. ορο- 

Ραΐαν 1ῃ ΠΘὈ]5. Βα ἀθη Ἐρϑιιμ ΑΠΠσ σαν [ΟΓ ΘΠ], ἡΓαιι7ι. 15. 

481 ἴπ 
ΟΥΘΑΙΙΟΠΘ. 

7π μὶς οπι τις «τ ρϑι ατῆτι5 ΡΟΙ οι. 8.37. Ρ 7 

ἀἰνριΐίαχιιθ ναϑἃ 1{ΠΠπ|5.. νἹ 46] ὲ ΠῸ5, {ΠΊΡιι5 δὰ 29’ 

ΟΠ ηἶὰ Πα ]ὰ Ορογὰ [πϑραΐ ἃ] 5115 ; [θοι 6 ναϑᾶ 

τ }11ἃ ΤΟΙΏΪΠΟ 5, ἈΡΡρᾶνΡἃο5 ἃ ΟἸἼΠ6 ΟΡ 15 ΟΠ], 9 
2τ. 

ΡΕΡ ΠΡΘΡῚ ΡΠ ΠΟΒΡῚ ῬΥΒΕΡΑΡΔΠΟΏΘΩΙ. Ηος 

Τύη. 2. 

Ρδοῖο δοοθϑϑιηὶ ἃ ῬαίΡομη πὰ θυ] Πη115 ΡΘΡ ᾿Ρ 511}, Οοίος. 1, 

ἐγαΠ5 1411 46 ροϊοϑίαϊο [ΘΠ ΓΆΡ Π ἴῃ Ρᾶγίθῃη 5301- 

115 ἃ ΠΟΙΌΓ ἢ 1Π [ππΠ}]Πη6. Νὰ ἰστταν ΟΠἸΒΡΘηβ8 110 - 

ΠΘηῚ ΕἾΠΙ οσοδοίπμη ΘΧ 56 ΓΥ}} Πα Π}Π1 16 τη] η1516- 

ὙΪ ΠΩ} ΘΧἰβ ΕΠ] 6 Πη115 : 564. νο]πίδν πὶ 501Π 61 π61-- 

ΠΘΠῚ 6Χ βοπίΐαΐϊθ ἃς 1 ]56 ΓἸσοΡ ἦ1ὰ, Ππχία νο]η ἂν 

ἴθ 6] δὲ Ῥϑίγ5., δῦϑᾶ 81Ππ|1ΠῚ Πρ θη ἔπτη ΘΧΠ]- 

Β᾽ΐαμη. 516. ΘΠ ΠῚ ΘΘΡΥ ΔΙ Πητ|5 Ρ]θἰαἴθμη , δ] 1ἢ 

ΟἸΠΠΙΡτι5. ΛΈ τι5 ἃ 60 Ῥϑύδοῖβ οἵ ρου [ϑοΐαπη. 11 
ΡΟ ΘΠ πὴ ἐδϑ ΠΟ Π]Ὸ ΠΟΒίγΓΟ ΕΙΡΙΘΡἽΤητι5., ΠΘῸ 

τπιϑαιιαη) 1ΠΠπππὶ ἃ ραΐθυπα νοϊπηΐαῖθ ΘΘραγανθῦῖ- 

Ὧ 13. 

ΠΉΤΙ5. Οιιοπηδ πηοάτιμ ὉΠ 16. οἴ) Τ)ΟΠΊΙΠ15 ἃρ- ϑοαπ.τή.6. 
ΡΘΙΙαταν νὰ, Δ4] σα ΠΟΥ Θ ἢ. ἱπῚ6  Π θη δ Ρο- 

Ππ|5., 4πᾶπη δα νυ] σάγΡο πη Δ. ΘΟΙΏΙΗΠΠΘΠῚ ἈΠΟ 
(δ πλα1. ΑὐπἀἸ θη ἴθ 5. ΘΠ] ΠῚ ἸΔῈ 7, ΡΓΟΓ ΘΟ Πα Πη ΘΠ; 

4] 56 116 δἴαιιθ οὐ] Π6 μθν 5} 128 Ορθιὰ εἰ 50! θη- 
τ {ΠΗ πα ΠΟ πο πὶ δά ρου θοι]οπθιὴ θη 41}, ἰη- 

16 ΠΠΠἸρΊ Πητ15., ΒΘ ΠΡ 6. 1ἃ ἀποα ΔΠέθνῖι5 οϑὲ ἀρρεΐθη- 

τω γὰρ εὐσεσήδομεν. 

3. ἐπορεγόμενο!  Οὐἱάαπι (οάϊοεβ ὀρεγόμενοι. 



-«- 

Ῥμιρ. 3. ἴθ5.), Θ᾽ δὰ δὰ 4118 γεβίαπε ΠΟϑΠΊΘΕΡ0505 εχ ἰθηάθη- 
ὩΣ 165, ἄοπϑο ρϑυνθηϊδπηι5 δ δϑίιιη {ΠΠΘΠῚ 5, ({π|88 

δϑὲ ΠῚ σορηῖτίο, “πᾶπ| ΠΟΠΊΪΠι5. ΡΘῚ 5656 ἴῃ 

Ἰρϑιιπὶ ογθἀθητριι5. ἰαν σίτιν. Ἀθν να ΘηΪπι ΠΟΠἃ 
δϑὲ να, θχουθι Π 0 15 ΘΥΡΟΥ 5716 ΠΘβοῖα,, ΠΟ Π}1-- 
Πῖι5 Ποϑίοι', δά Ῥαΐγοπι, 41 ψΘυ ΠῚ ὈΟΠΙΙΠῚ 6ϑῖ, 

“οαπ.τή.6. ῬΘΙ ποθ π5. ἤἴθπιο θπῖπι, Ἰπατῖῖ, υϑπῖξ αὐ Ῥαΐγθηι 
"δὶ ρθν πιθ.ΤᾺ}}5 δϑὲ 1σῖττι ΠΟΒΙΟΥ Δα Πθιι πὴ ἃ56θη- 
51:15 ΡῈ. ΕἸ] πη. 

19. ἈΌΓβι15 δυι6 Π} 6118}18 δ 1 διϊατη ῬαίγῚ5. ουσα 
ΠΟΒ5 ΡΘΓ διιπηάθιη θΟΠΟΡΙΙ ΠῚ βαρ ροάϊξαῖο,, οοηδ56- 

“615 78 πὶ ἔπι ΥῚὉ ἀἸ5βυθυθ. ΝΝΙ τ ἰ Γαι οἴω ΘΗ ΠΪ5 
παῖαΡἃ οΓΘαἴα, ἔπι [860 ν]5101}15, ἔπιπὶ ᾿Π 16} 15 1}0}}}}5, 

Δ Ποῦ τι εομϑίϑίαι, Π 6] οαγὰ ορθδῖ: ορίοχ γὲν- 

Βα), τη ΘΗ {π|5 ΤΠ) τ15 ΟΡΘ ΠῚ, ἃ Πέιιη] Οὐ {116 ΟΡ 5 

εϑὲ, ἀἰβιγ τι 6 5, γανῖα (τ 46} δὲ ΟΠ] 5 σΌ ΠΟΥ 5 
ΔῸΧΊΠΔ., 9} ναριθίατθπι δου {{ὶ ΡΘΠθἤοϊο {1|-- 
ν δῆτα", 5661 ΓΔ ΠΊΘΠ 5 ππ] οὐ] 46 ΘΟησ πθπτα Ππχίὰ 

ΠΘΟΘϑϑ 8115 πη τιπὶ αἸτηθεϊεαν. Ἐὸ5. 41 ἴπ ἴθ π6-- 

Ὀν15 Ἰσῃογδητῖε ἀθιϊηθπίιν,, ἩΠπτηϊηδὲ : ργορίον- 

Θὰ ᾿πΠη6Π ψ γι ἀἸοῖ τιν, «πιά Ἰοαῖ, Πιχα Ορουιιμ 

ΠΊΘΥ ΓΠῈ ΓΘ ΘΙ] ΘΠ 5 ΡΥ ΘΘΠΜ 11 : Ο 1 Ἰἀ6χ {ι5τι5 
ὥοαπ.5.22. ἀἸοῖ ιν, Ραξον' Θπῖπι χιθηιίπθην ἡμαϊσαϊ, 56 οἸηνὶὸ 

7μαϊοίμηι ἀφάϊε ΕΟ. Ἐνὶσῖς 6 ταΐπα, {αὶ 6 5ιι- 
Ὀ]ΙΠἸταΐα νἱῖς δἀ ρϑοσδίιμ ἀδ]αρϑὶ διιηΐ; ον 14 

ὕοαπν τ. δολία ΓΘΘΈ ΘΟ ΙΟ. Ομπηηΐϊα δἁιίθη ἰᾳοὶὲ οοηίδοσίαι 
35, νἱρ 115, ἃο γοϊπηΐαϊθ ΠΟ πΙτα 5 Ορονδη5. Ραβοὶξ : 

ἩΠαμηΐηαὶ., 411, ἀθάποί!, πηθάθειμ"., θυσίες, Οὐ 
ΠΟΗ 5ιηΐ, δοιϊὲ τι δ᾽ηῖ., οσοῃάϊία σοπϑογναῖ. Ηος 
τη0 40 Ροηὰ ὃχ Ὅθο ρϑὺ' ΕἸ] την 4 πὸ5. ροννο- 
ὨΠαΠ 7, Π]Δ]Ο 6. ΘΟ] θυ [αϊ6 ἴπ βη σαι} 5 Ορογ ἴθ ΠῚ ̓ 
ΤαδπΩ ἘΠ]1π18 ΒΟΥ] ΘΧΡΥΪ ΠΊΕ’ γαϊθδξ. ΝΘ 116 ΘΗ Ϊ ΠῚ 
[]ρτινα., ΠΘ4 16 [π6]5 ΡΘΓ ΔΘΟΙΘΠῚ ἴᾷ πη ν ῖοχ ἀΐβοιιν- 
5115 Θδ[ , ΠῚ ΘΟΕΪΟΥ ΠῚ ΘΟ] ΘΓῸ5. ἰοῖτι5.). ΠΟῚ ᾿ρϑῖ1ι5 
1η[6]]Θοῖαι5. ΠΟΒΕΓῚ πηοίιι5 : 564 ΠΟΥΙΠῚ 4ιοάπσιιο 
ΠηΔ 615 νἸποί τιιν αἰ νἱ Πδ5 ΟρΘγδ ΙΟΠΐ5 οἰ θυ ἴα, {αᾶ πὶ 
ἈΠΙ ΔΉ (1188. 51Π} ΔρΡΙΔ ΠῸ5. ΠΠΔΧΙΙη6 565 ]8 , 
ΠΟῸΠ ἀϊοδ ψΟ]Α ἢ] Ππιπ., ΠΘΩτι6 θη ἴουιι μη, ΠΘΩΠ6 
ΘΟ οβεμαμὰ οὐ τ πὶ ̓πηρθίι, 564 ᾿ρϑίτιβ πιθητϊ5 πὸ- 
Ἐξ ΤηΟ ἴα 5. ΡΘΥΔΠ [α}. ΝᾺ ΠῚ 410 ἴδ 6] [6 Π1Ρο- 

Με. τ, 8. ΚΙ5. ΒΡ8[10 δϑϑαὶ 41] ρογίαι οπμηΐα γοῦθοὸ γίγίμ 5 
5188, {Π]τι6 ΠΘΟ ΘΟΥΡΟΡΆΠ 6 Ορθραῖΐτιν, ΠΟΩΘ 
ΤὨΔΠΌΠΙ ΟροΥὰ ἃ ογὐθδηάτιπ) Οριι5 παροὶ, 5ϑά 
ΘΟΡΏ απ ἤππῦ παϊιπγαᾶτη Πα οὶ γοϊιιηϊαῖϊθ ΠΟΠ 

Β χαρίζεται  ϑ8ΐῖ1΄5 ςοάϊοο5 Μ35., ποη αἱ 61 χαρίσε- 
ται. Μοχῖη εἀ 15 ὁ Κύριος ἡμῶν ζησοῦς πρὸς τὸν εἴς, 
γείεγεβ ΠΡυΐ πὲ ἴῃ σοπίοχίι. 

« παρὰ τοῦ Πατρός περὶ ἴπ ΟΠ θΡιι5 ἔχε φοά οἰ θιι5 
55. θ᾿ ἄθιη τηὰ]6 ἰπ δα 5 χαὶ δι᾽ αὐτοῦ. Οοπ]αποίῖο 
ἄςεκί πὶ Με, 

99 5. ΒΑΒΙΠΙῚ ΟΕΒΑΒΕΙ͂ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

᾿ ΓΞ ΄ Ὁ Ξ 
τὴν Θεοῦ κατανόησιν, ἣν ὃ Κύριος δι᾽ ἑαυτοῦ τοῖς 

εἰς αὐτὸν πεπιστευχόσι "ἢ χαρίζεται. ᾿Αγαθὴ γὰρ ὄν- 
«Ἂχ ΟῚ 4. Χ τ ᾿Ὶ ΄ Υ ΄ τως ὁδὸς, ἀπαρεξόδευτος χαὶ ἀπλανὴς, ὁ Κύριος 

ἡμῶν, πρὸς τὸ ὄντως ἀγαθὸν, τὸν Πατέρα, φέρων. 

Οὐδεὶς γὰρ ἔρχεται, φησὶ, πρὸς τὸν Πατέρα, εἰ μὴ 
- - κ᾿ 7 

δι’ ἐμοῦ. Τοιαύτη μὲν οὖν ἣ ἡμετέρα πρὸς Θεὸν 
ΠΑ ΕΝ τῷ τῇ ᾿Ξ γἱ -" 
ἄνοδος διὰ τοῦ Υἱοῦ. 

« ,ὔ - “- 

Ὁποία δὲ πάλιν καὶ ἢ “ παρὰ τοῦ Πατρὸς εἷς 

ἡμᾶς δι᾿ αὐτοῦ χορηγία τῶν ἀγαθῶν, ἑξῶὴς ἂν εἴ υᾶς ὑτοῦ χορηγία τῶν ἀγαθῶν, ἑξῆς ἂν εἴη 
, σ -"ν - - 

λέγειν. ὍὍτι πάσης τῆς φύσεως, τῆς ἐν τῇ χτίσει, 

( τῷ τε δρωμένη ταύ ὶ τῇ νοουμένη, ἐπιμελεί ἢ τε δρωμένη ταύτη, χαὶ τῇ νοουμένη, ἐπιμελείας 
ἐχ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ συνέχεσθαι δεομένης" ὃ δημι-., 
ουργὸς Λόγος, ὃ μονογενὴς Θεὸς, χατὰ τὸ μέτρον 

τῆς ἑκάστου χρείας, τὴν βοήθειαν ἐπινέμων,, ποι-- 

χίλας μὲν καὶ παντοδαπὰς διὰ τὸ τῶν εὐεργετουμέ- 
νων πολυειξὲς, συμμέτρους γε μὴν ἑχάστῳ » χατὰ 

τὸ τῆς χρείας ἀναγχαῖον, τὰς χορηγίας ἐπιμετρεῖ. 

'Γοὺς ἐν τῷ σχότῳ τῆς ἀγνοίας χατεχομένους φωτί- 

ζει" διὰ τοῦτο, φῶς τὸ ἀληθινόν. ἅ Κρίνει, κατὰ τὴν 

τῶν ἔργων ἀξίαν ἀντιμετρῶν τὴν ἀντίδοσιν: διὰ 

τοῦτο, χριτὴς δίκαιος. Ὃ γὰρ Πατὴρ"χρίνει οὐδένα, 
Ἢ -“ ἥν ἢ 

Ὁ ἀλλὰ τὴν χρίσιν πᾶσαν δέδωχε τῷ Υἱῷ. ᾿Ανίστησιν 
“ὦ κ ν “ὦ κ᾽ ΡΗ “ . 

ἐχ τοῦ πτώματος τοὺς ἀπὸ τοῦ ὕψους τῆς ζωῆς πρὸς 
΄“- ,ὔ 

ἁμαρτίαν ὑπολισθήσαντας᾽ διὰ τοῦτο, ἀνάστασις. 
- - ᾿τὭ Ὁ ͵ὔ Ἁ - 

Πάντα δὲ ποιεῖ τῇ ἐπαφῇ τῆς δυνάμεως, χαὶ τῷ 
- , , 

βουλήματι ἀγαθότητος ἐνεργῶν. Ποιμαίνει, φωτί- 

ζει, τρέ: δὲηγεῖοἱ ἡξι, ἀνίστησιν. Οὐσιοῖ τὰ » τρέφει, δὲηγεῖ, ἰατρεύει, ἀνίστησιν. ἴ τὰ 
» Ἁ “ ,ὔ “ δι Ἂν - 

μὴ ὄντα, τὰ χτισθέντα συνέχει. Οὕτω τὰ ἐκ τοῦ 

Θεοῦ ἀγαθὰ διὰ τοῦ Υἱοῦ πρὸς ἡμᾶς ἀφιχνεῖται, 
“ κι πλείονι τάχει τὰ χαθ᾽ ἕκαστον ἐνεργοῦντος; ἢ ὡς 

«᾿ λ , »». Οὔ ἜΣ ΟἿ 2 ν᾽ ἯΞ οΥ 
αν ἰογος εςιχοιῖτο. τε γαρ αστραπαι, οὐτε φωτος 

εν" φ “:΄,ἷἦ᾿ ᾿Ο ΟΕ ΔΝ. λῶν ΘΕδῚ 
ἐν ἀέρι οὕτω ταχεῖα διαδρομιή" οὐκ ὀφθαλμῶν ὀξεῖαι 

΄ “ε "Ὁ ͵ὔ 7 

“ ῥιπαί' οὐκ αὐτοῦ τοῦ ἡμετέρου νοήματος αἱ χινή- 
- ΄ τὭ “ἤῇ 

σεις᾽ ἀλλὰ πλέον τούτων ἕχαστον τῆς θείας ἐνερ-- 
, ι ᾿ ᾿Α ΄ 2 θ ,ὔ με: 

γείας χατὰ τὸ τάχος λείπεται, ἢ χαθόσον τὰ νω- 
- - ἊΨ θρότατα τῶν παρ᾽ ἡμῖν ζώων, οὐχ ὃν εἴποιμι, πτη- 

"ὰ 3 - “- , » 
νῶν, οὐδὲ ἀνέμων, ἢ τῆς τῶν οὐρανίων φορᾶς, ἀλλ᾽ 

΄ὔΡ̓ τω -τὉἅ ᾿Ὶ ’ὔ - 

αὐτοῦ τοῦ ἡμετέρου νοῦ, χατὰ τὴν χίνησιν ὕστερεῖ. 
γχυ"" ΄, - 

γἵνος γὰρ ἂν καὶ παρατάσεως δέοιτο χρονιχῆς ὅ 
φέρων ἴ τὰ σύμπαντα τῷ δήυατι τῆς δυνάμεως αὖ- 

ῳ κ᾿ κ ΠΡ ΕΛΩΡΕ ΝΣ ΥΣΝ ΠΕΣ, ͵ 
τοῦ, χαὶ μὴ σωματικῶς ἐνεργῶν, μιηδὲ χειρουργίας 

» , 5» τ. ἢ αν ,ὔ 

εἰς τὴν δημιουργίαν ἐπιδεόμενος, ἀλλὰ βουλήματι 

ἃ χρίνει 1 ῬΙογί4αθ. οοάϊοος. Μ35, χρινεῖ, λμαϊοαῦίε, 

56 ἴάπηθπ Π1}}1} νυ ἀδἴαν τηπϊα πιά τιπ. 

ε ῥιπαί 515 εἄϊιῖο Ῥατίβ. ἂς Βδς. δεσμά α8. Θαΐπ- 

416 111 οἱ οἄτ1ο Β851}.: δοπαὶ. 

Γτὰ σύμπαντα Ἴ 815 (οαϊοο5 56χ, οἵ ράυ]ο ρμοβὶ χει- 

φου»γίας. Ἐ4ΙΕ τὰ πάντα εἴ χειρῶν ἐργασίας. 
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β» - ᾿ κ᾿ 
ἀδιάστῳ, ἀκολουθοῦσαν ἔχων τὴν φύσιν τῶν γινο- 

" ᾿ς 

μένων; Ὡς ἣ Ἰουδὶθ, ᾿Ενόησας, φησὶ, καὶ παρέ- 
͵ [} 

στησάν σοι πάντα ὅσα ἐνόησας. Ὅμως υὑέντοι, ἵνα 

μή ποτε ἐχ τοῦ μεγέθους τῶν ἐνεργουμένων περι- 

σπασθῶμεν εἰς τὸ φαντασθῆναι ἄναρχον εἶναι τὸν 
77 - κ τ 

Κύριον, τί φησιν ἣ αὐτοζογή : ̓ Εγὼ ζῶ διὰ τὸν Πα- 

τέρα. Καὶ ἣ τοῦ Θεοῦ δύναμις " Οὐ δύναται ὃ Υἱὸς 

ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν. Καὶ ἣ αὐτοτελὴς σοφία" 
9 

Ἐντολὴν ἐλαύον, τί εἴπω, καὶ τί λαλήσω" διὰ πάν- 
, ΩΣ .--« 

τῶν τούτων πρὸς τὴν τοῦ Πατρὸς ἡμᾶς σύνεσιν δδη- 

γῶν, χαὶ τὸ θαῦμα τῶν γινομένων ἐπ᾽ αὐτὸν ἀνα-- 
͵ὔ . γ 3 -Ὁ ᾿ 7ὔ - ΕῚ } φέρων, ἵνα δι’ αὐτοῦ τὸν Πατέρα γνῶμεν. Οὐ γὰρ 

᾽ τ -ὠφ᾽ κΥ ἘΞ Ὁ ΜΕ - 
ἐχ τῆς τῶν ἔργων διχφορᾶς ὃ Πατὴρ θεωρεῖται, τῷ 
ων Δ » 

ἰδιάζουσαν καὶ χαταχεχωρισμένην ἐνέργειαν ἐπιδεί-- 

χνυσθαι (ὅσα γὰρ ἅ βλέπει τὸν Πατέρα ποιοῦντα, 
ταῦτα χαὶ ὃ Υἱὸς διλοίως ποιεῖ), ἀλλ᾽ ἐκ τῆς προσ- 

ὑπ.» 5 Ὁ " .- .- μὲ Δ 
ἀγομένης αὐτῷ παρὰ τοῦ Μονογενοῦς δόξης τὸ 

θαῦμα τῶν γινομένων καρποῦται, πρὸς τῷ μεγέθει 
τῶν ποιημάτων, καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ ποιητῇ ἀγαλλό- 

μενος καὶ ὑψούμενος παρὰ τῶν ἐπιγινωσχόντων αὖ-- 
Ἁ ͵ὕ τ᾿ ΄ .ρ -» τω 

τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ 
ΕΚ ΈΤΑ , - 

οὗ τὰ πάντα, καὶ δι᾿ ὃν τὰ πάντα. Διὰ τοῦτό φησιν 
᾽ς ὙΔ 

ὃ Κύριος - “Γὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν: ὡς ἐπ᾽ αὐτὸν 

τῆς ἀρχῆς τῶν δημιουργημάτων ἀναγομένης᾽ Καὶ 
Ἀ λ “- - - - 

τὰ σὰ ἐμά - ὡς͵ ἐκεῖθεν " αὐτῷ τῆς αἰτίας τοῦ δημι- 
ν ΤᾺ , 

οὐργεῖν καθυηχούσης, οὐ βοηθείας χρωμένῳ πρὸς τὴν 
Ἂν Χ - - 

ἐνέργειαν, οὐδὲ ταῖς χατὰ μέρος ἐπιτροπαῖς " τὴν 
, ΕΣ 

ἑκάστου ἔργου διακονίαν πιστευομένῳ " λειτουργικὸν 
ὖλ πάτον ὶ - , 5, ΜΓ 
γὰρ τοῦτο γε, χαὶ τῆς θείας ἀξίας παμπληθὲς ἄπο- 

. Ἂ -ῸὉ- -Ὁ 

δέον" “ ἀλλὰ γὰρ πλήρης ὃ Λόγος τῶν πατρικῶν 
ΝΣ ρῷ - Π μεν. 5 ἣ , δῦ, ων ᾿ ἀγαθῶν, τοῦ Πατρὸς ἀπολάμψας, πάντὰ ποιεῖ χατὰ 

τὴν τοῦ γεννήσαντος ὁμοιότητα. Εἰ γὰρ χατὰ τὴν 
᾿ ἩΡδς τ Ἃ “ Υ ΕῚ ὔ [τ Ν οὐσίαν ἀπαραλλάχτως ἔχει, ἀπαραλλάχτως ἕξει καὶ 

ξ Ξ 
χατὰ τὴν δύναμιν. Ὧν δὲ ἢ δύναμις ἴση, ἴση που 

, α ,ὔ - 

πάντως χαὶ ἣ ἐνέργεια, Χριστὸς γὰρ Θεοῦ δύναμις, 
λ - ,ὔ ᾿ [τ ψ' 7 : δα εἶδι. Ψ 

χαὶ Θεοῦ σοφία. Καὶ οὕτω πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, 
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( ̓ 

λ , ᾽ 32 ὩΣ Χ 3 ᾿ ΣΕΘΝΝ - ΑΕ. 3 
χαι παᾶντα δι αὐτου χαι εἰς αὑτον ἔἐχτισταᾶι, οὐχ Η 

ὀργανικήν τινα οὐδὲ δουλικὴν ὑπηρεσίαν πληροῦν - 

τος, ἀλλὰ δημιουργικῶς τὸ πατριχὸν ἐπιτελοῦντος 

θέλημα. 

Ὅταν οὖν λέγη" ᾿Εγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐχ ἐλάλησα: 
: χαὶ πάλιν" Καθὼς εἴρηκέ μοι ὃ Πατὴρ, οὕτω λαλῶ" 

χαὶ, Ὃ λόγος ὃν ἀχούετε, οὐχ ἔστιν ἐμὸς, ἀλλὰ τοῦ 
πέμψαντός με’ καὶ ἑτέρωθι" “ Καθὼς ἐνετείλατό 

μοι ὃ Πάξὴρ » οὕτω ποιῶ" οὐχ ἀπροαίρετος ὧν, 

8 βλέπει 510 Δπίχαϊ (οάϊοο5 - Θά βλέπῃ. Νοα 

τα α]ῖο Ῥοβὲ 516 θοῦ Ἀθρ, βθοιηάαϑ δι᾽ οὗ τὰ πάντα 

χαὶ εἰς ὃν τὰ πάντα. 

» αὐτῷ 1 81. Ρ]ογί πο οοάοοβ. Ν85., τπο]1π5 ταυ]ο 

σαδτη ἴῃ δα οπα Ρα}15. εἰ βοοιηἦα Βαβι] θοπϑὶ αὐτοῦ. 

ἀγλὰ γὰρ πλύρες  Οὐάπινβ οοάϊος5 Ν55. μα ροαηΐ 

οοδοῖα οΟἸϑθαιιθηΐθμι" 5᾽οι 1 Τά, (οριίξακιϊ, ϑμάϊμι. 9. 

ἴη4π|ξ, θὲ ρῥγαοίο μογιιΐ {ἰδὲ οπιπῖα “τ εοσὶ- ἢ 

ἐαδιϊ. Αἰτατηθπ Π6 ἴουίθ οχ τηϑοη! τἀ] η 6. ΘΟΡΙἢ] 

4π8 ἥπιηε, ΓΑΡΙΔΙΉτ" 1Π ἸΠΠ ΟΊ ΠΔΙΙΟΠΘΠῚ, πξ Ρὰ- 
[6 ηγ115 ΠΟ ΠΙΪ Πτι πὰ ῬΥΪ ΠΟΙ ΡΟ ον 616, 46 41} 15 σαὶ 

ΡΘΙ' 56 νἱΐα οϑιῦ ἔρο υἱνορτγορίον Ῥαίτοπι. ἘΠῚ) οὶ ϑοαη.6.58 
νΙΡίτ5 : Λίοσι ροϊοοὶ ΕἸ πι5. ὦ 56 ἔασον σιιϊοψταηη. Πὐϊά. 5. το. 

ἈΌ θι15, 15 ΤΠ] 6Χ 56 ρου δοϊα οϑὶ βαρ θητία : 7ατι- [ϑἱὰ. κι». 
ἥαξιπι αοοορὶ, φιῖαά ἀϊσαπι, οἱ ψιια ἰοφιιατ' τ 06 0: 

ἢμδθο οπηηἶὰ ἀπιοθηθ Π05 δε Ῥαί 5 σου] ΠΟΠΘΙῊ; οἴ 

Δα ΙΔ ]ΟΠ ΘΙ ΘΟυτΠ {186 σον θαΐ, δα Π]πιπὴ Τ6-- 

[ἘΓΘΠ5., τ ΡΟΙ Ἰρϑιτη ΘΟς ΠΟβΟΔηλ5 Ρα Γι. ΝῸΠ 

ΘηΪ ΘΧ Οροχιιηι Αἰ γθπτϊα Ῥαῖθ σΟΠΒΡΙΟΙ ΓΙῸ . 

{1451 ρου ΓΘ ἢ) δία πι6 βοραγαΐδπι ΔΟΙΟΠΘΙ 6 Χ- 
ΒΙρθδε ( φδοοιιπιχιιθ δηΐπὶ νἱἄθὲ Ῥαΐγθηι [δοϊθη-- ϑοαν 5.19, 

ἴθ, ἢδθὸ οἵ ΕἼΠΠτι8 51: Π}}ΠΠ 16} [Δ 010} ν ΘΛ ΠῚ} δχ 5]0- 

γα, “186 6ἱ ἃ {Ππ|σϑηϊζο ἀθίθυ αν, ΟΡ Θυτιτη μη]-- 

δου 1} ΘΔ ΙΓ, ἀτππ ΡΥ Θθυ Ορϑγιιπι προ ΠἾ[ππ6}]1-- 

ΠΟΘΙ, (6 '050. ΘΕ 8} Διο ΙΟΥ 6 ΟρΘΥ ΠῚ Θ᾽] ον αἴ, 

οἵ ϑχδ᾽ ται Δ} 115 {{| ἀσποβοιηΐ δτιπὶ Ῥαίγοιη Πο- 
ΠΩ] ΠΟΘΙ 9651 ΟΠνϑ : δῦ σιίίθπι οτηπῖα,, ἤούν. 5.1ο, 

οἱ ργορέίθι" ιθην οπιπῖα. Ἰάθο ἀϊοῖὲ ΤομΠΪΠῚ15 : 

πιά πιὰ ἔμία ςτεπῖ, ταὶ ἃ ΠΡ511Π} ΟΥΙ ΟῚ ΠΘΠῚ ΓΘΙΊΠ] “θαπ. 17-. 

ΘΟΠ ΠΑγιη γοίογθηβ : δ μα τπθα; αἱ ᾿πά6 ρεῖη-- ΕΝ 

ΟἿΡΙα ΟΡΘΆ ΠΑ ΔοΟΙρΊΘη5; ΠῸΠ ἥτιοα 1 Χ1}}15. τιἴὰ-- 

τὰν δά ορϑυαηάτιμ , πΘάτι6 θά οἱ ραν οι] αν - 

Ρῖι5 πη 815 τι 56 1} 156 ΘΡΘΥῚ5. ΤΩ] ΠΙ5ΓΘΥΠΠ1Π} 
σΟΠΟΡ δῖ : Πᾶπὶ ἰδέα {αϊἄθιη βουν 16, οἵ ἃ 41- 

νἱπὰ αἰσηϊ τα θ ἱπη 6 η50 56 πΠῈ ᾿Πίθυ 8110 : 584 

4ποά ψευΡυιτὴ ρου  Ἶ5. ΠΟ 5. ΡΙΘητιπ,., ΤὉ5ΡΙΘη-- 
ἄἀθηϑ ἃ Ῥαῖρο, οὐηπΐα ἴδοϊτ δὰ δ᾽ π] Π ἀ! Πθ τὰ 6715 
4] ἰρϑῖιπὶ σϑπαϊ. ΝᾺΠῚ 51 }ιιπχῖία Θββθη τ δι Ὠ1Π1] 

ΑἸΠονε ἃ Ῥαΐνα, πθο ροϊθηπα ϑἐΐαπη ἃ Ῥαΐγ αἰ[{6- 

γεῖ. ῬΟΥΡῸ «πουιτὴ δ 118 }15 6δὲ ροΐθπτα., Πουτιηι. 

ΟἸΠΏΪΠΟ 20 1|8}15 658 δὲ ορθυδ[10. ΟΠ Ἰβέμι5. 511π1-- τς οὐ», αν 

ἄδηι Ἠοὶ νἱνίιιβ οϑῖ, οἱ, Π6ὶ βαρίθπεα. ΕΓ 516 Ομ] ηἸἃ 34. 

ΡΕι' ᾿ρϑιιπὶ [Ἀοῖα θη, ΟΠ ΠΙ Δ π|6. Ρ 61" Ἰρϑῖ1πι. δὲ 
ἴπ ᾿ρϑιιτὴ σοΠ Π ἃ 51η}., ΠΟ (π|04 ἸΠ5[Π ΘΠ ΓΑ ]Ὶ 

4ποάδπη ἃο 56 ΓΥ 111 τη  Πἰ βίο υῖο ἔπππρα αν : 564 σπορὰ 
τἀ π]ππᾶτὴ ΟΟΠπα οι ραΐθυπδπῃ Πρ] 6αΐ νο] δίθη. 

20. [τ π|6 οἴη αἷξ, Εἶθο δα π|θ ἴ040 ἰοοιπ5 ὕοαπ. τ. 

σιοτὶ διίτη, : Οἵ ΓαῦϑιΠῚ, ιϑίομέ αἰϊχὶξ ταῖμὶ" Ῥαίογ,, ἼΘΙ, πὴ 

ἐΐα ἴοχιίοτ : οἴ, ϑθγπιο “ιίθηὶ ατιαϊεϊς τιοπὶ 651 5ο. 
Ὠιδῖι5, 564 ὁ[πι5 φιιὶ πιῖδὶξ τι: δὲ 1101, Ομίθπι-- ὭΣ τς 

21 

«ἀπιοάπηι τα πάανίξ πιὶιὶ Ῥαίον, δἰ Καοῖο : ΠΟΙ ΣᾺ ν- 
Ι. 

ἀλλὸ, πλήρης γὰρ, Ργαίενοπα ἑάπηοπ υἱάθίαν να] βαΐα 

ΒΟ θ᾿ ΠΡ. 

ἃ χαθώς Μαῖε ἴῃ εατεῖἰ5 ἀπίθ μᾶποὸ νόσοπι ΔἸ 

φοπ]πποίϊο καὶ 41 ἀθοδὲ ἃ Μ85, ἈΠ ψααπίο ροϑὶ ἄτα 

(οαϊοοβ κέχρηται φωναῖς. 



“οαπ.ἢ 

οαι. τή... 

,. 5. 

«ποἀ σαγθαξ ἸΠθ ΡΟ ἀν Ιγῖο., δ γοἠ απ δ 15 ποῖ, 
ποάπ6 «ποὰ οχ ἠδεῖβ 5 515 νθπδπι 86 ΠΟΘ ΠΕΪΔ ΠΏ 
ἀροπαϊ δχρθοῖθι,, 1460 {4}1]015. πἰ]επιν γΘΡ 015: 564 Εὶ 

τὶ ἀβοϊαγοῖ ρυορυ απ νοἠ πα θη} σΟΠ] ΠΟΘ αἴ πι6 

᾿πϑθραρα ΒΠΠἸτον ῬαιΡῚ Δα Ππογθπΐθην. ΡυΟΪπ 46 πος 

ἀϊοιτπ’ πηδη ἀαΐιμη. , ΠΘ ΘΘΓΙΠΟΠ ΘΠ] ΠῚ ΡΘΡΙΟΒΙ1ΠῚ 

ΡΘΙ νόοδ]α ὀὐσᾶπα ὈΡΟΪ ἴπι ΠῚ 1Π 16} ΠΠ Ἁ ητ15.. ΕἾΠΟ 
νϑα δ θά 10 ΡΥ ΒΟ θΘη θη {{π|4 [σον ἀθθθαῖ : 
564 7χία 56 Πϑ) Π 60 αἰ σητιη , 1Π|6} ΠΠσ  Π}115 ν- 

Ἰη δ 118. ΘΟΠ ΠΟ ΠΟΠΘΙῚ., γϑ τ [ὈΡΠγ8 οἵα - 

}πδρίαπι ἴῃ 5Ρ6Ου]0 ᾿πΠ Δ Ί ΘΠ, ἃ ΡΔΓΡΘ ἴπ ΕἼ ΠῚ 

ἤ,20. 51Π6. ἰδΠΊΡΟΥΘ ἐξηςτ εάν Ῥαῖον δηΐνι αἰἰϊοῖε 

λει. οἱ οπιμῖα οοἰοηϊε {{|. Τί ατι6 4δθοιη-- 
4πὸ παροὶ Ῥαΐον., ΕἾΠῚ δηΐ; ΠῸΠ πο Πφο 1] 

Ῥαυ απ Δοογθβοδηΐ, 566 δή βιιηΐ 56Π16] πΠΙ ν οΓβᾶ, 

ΝΠ Θηϊτὴ πῖον ΠΟ ΠῚ] Π658 (π| ἀνίθη μοΡ ἰἀἸοῖξ, 

80 ἀπ Ππηὰ Θχθγοι το π6 ἢ ΠπτιΠ}) ΔΡΕΪ5. [ἢ Δ ΠΙΠΊΟ 

Πχυτηαιιθ Πα ΙΓ} σ᾿ Ρ, ἀθίποθρβ ροίοϑὲ Πχίὰ 

» ΒΓ 5656 

ΟΡΘΓΑΡῚ : δὶ νθῦῸ ϑὩρίθηῖία,, ἃγο  Γθοίιι5. πη1-- 

ψ ΘΙ 588 ΟΓΘΑ ΓΕΘ, ΒΘ ΠΠΡΘΡ ΡΘΡ[δοίτ5., οἰἵνα ἀοοίο- 

Ουϊος. 2.3. ΥῈΠῚ 54 016 η5, 6] νἹρίι5.. 1Π 410 511π| ΟἸΏΠΟ5 

1ΠΘΘΔΈΓΡΙ ΒΡ ΘΉΓ186 οἱ βοΙθη 166. ΘΟ}, οσθὶ 5ρ6- 

5ΟΙΘΠ[185 ΡΔ [ΟΠ 65, {1|35 1Π ΤΠη6Πί6 ἴθ ποῦ 

Εἴ} πηαπαῖο,, 410 οἱ πηθάτι5 86 ΠΊΘΠ 5118 ΟρΡοΓἃ- 

ἘΟΠιιη} ὈΓΘΘ  πΙαῖαν. ΒΟΠοοΣ τὰ 4ΕΠ 6} θεῖαι 

ῥΡϑάδσοσοιμη ἈρΟΡΪ65. ἴῃ νϑηϊζαΐθ σΟσἸ ΓΑ ΠΟ Π τι} 

“ΓΙΑ ΡΊΙΠῚ., οἵ πὰιπο 4ιυ!ἄθηὴ [Δ 6165 Ρ δι θπίθηι 60 
ἀοοἴονῖβ. , {Ππ|ΠῚ ὙΘΡῸ Αβια πίθ. Ομ ΕἰἸβοῖ ΡῈ} ] 

ΠΡΟ Ρ Πα : ἀοὴ Ῥαυ αι Δ 4115 ΡΓΘΟΘΡ ΠΟ ΠΙθθτι5 

ἀἸβοθηῖθη 58 01 ΘΠ 141} 5, οἱ δα ρϑυ[Θο ΟΠθῖὴ ΡΓῸ- 

οράθηΐθῃ. Αἴ ὃχ ποὺ, 51 ποὺ πουθυὶβ σ0Π56- 

ΤᾺΘΠ ΔΙῚ 5 71186 Θϑὲ 1π ΛΑ ΠΟΘΙ ἃ ΠΟ ΠῚ 115., Οὔ56ν- 

ΜΔ]. ΠΥ ΘΠ165 ΕἼΠΠΠΙΠ 5606 1 (τ ἀθ ἀἴβοθιθ, 
66 ππητδιη δά ΡΘΥ ΘΟ ΟΠ. ΡΟ ΘΠ ΡΟ886.; 

60 4ποἀ 1ΠΠΠ||ἃ 510 ΡαΓΡῚ5 βαρ  Θα., Π6ο ᾿ΠΠ 1125 

ΓΘῚ {{Π|5 ῬΟϑ51 Ἀρρυ 6 Π41. Τίαιι6 4] ποπ οοπ- 
Θοϑϑουῖ ΕἼ] πὴ ἃ 1Π|110 Πα 6 ΡῈ Οὐ Πἶα, ΠιΠΠ] ΖΠ18 Π} 

ΘΟΠΟΘΘΘΕΓΙ5 δϑὲ ΠΠΠπππὲ ἃ ρου ΘΟ ΠΟΠ τὴ Ρογνοπίι-- 

γα Π]. 564 μιιάθι πγ6 ἰϑἔπι8. ἢτιΠ}}}15 σΟρὶ ΓΑ ΙΟΠΪ5 ., 
1Π 4{8Π} 6 56 ΠΊΟΠΙ5. 56716 ἀθάπιοίτι5 511Π|. Τσιῖαν 

δά δὰ {τι βι1ηΐ 1Π ΟΥ̓ΆΠΟΠΘ ΘῈ] Ϊὰ 16 ΕῚΙΠ) ΓΘ- 
ψνοΡ ΔΉ. 

21. Ομὶ υἱάϊξ πιθ, υἱάϊε Ῥαΐίγδηι : που ἤσιι- 
ΠΟ [ὈΡΠΊΔΠῚ : μὲΓἃ ΘΠΪΠῚ ἐδ ἃ ΘΟΠΊΡΟΒι-- ΓΔΠΊ, 

ε χδεχώμεθα 1 ἴΠπι5 Οοᾶοχ ἐπιδεχώμεθα. ΑἸτας ἐπί- 

δεχόμεθα. Τ)λχο 4111 ἐχδεχόιλεθα. 
Ε ἔμφασιν 1 Ττε5 (οα!οο5 ἔνδοσιν. 
ἔ πάσης  Ττο5 Μί55. ἁπάσης. 

ἃ πρὸς τὸ τέλειον Ἵ 510 ἈΘΡῚΙ ῥσϊπηιβ οἵ (θυ 15 σὰ πὶ 

ΟΟἸΡονί.., 412 βοτιρίαγα ρᾶ8]0 Ῥοβὲ σοῃηῇυπηδίαν ἢὶς 

ὙΟΥΌΙ5, πρὸς τὸ τέλειον ἕξειν. ἘΜΖΤΠ πρὸς τὸ τέλος ἴῃ ῬΥΙΤΊΟ 

ΒΆΒΙΠΠ ΘΟΕἘΒΛΙΆΕΑΙ, ΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΚΟΗΙΒΡ. 

οὐδὲ ἀνόρμιηητος, οὐδὲ τὸ ἐχ τῶν συνθημάτων ἐνδό- 
σιμον ἀναμένων, ταῖς τοιαύταις χρῆται φώνιθα; 

ἀλλὰ δηλῶν τὴν οἰχείαν ἡυύμαν' ἡνωμένως χαὶ ἀδια- 

στάτως ποῦ Πατρὸς ἐ ἐχομένης Ἄρα οὖν χαὶ τὴν λε- 

Ἰομένην ἐντολὴν μὴ λόγον προσταχτιχὸν διὰ, τῶν 

ἐξαγγελλόμενον “ ἐχδεχώμεθα, 
- Ὁ ΩΣ , 

περὶ τῶν ποιητέων τῷ Υἱῷ, ὡς ὑπηχόῳ, νομοθε- 

φωνητικῶν ὀργάνων 

τοῦντα, ἀλλὰ θεοπρε οπῶις ἐνοῦβεν θελήματος διάδο- 

σιν οἷόν τινος μορφῆς ἰ ἔμφασιν ἐν χατόπτρῳ, ἐχ 
ε Ἢ 

Πατρὸς εἰς Υἱὸν ἀπ ρόνως διιχνουμένην. Ὁ γὰρ Πα- 

τὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱὸν, χαὶ πάντα δείχνυσιν αὐτῷ. 

“Ὥστε πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατὴρ, τοῦ Υἱοῦ ἐστιν, οὐ Δ Ι ᾽ 
, 

χατὰ μιχρὸν προσγινόμενα, ἀλλ᾽ ἀθρόως παρόντα. 
Οὐ γὰρ δήπου ἐν μὲν ἀνθρώποις ὃ τὴν τέχνην ἐχ- 
Φι; δὲ ος Α ͵ Ἂν ὅδὼ « - Ξ , λέ 

διδαχθεὶς χαὶ πογίαν αὐτῆς διὰ τῆς χρονίας μελέ- 

τῆς ἔχων τὴν ἕξιν ἐνιδρυμένην, δύναται λοιπὸν χα- 

τὰ τοὺς ἐναποχειμένους αὐτῷ τῆς ἐπιστήμης λόγους 

χαθ᾽ ἑαυτὸν ἐνεργεῖν" ἣ δὲ τοῦ Θεοῦ σοφία, ὃ δη- 
» , Ψ 4. Δ » Ὁ 2 

αιουργὸς ὅ πάσης χτίσεως, ὃ ἀεὶ τέλειος, ὃ ἀδιδά-- 
κ -“- ω Π » τ ͵ 

χτως σοφὸς, ἣ τοῦ Θεοῦ δύναμις, ἐν ᾧ πάντες οἵ 

18 θησαυροὶ τῆς σοφίας χαὶ τῆς γνώσεως ἀπόχρυφοι, ΟΌΤΗΘΝ Υ 
τῆς κατὰ μέρος ἐπιστασίας προσδεῖται, τὸν τρόπον 
αὐτῷ καὶ τὸ μέτρον τῶν ΘΕΊΕΝΝ δριζούσης. ἮἬπου 

σύ γε χαὶ παιδαγωγεῖον ἀνοίξεις ἐν τῇ ματαιότητί 
τὭ - - ,ὔ 

σου τῶν λογισμῶν, χαὶ τὸν μὲν προχαθῆσθαι ποιή- 
" δ᾿“, , Ρ Ἁ μ , ΕἸ 

σεις ἐν διδασχάλου τάξει τὸν δὲ παρεστάναι ἐν μα-- 
- . - ΗΠ 

θητοῦ ἀπειρία" εἶτα ταῖς χατὰ ἱχρὸν προσθήχαις 
Ι β ' ᾿ Ι] 

“- , ᾿Ὶ ᾿ς ᾿Ὶ τῶν διδαγμάτων ἐχμανθάνοντα τὴν σοφίαν, χαὶ 
“) " ᾿Ὶ , - 4 

προδιθαζόμενον εἰς τὸ τέλειον. ᾿Ἔκχ δὲ τούτου, ἐὰν 
- -»" ον Ἶ, 

ἄρα εἰδῇς τὸ ἐν λογισμοῖς ἀχόλουθον διασώζειν, εὗ-- 
, οι Ἁ Χ δοΧ ΝΙΝ , ὑδέ 

ρήσεις ἀεὶ μὲν τὸν Υἱὸν διδασχόμενον, οὐδέ ποτε 
μι , ΕἸ Ἁ ᾿ , Ν ,, δὲ ΔΨ δ. Ψ' δὲ φθάσαι ἃ πρὸς τὸ τέλειον δυνάμενον, διὰ τὸ ἀπει- 

-- “ " ᾽, 
ρον μὲν εἰναι τοῦ Πατρὸς τὴν σοφίαν, ἀπείρου δὲ 

τέλος καταληφθῆναι μὴ δύνασθαι. Ὥστε ὃ μὴ δι-- 
ΓΦ “ » » ΕῚ τὦ . ΔΝ ΡἜ;, ΄ὔ “7 

δοὺς πάντα ἔχειν ἐξ ἀρχῆς τὸν γίὸον, οὐδέποτε δώ- 
" ᾿ " ἐπ δον ἐς 5 3 ῃ » ΄, . 

σει πρὸς τὸ τέλειον κόβουν: ̓ Αλλὰ γὰρ αἰσχύνομαι τὸ 
Ὁ “τ τὰὦωο ,ὔ 

ταπεινὸν τῆς ἐννοίας, εἷς ἣν ἐκ τῆς τοῦ λόγου ἀχο- 
3 " ᾿ -“- , λουθίας ἢ ὑπήχθην. ᾿Επὶ οὖν τὰ διψηλὰ τοῦ λόγου 

, 2 ΄ 

πάλιν ἐπανέλθωμεν. 

φ- ἢ ἐμὲ, ἑώραχε τὸν Πατέρα" οὐ τὸν 

δὲ τὴν μορφήν" 

Ὅ ἑωραχὼ 

χαραχτῆρα, ο χαθαρὰ γὰρ συνθέ- 

,΄ 

Ἰοςσο. 

81. οοήϊοος. Νἴ55, ἘΦΙΕ γεγο ὑπυνέχθην. 

Νεο τππ]ῖο ροβὲ γψεΐουοβ {πδίπου ΠΡ 01 ἀνέλθωμεν. δ.Ὁ- 

ἵπᾶς 61 ἀπε μῶο γόσρα, ἑώραχε τὸν Πατέρα, δά- 

ἄπηϊΐ φησὶ, {πο ἀθεβὲ ἃ σοϑ!οῖθυβ Μ55. εἴ ρυϊπιὰ Βα- 

51: |6 6 Π51 ΘΠ ΟΠ. 

ΡΒ ὑπήχθην 1 
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σεως ἣ θεία ἀὐδια. ἀλλὰ τὸ ἀγοβὸν τοῦ θελήματος; 

ὅπερ, δν πβον ἃ ὃν τῇ οὐσία, ὅμοιον καὶ ἴσον, μᾶλ- 
, 

λον δὲ ταὐτὸν ὶ 

τὸ, Γενόμενος “ ὑπήχοος; χαὶ τὸ, Ὑπὲρ ἡμῶν πάν- 

τῶν παρέδωχεν αὐτόν; Ὅτι ἐχ τοῦ. Πατρὸς τῷ Υἱῷ 

τὸ ὑπὲρ ἀνθρώπων ἐνεργῆσαι “ κατ᾽ ἀγαθότητα. Σὺ 

δὲ χἀχείνων ἄχρυε- ὅτι Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ 

τῆς κατάρας τοῦ νόμου - χαὶ ὅτι "τι ἁμαρτωλῶν 
ὄντων ἡμῶν, Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. Πρός- 

εχε δὲ ἀχριόῶς χαὶ ταῖς φωναῖς τοῦ Κυρίου, ὅτι 

ὅταν ἡμᾶς “ περὶ τοῦ Πατρὸς ἐχπαιδεύση, οἷδε ταῖς 

αὐθεντικαῖς χαὶ δεσποτιχαῖς κεχρσθαι ἀτρς λε-- 

γον" Θέλω", καθαρίσθητι᾽ χαὶ, Σιώπα, πο βεμώθῃ: 

χαὶ, ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν: καὶ τὸ, Ἄλαλον χαὶ χω- 
φὸν δαιμόνιον, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω᾽ χαὶ ὅσα τοιαῦτα" 

ἵνα διὰ τούτων μὲν τὸν Δεσπότην ἡμῶν καὶ ποιη- 

τὴν γνωρίσωμεν" δι᾿ ἐχείνων δὲ τὸν Πατέρα τοῦ 
Δεσπότου ἡμῶν χαὶ ποιητοῦ διδαχθῶμεν. Οὕτω 

πανταχόθεν ὃ λόγος ἀληθὴς ἐπιδείχνυται, ὅτι τὸ διὰ 

τοῦ Υἱοῦ δημιουργεῖν τὸν Πατέρα, οὔτε ἀτελὴ τοῦ 

Πατρὸς τὴν δημιουργίαν συνίστησιν, οὔτε ἄτονον 

τοῦ Υἱοῦ παραδηλοῖ τὴν ἐνέργειαν - ἀλλὰ τὸ ἥνω- 

μένον τοῦ θελήματος - παριστᾷ. 

υῤώκος ὁβόλογίαν τῆς προκαταρκτίκῆς αἰτίας ἔχει, 

οὖχ ἐπὶ χατηγορίᾳ τοῦ ποιητικοῦ αἰτίου παραλαμ.- 

θάνεται. 

ὑπήκοος  ΕΔΖιΠῚ αὐάδαπί μέχρι θανάτου, 5.64 ρΡγεῖΐον 
σοάϊσαμι Νῖ55. πάθη, Πρι θὰ 11 οἵ πόππα}}1 (οή]- 

“68 παρέδωχεν ἑαυτόν. ϑε οσπὶ βθηϑιιβ ροβίιπ!οι., τι 

ΕΠ] 15 ἃ Ῥαΐγε γα Ππι5 ἀἸοαΐαν, 56 {π| πη αΠϊ πλτι5. ἤτο5 

Ἀδρίοβ (οαΠἸοο5., 481 οὐπὶ (ΟἹ ου πο Παροπΐ αὐτόν. 

Ῥγαίογθα τηϑη! δία οϑὶ οαριξ οοἴανττμ πὰ ρΊ5ίο]: δα 

Ἀοπλᾶποβ οἰΐατι, ποτὶ 4υ]π{ιπὶ ΕἸ ΡΙσζοϊ δα ΕἸ ΡΠ βῖοβ, 

ἘΠῚ πο Ἰοστίτν ργῸ οπιπίδιι5. 

ἃ χατ᾽ ἀγαθότητα  Ἀεξ. δεσμά πι5 καθ᾽ υἱότητα, 56- 

οπιγιελτιτι Κἰἰαιτίοποηι. 

ΠΕ ϑριβιτ ΒΆΝΟΤΟ. 

ἐν Πατρὶ χαὶ Υἱῷ θεωρεῖται.. Τί οὖν Ὁ 

»") 

ἴοπο ἀϊνίπα παίινα : 5δϑοἃ βοῃιζαΐθηι νο απ δ 15., 

{1188 οἴτπὴ Θβϑθῃ ἃ ΘΟΠΟΙΙ ΘΠ 5. 51Π21}15. δἰ δαιιὰ- 

115, ἴπηοὸ ροῖίι5 θα θη ᾿η Ῥαῖ οἱ ΕἾΠΟ 1π|6} Πστταν.. 

Οὐά Ἰσίταν 5101 να]ε 1Ππ4, Εἰοξιι5 οὔθαϊοπι ἢ Ρημἱὶρ. 5. 
ἴΐοὰ {Ππ4, Ργοὸ ποϑὶς οπιπῖθιι5 {τακἰϊαϊε δτιπι ὃ 

ΘΙ σηϊοδτιν νι ἀο]οοῖ ἘΠ] πππ ἃ Ῥαίγο πος Πα ι11556., 

τὶ ΡΓῸ 51ιὰ θοῃίϊαϊθ ορθγαγοῖα!. ῬΡῸ ΠΟΙ. 

Τα γϑρο οἱ 1Πὰ διά το : Ολγίβίι5 πος γϑάθηιξ α σαὶ, 3..3. 

πιαϊοάϊοίο ἴδοῖς : ἰΐθαι., μπὶ αὐδτιο ρδοσαίογ 5 μρρι. 5. 8. 
Θ556Πη5.., Οἰινϊδἔτιδ ῥΓῸ ποὺὶς πιοτξιτι5 65:. 1)}}1--- 9 

ΘΘ ἴον Δα θπ ἃι[6 Π 46 δἔΐαπι γϑυΐα ΠΟΙΪπὶ, 4ποά 
Ῥοβίψαδιη πὸ5 46 Ραίΐγ δυιάϊνις., δα ΠΘ ἢ Ε1οἱ5. δὲ 
Που ΠΡιι5 νοοῖθτιβ τ] 5ο1οὲ, ἀϊοθπϑ: Τοῖο,, πιτισυτ ΔΠιίε1,.8.3. 

κατ; οἱ, Ταοο, οὐτηιιίοσοθ; εἰ, ἔξο ατείθπι εἰἶοο Μανε. ἡ. 
νοῦς ; εἴ {Ππά4., ΜἭειίιιηι δὲ βιαρ ρὸν ἀςφπιοπίππι, δὸς τλόϊαψβῳ 

660 {ἰδὲ ρτοϊρῖο : εἴ φιθοιμπηαο 4|1ἃ 14 σφ ΠΕ : 2ή. 

τ 6χ Πἰς φυϊάθιηῃ Πομλϊπιιπη οἵ σΟΠ ΠΠΟΓΘ ΠῚ πο-- 

ΒΕΓ] ΘΟΘ ΠΟΒΟΘΙΘΤΠΙΙ5 5 Ρ6Ὶ 11 νγὸ Ραΐγοι θο- 

τΪ πὶ οὲ Ομ ον β ποϑινὶ ἀἸβοθγθηβ. [ἃ ἀθοίνΙηὰ 

ἀπά 6! 06 ὲ σϑγὰ πη Πϑίγα αν, 50 Π1σοὲ οχ 6θ0 4ποὰ 

Ραΐθι' ρϑὺ' ΕἸ Ππηὶ ογθοῖ, ΠΘΩῈΘ ργορίθρθα ῬαΐνῚ5 

γ] ΠῚ ΟΡΘΆΠΕΪ “προ [δοῖϑη} ἀρστ!, Ποάτι6 ΕἸΠΠΡΟρΕ- 

ΤΑΙ ΠΘΠῚ Οϑθπαϊ ἱπἢνηηΔΠ ; 564 ψο] ἴδ 15 τ|η1-- 

ταῖθ πὶ σΟΠ͵ ΠΟΙ ΟΠ ΘΠ 4πι6 ἀθοϊαγαν!. Πα 6 Πδθο 

ΥῸΧ 7 β67᾽ {ιίδῖι, ΘΟ Ὠ [655] ΟΠ 6 ΠῚ Παἤγθὲ οατιϑ8 Ρ}1Π- 

ΟἾΡΆΠ15., ΠῸΠ ἀτι ΘΠ 5.11 τπ| ἃ ἸηΘΘΟΙΔΙΙΟΠΘ ἃς 

ΓΘΡΥΘΠΘΠΒΙΟΠ ΘΙ Οατι588 Θ ΠΟΙ ΘΠ 15. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ.’ 

Ἡδπιδ.: 35. 

ὁ περὶ τοῦ Πατρός 1 1,Θροπάπιπι σοπίεπατι Οοιηθοῇ- 

5115, οὐ. περὶ τοῦ Πατρὸς, ὙΡΈΝΗΥ τοαάδπηάμσμῃ : στ εἶς 

Ῥαῖνρὲ ποπ δυ μενοι. δῖ πιθὸ μεν ϊειῖο ἐπιθπεῖθς, ἴὰ- 

4υπ|, φια χα ἀδοοχιαὶ ΠἼγ άδτπητις, εξ απίϊζιιο ἜΡ 1076 

γδρηεδδεπίεπε (ὐρεϊϊοο5. δε ἀοΟοΕΙ551 ΠῈ1 ὙἹΓῚ Ἔπηθπα- 

τἰοποπ οχρίοαιί σοάϊοιμη Νῖ58, ἁπιοίουα5, ἃ Ἰρβῖιι5 

ΘΠατὴ σοπίοχίιβ οατα οἱ Ρουβρίοια βοηίθηΐα,, 51 510 

ἱπίουργοίθηνι, ΠΖοσίψιαπι πος εἶε ᾿αΐίγε ογμαϊνῖῖ; 

ποῖ πὶ Εγαβπλιιβ, οτπὲ πος εἶα ᾿αῖγε εδγιαϊὶγεῖ. 

παριστᾷ] Πὰο Οοάϊοο5 παρίστησιν. 

3 Ἂ, ἃ Ἂ, - Ἷ τ - 5 Η - .“. - 
᾿Αφοριστιχαὶ ἔννοιαι περὶ τοῦ Πνεύματος, τῇ τῶν εν Ῥροργὶθ αὸ αἰϊδιϊποίθ 46 ϑρίνιιι τιοϊΐοτιθς., 

Γραφῶν ἀχολουθοῦσαι ὃ διδασχαλίᾳ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

Υ͂ μη Α ᾿ τ Ὁ 

Ἡδὴη δὲ καὶ περὶ τοῦ Πνεύματος τὰς χοινὰς ἡμῶν 
, » ,ὔ 

ἐννοίας ὁποῖαί τινές εἶσιν ἐξετάσωμεν, τάς τε ἐχ 
“ τω τὶ “- 2 

τῶν Γραφῶν περὶ αὐτοῦ συναχθείσας ἥμῖν, χαὶ ἃς 

Α διδασχαλίᾳ ἡ Αἀάπηξ 61, χαὶ ὅτι δεσπότης τὸ 

πνεῦμοι, Ξε Ππαὸ ἀθδιαμὲ ἃ {πη ί6 σοαΙοΙθι5 Δ55, 51α- 

ἀοοίτίπιδ ϑογὶρίμνατιηι σΟΠ ΘΓ μοτιΐε5. 

ΟΑΡΤΤ ΙΧ. 

22. 7Άγη γ6ΓῸ οἰϊδηι ἦ6 ΘΡ11 Ἐπ ἘΟΠΊΠΉΠ1Π65 Π0-- 

ϑίγδθ ΠΟΙΙΟΠ 65 ΟἹ] 5104] 5: πὲ Ἔχ ρΘ Πα ἰἉΠη115., [1 Πὶ 

Θὰ5 4πὲ8 ΠΟ Ϊ5 416 110 6 βου !ρίιν 15 οΟἸ]θοίς ϑαηΐ, 

᾿ 
{πὰ δα τ περὶ ἁγί κου Πνεύματος. ϑεά νοχ ἁγίου ΠΟῸΠ Τ6- 

Ῥουίαν τη 85. 



20 5. ΒΑΒΙΠΗ ΟΕΒΘΑΒΕΙΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἴπιπ| 645 1185 Ῥαίναπι γα αἰ οης Πποη βου ρία ἀςοο- 

ΡῬίπηιι5. Ῥυϊπαιτη ἰσί ταν, 4115 διι 1115 ΘΡΊ ΡΠ τ5 ἀρ 
ῬΘΙ ΙΔ Ομ Ρθιι5., ἀηΐπιοὸ ΠΟ ΟΡ δ ταν, οἱ δά ϑιργο- 
28 ΠῚ ΠΑΡΆ ΠῚ ΟΟΘῚ Δ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΠῸΠ [1011 ΝᾺΠῚ 

υαπ, τὅ. ΒΡΙΓ 5 Π 6] διρισέ εϑί, δὲ ΒΡ 5. νυ ΓΔ 15, 41 

ΕἸ 5ο. ἘΣ Ῥαῖγθ ΡΙΓΟΟΘΕΙΕ : ϑρινιπι5 γθοξαϑ., ΒΡ γΊ 5 ΡΙΙη- 

3. 13. οἶρα 15. ΒΡ ΓΓΓ5. ΘΆ ΠΟΙΠ5., ΡΓΟΡΥΪα οϑὲ 1ΠΠ1|8 ἃς 
ΡΘοι Δ ν15 ἀρ ΟΠ] 10 : {το ϑ8Πη 6 ΠΟΙΠΊΘΠ ΟΠΊΠΙΠΠῚ 

ΠΙΑΧΊΠ]Θ. ΓῈΠῚ ἸΠΟΟΡΡΟΓΘΔΠῚ οἵ ἃ}0 ΟΠ πὶ πηαίθυϊα 
ΡαΓαΠ δὲ ᾿ποοιηροϑβιίαπι δοϊαραῖ. Οὐ ργορίον οἱ 
ΤΟΙ Π 115 Οἴ1 ΠῚ ΘΔ ΠῚ, 4188 Π)6ῖιπὶ 1 ΙοοῸ Δ ΟΡΓΙ 
Οχἰβιμηαθθαΐῖ,, ϑάἀοοθγοῖ, γὸπὶ ἸΠΟΟΓΡΟΓ ἃ ΠῚ ΘΟΙῚ- 

ϑραι. ἡ ἡ. ῬΡΘΠΘΠΑΙ ΠΟῚ ΡΟΒ556, ϑρίγί(πι5, Ἰπ4 11}, 65 ὲ Ζειις. 
ΡῬγοϊη6 ἢΠθεὶ ποη ροϊδϑί , τὶ 48] ΔῈ 611 ΘΡΙΡ ἔπι, 
ΠαΓΡΆ 1) ἰ06Ὸ. ΟἸΓΟΙ ΠΊΒΟΙῚ Ρ [Δ 11 5. 81 Πα ἈΠΟ Ριι5 

οἵ δἰ θυ !ομ ]ιῖ5 ΟΡ ποχίαπι,, ἃὰ Οηϊ πο ογδα- 
[86 51 Π}}] 6 5101 ἀπΠΙηῸ ἤησαῖ : 564 δὲ 14 ψιοά 
5 1ΠῚ ΠῚ11ΠῚ 6δὲ ΘΟ ΙΓ ΠΟ 6 ΡΓΟσΡΘΠ6Π5, 1π|6}}]σθη-- 

ἴθιη 5105 Δ Π ]ἀη} σοσ θὲ ΠΘΟ6556 δϑὲ, υἱρταῖο ᾿πῇ-- 

ὨΪ [Δ ΠῚ 5 ΠΣ ΠῚ Γπ1ΠῸ ᾿ΠΟΙΡΟΙ ΠΙΒΟΡ ρίΔΠ) 5, Π6Ὸ ἰθη}- 

ῬΟΓΙΙΠῚ ΠῸῸ 586. ΡῈ1Π} (ἰΠΠἸΘΉΒΙΟΠΘΠῚ ΓΘΟΙΡΙ ΘΠ ἴθ], 

δὰ 78 Πα δῖ θοπὰ ἰᾶνσ6 ἱπηραγιθπῖθπ). Αἀ ἢ πιΘηῚ 

ΟἸΠΪὰ ΘσΟΠγ ΟΡ ΙΠ ΓΙ {18 Θσθηξ ϑα ΠΟ Π ΠΟ ΓΟΙῸ 

{πθὴ ΟἸη πὰ ἀρροίαππξ Πχία νἱγ θη νιν θη α., 

Οὐ} 5. αἰῆδει νϑὶ αὶ 1ΡΡσαπέαν. δὲ δα)ανδηζιι", τι 

Ρουνθπίδηΐ Δ] ΡΓΟΡΥ ΠῚ) 5τπιπ} Πα ἐγ Ϊθ ]π6 ἢ-- 
Πδηι. Οτιὶ ρεγβῆοὶϊε οδοῖθνα., ἴρ56. γν61Ὸ ἴῃ Πι||Ὸ 

ἀθέοις : αὶ πο νἰνὶῖ Ρ6Ρ Ἰηϑίδι να] ΟΠ 6), 566 

νἸϊὰ πὴ Ξιρρθαϊαϊ ; ΠΘΟ ΔΟΟΘΒΒΘΙΟΏΙθι15. Δα Θβοῖ, 

564} βίαϊτηι Ρ]6Πιι5 δῖ : 41] 1Π 56 1050 ἢ νπιδίι, οἱ 
ΜΒ απ ΠΟῚ δάοϑί. ΟΥσῸ βα ποι Πα. ΟΠ15., [πιχ 

1Π 16 }} 1510 }}15: ππὶν Θυ585 ΡΟ Θ ΠΕῖδθ ΓΑΙ ΟΠ Δ] δα γϑιὶ- 
ἴλ 15 1 ν ΘΒ ΠΑ ΓΟΠΘ ΠῚ ψο]τ 1Ππ|5 ΓΔ ΠΟ Π 6 ΠῚ ({π|41}}-- 

([ΔΠῈ 6Χ 5658 ΡῬΡΏΘη5. Ναΐμπγα ᾿πδσοθϑβιιβ, 56 4αὶ 

ΘᾺΡΙ Ρροβϑὶε. οὐ Βοπὶσηϊζαΐθπι ; Οπιηΐα {πΠ] ἀΘ τὴ 

᾿Π Ρ]6 Π5 ψἱ ρει, 564 5015 115 48] ἀϊσηϊ σα ηΐ σοι - 
ΤΏ ΠΏ] ΘΑ Ὀ1]Π15.,. αΙτι5. 5656. ΠῸΠ δαάθηι ἱμπηρον 

͵ 

Ῥ πνεῦμα, ἡγεμονικόν 1 510 τορεΐαπε ἤᾶπὸ νόσοπὶ ἢἢ- 

ΒΓῚ νοΐεγοβ. 

ς παντός 510 φοήϊοος Μ55, δὲ βάϊεο ρυῖπια Β451}. [πὶ 

4115 ΘΠ οπῖθ5 Ἰεσίταν πάντων. 

ἃ ἡγουμένην Ἴ Δία! α ἴῃ ἐ1{|5 ἁἀάϊίαπι ἔπογαὶ ψυχὴν, 

4 τὸχ πθὸ ἴῃ Νῖϑ5, δοάϊοιθι Ἰεσίατ, εἴ βοπίθπεε 

πιΐογοπι ρον ασθαῖ. 81 πη 115 Ἰόοιις ἰηῖγα ὁσοαγγιῖ ἦς 

ἐδάθπι ται] το ϑαπηαγιία μα οὰρ. 20, πα, 4, ΡῚ βαΡΙτοΣ 

πο Ἰοριίαν ψυχήν. 

«ς ἐπισχευαστῶς 1 515 ΟΠπηπ65 οοαϊοο5 Νῖς5, ΕΔΠῚ ἐπι- 
σχευαστιχῶς. 

[πλῆρες εὐθύς 1 515. οπηηε5 σοάϊοος Νῖ55, Δἴα]ς ἴῃ 
Ἔα 115 πλῆρες, εὐθές. 

8. ὁλοσχερῶς μιετεχόμιενον Ἴ [τη πηον]ο Ὑἱπροτγαΐ ᾿πέοτ- 

ΡΓοΐα" οποπὶ Εαβηηὶ (οπι θοἤβ1τ5, ἂς γεγο πἄτιΠὶ 6556 

Ο 

- 

χ τῆς ἀγράφου πάραδυσεῶς τῶν πατέρων διεδεξά- (υ 

μεθα. Πρῶτον υὲν οὖν, τίς ἀκούσας τῶν μὲ φρο υνο 

δὐῶν τοῦ Πνεύματος, οὐ διανίσταται τῇ ψυχῇ, καὶ 
Ἁ ἃ 

Β πρὸς τὴν ἀνωτάτω φύσιν τὴν ἔννοιὰν ὑπεραίρει : 

Πνεῦμα γὰρ Θεοῦ εἴρηται, χαὶ Πνεῦμα τῆς ἀλη- 

θείας, ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐχπορεύεται: Πνεῦμα 

εὐθὲς; » Πνεῦμα ἡγεμονιχόν. Πνεῦμα ἅγιον: ἢ χυ-τ- 

δ αὐτοῦ χαὶ ἰδιάζουσα χλῆσις" ὅπερ δὴ μάλιστα 

“ παντὸς τοῦ ἀσωμάτου, χαὶ χαθαρῶς ἀύλου τε χαὶ 

ἀμεροῦς ὄνομά ἐστι. Διὸ καὶ ὁ Κύριος τὴν ἐν τόπῳ 

προσχυνεῖσθαι τὸν Θεὸν ὅ ἡγουμένην διδάσχων, ὅτι 

ἀπερίχηπτον τὸ ἀσώματον, Πνεῦμα, φησὶν, ὃ Θεός. 
Οὐ τοίνυν δυνατὸν Πνεῦμα ἀχούσαντα, περιγε- 
γραμμένην φύσιν ἐντυπῶσαι τῇ διανοία, ἢ τροπαῖς 

χαὶ ἀλλοιώσεσιν ὑποχειμένην, ἢ ὅλως διιοίαν τῇ 

χτίσει" ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀνωτάτω ταῖς ἐννοίαις χὼ- 

ροῦντα, νοερὰν οὐσίαν ἐπάναγχες ἐννοεῖν; ἀξεῖρον 

χατὰ δύναμιν, μεγέθει ΒΙΕΡΌΘΘΝΝ » χρόνοις ἢ 

᾿ αἰῶσιν ἀμέτρητον, ἄφθονον ὧν ἔχει χαλῶν. Προὺς ὃ 

πάντα προαβας φίὰ τὰ ἁγιασμοῦ προσδεόμενα" οὗ 

πάντα ἐφίεται τὰ κατ᾽ ἀρετὴν ζῶντα, οἷον ἐπαμδα: 

μενα τῇ ἐπιπνοία χαὶ βοηθούμενα πρὸς τὸ οἰχεῖον 

ἑαυτοῖς χαὶ χαξδὰ φύσιν τέλος. Τελειωτιχὸν τῶν ἄλ- 

λων, αὐτὸ δὲ οὐδαμοῦ ἐλλεῖπον" οὐχ ὃ ἐπισχευα- 
στῶς ζῶν, ἀλλὰ ζωῆς χορηγόν" οὐ προσθήκαις 

αὐξανόμενον, ἀλλὰ ' πλῆρες εὐθὺς, ἐν ἑαυτῷ ἱδρυ- 
κ᾿ -Ὁ- - ,ὔ ΄- 

0 μένον, χαὶ πανταχοῦ ὄν. Ἁγιασμοῦ γένεσις, φῶς 
Α Ἷ Ν ,΄ “ Ἁ δι -Ὡ ἊΝ 

νοητὸν, πάση δυνάμει λογικῇ πρὸς τὴν τῆς ἀλη- 
τὸ 3 “-- 

θείας εὕρεσιν οἷόν τινα καταφάνειαν δι᾿ ἑαυτοῦ πα- 
, . - ᾿ .»:. ρεχόμενον. ᾿Απρόσιτον τῇ φύσει" χωρητὸν δι᾿ ἀγα- 

, ἐδ “ ͵, , 
θότητα - πάντα μὲν πληροῦν τῇ δυνάμει; μόνοις 
δὲ ὃν μεθεχτὸν τοῖς ἀξί ὖ, ἑνὶ μέτρῳ μετεχό- ἐ ὃν μεθεχτὸν τοῖς ἀξίοις, οὐχ ἑνὶ μέτρῳ μετεχ, 

“» - , μὺ ο-ὩονΝνἯ 

μενον, ἀλλὰ χατ᾽ ἀναλογίαν τῆς πίστεως διαιροῦν 
Ἁ - - ΄ - ᾿Ν» 

τὴν ἐνέργειαν. Ἁπλοῦν τῇ οὐσία, ποιχίλον ταῖς δυ- 
Α [πὰ τ 

νάμεσιν" ὅλον ἑχάστῳ παρὸν, καὶ ὅλον ἁπανταχοῦ 
- πω ς “τ ΨΩ 

ὄν. ᾿Απαθῶς μεριζόμενον, χαὶ 6 ὁλοσχερῶς μετεχό- 

Ῥγοπιιηξαξ : σαὶ ἐπίεσνδ, ἐπ ἐοίπιπε ρίαπο μαντοῖρε-- 

{ι. Νάτα ΒΑΞ1Π1π5, 4αὶ ργοραΐ μος Ἰοοο ἱπηπηθηβι α- 

ἴοι ϑΘρι γιτα5 βαποῖϊ, πατη ἀἴσογα Ροΐαϊξ Θὰμ ἃ ΤῈ Ρτ5 

ογοαιῖς ρίεπε εἰ ἐπ τοίπιπε Ρετοῖρὶ ἢ Αἱ ϑριγίίαπι 1 

ἀἰνιαι εἴ σοπηππαπ]σαγὶ, αὐ ἰοίι5 εἴ Ἰπΐοσον τηᾶπϑᾶξ, 

βοηϊθητα δδὶ ΒΆ51Π10 ἀἴσπα οἴ βαποῦ5 ΡΑίΓΙθτι5. πΟΙ1551- 

τπιᾷ. {Ππππὶ ὁχ οπηπίθι5 ῥτοΐεγατη Ατηθγοβίαπη, {πὶ 

Βαβι: ιτα ἱταϊζατατ οἵ ΠΠαβίγαι, 7 οσι ἐπῖπε τοίμπε 6{71ι- 

αι, ταφαῖς ΠΡ. 1. 46 ϑριγίϊα βαποῖο δἂρ. 8, δε φιοεὶ 
ε{Ππιαΐε, οπιπῖδιι αδπάανίι. Οἰοα ἐπίεν πιοδὲς 5ατ5 

ἐ556 ἡιαϊοανῖζ, εἰηιαϊι : εἰ ψιοα εἰἤαδιιπι ει, ποτὲ 56: 

ρναγαίιμπι δεὶ πὲς ἱπείσιιπι : 566 τυιταίεπι παρεῖ., ψιὸ 

αείεπι ποσίγὶ σογ εὶς {ἰιπιῖπεὶ ρΡῸ ποσίγε Ροσοιριι 

ἰαίε αὐγαῖς. 71)επίψιιε ἐαπάιιτπ. σαρίπιμδ., ἡμαπίϊπε 

Ῥιοζεοίτις πιοσίγεθ πιοπίϊς ἀσχεεῖ. Πισοραναϑι 5 65ὲ 



118. ὈΕῈ ΒΡΙΆΙΤΌ ΒΑΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΙΚ. Ὁ 

μενον" χατὰ τὴν εἰχόνα τῆς ἡλιαχῆς ἀχτῖνος, ἧς ἣ Ε ΠπηΘΠβιιγ, 564 7χία ΡΙΌΡΟΥΠ Ομ 6 πὶ ἢ άδὶ ἐϊΐϑρει- 
- , ἘΣ ᾿ ω 

χάρις τῷ ἀπολαύοντι ὡς μόνῳ παροῦσα, καὶ γὴν 

ἐπιλάμπει χαὶ θάλασσαν, χαὶ τῷ ἀέρι ἐγκέκραται. 
Οὕτω δὴ καὶ τὸ Πνεῦμα ἑκάστῳ τῶν δεχτιχῶν, ὡς 

, ᾿ “- τ Ξ Η Χ ὁδὶ 2 

μόνῳ παρὸν; διαρχῇ τοῖς πᾶσι τὴν χάριν δλόχλη- ἵ 
“Ὁ πὰ, 5 ’, ΟἿ ᾿ 

ρον ἐπαφίησιν" οὗ ἀπολαύει τὰ μετέχοντα, ὅσον 
5 ὰ ἃ ΄ Ὡς ον λον τς ΔΗ 

αὐτὰ ἅ πέφυχεν, οὐχ ὅσον ἐχεῖνο δυναται. 

᾿Ὶ ͵ Ά }} ᾿Ὶ 5 Οἰχείωσις δὲ Πνεύματος πρὸς Ψυχὴν οὐχ ὃ διὰ 
τόπου προσεγγισμὸς, [πῶς γὰρ ἂν πλησιάσαις τῷ 

ἀσωμάτῳ σωματικῶς ;) ἀλλ᾽ ὃ χωρισμὸς τῶν πα- 
- - ͵ 

ὑῶν, ἅπερ ἀπὸ τῆς πρὸς τὴν σάρχα φιλίας ὕστερον 

ἐπιγινόμενα τῇ ψυχῇ, τῆς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ οἰκειότητος 

ἠλλοτρίωσε. Καϑθαρθέντα δὴ οὖν ἀπὸ τοῦ αἴσχους, ὃ 
ΕἸ ΩΝ . - 7, 

ἀνεμάξατο διὰ τῆς χαχίας, καὶ πρὸς τὸ ἐχ φύσεως 
ἀ - “-: ᾿ 

χάλλος ἐπανελθόντα, χαὶ οἷον εἰχόνι βασιλικῇ τὴν 
Η - εἰ ἀρχαίαν μορφὴν διὰ χαθαρότητος ἀποδόντα, οὕτως 

ἐστὶ μόνως προσεγγίσαιτῷ Παραχλήτῳ. Ὁ δ᾽, ὥσπε σι λονῶς ΤτροΟσεγγ ΒΕ ΡΟ ΟΡ ᾿ ρ 
2) Ὰ ΄ “ ῥὰ ΕΤΕΣ οι - 
ἥλιος, κεκαθαρμένον ὄμμα παραλαύὼν, δείξει σοι 
5 ς -Ὁ 9 7 ζϑδὶ ας, , 3:1) ΝᾺ -Ὁ- ἐν ἑαυτῷ τὴν εἰκόνα τοῦ ἀοράτου. ᾿ἣν δὲ τῷ μα- 

,ὕ Ὁ 7ὔ “Ὃ τω 

χαρίῳ τῆς εἰχόνος θεάματι τὸ ἄῤῥητον ὄψε: τοῦ 
ς ἸΡΝν, , , , , “. » τ ἤ 

ἀρχετύπου χάλλος. Διὰ τούτου, καρδιῶν ἢ ἀναόα- 

σις, χειραγωγία τῶν ἀσθενούντων, τῶν προχοπτόν-- 
τ , 2 Ὁ - : Ὁ , -“Ν 

τῶν τελείωσις. Γοῦτο τοῖς ἀπὸ πάσης χηλῖδος χεχα- 

θαριένοις"ἐλλάμπον, τῇ πρὸς ἑαυτὸ χοινωνία πνευ- 
ματιχοὺς ἀποδείχνυσι. Καὶ ὥσπερ τὰ λαμπρὰ χαὶ 
διαφανὴ τῶν σωμάτων, ἀχτῖνος αὐτοῖς “ ἐμπεσού-- 

σης; αὐτά τε γίνετα! περιλαμπῆ, καὶ ἑτέραν αὐὖ- 
᾿ - Ν' Ν 

γὴν ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἀποστίλόει" οὕτως αἵ πνευματο- 
Δ ! Ἂ δ ξλλ -  ἰ -ῸὉὉ Π Ε Ἑ 

φόροι Ψυχαὶ ἐλλαμφθεῖσαι παρὰ τοῦ Πνεύματος, 

αὐταί τε ἀποτελοῦνται πνευματιχαὶ, καὶ εἰς ἑτέρους 

τὴν χάριν ἐξαποστέλλουσιν. ᾿Εντεῦθεν, μελλόντων 

πρόγνωσις, μυστηρίων σύνεσις, χεχρυμμένων χα- 
τάληψις, χαρισμάτων διανομαὶ, τὸ οὐράνιον πολί- 

τευμα, ἣ μετὰ ἀγγέλων χορεία, ἣ “ ἀτελεύτητος 
“) ΄ φ' τ γιο ἴοι δ Ἂν Ἁ ξ΄ , 

εὐφροσύνη, ἣ ἐν Θεῷ διαμονὴ, ἣ πρὸς Θεὸν δμοίω- 

σις, τὸ ἀκρότατον τῶν ὀρεχτῶν, θεὸν γενέσθαι. 
Αἱ μὲν οὖν περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἔννοιαι ἡμῶν, 

δαῖτ μἰοπίζιαο οι αίϊοθ ορινἱεαϊ5, σε ποδὶς ρ'ὸ πο- 

δέ" ραρἰοὶραἴιι!" Γασιιταἰ6 παίιμ"ε. Ν 16 ΒΆ5111 Ηο- 

τλ}]Π]ὰτὴ ἄς ΕἸάς ρμᾶσ. 133, Ῥάθ]ο ροβὲ δα τὸ Πνεῦννα 

τὸ ἅγιον. Μ55. εὖἱὖ 1ῃ οΘοπίεχζα, 

ἃ πέφυχεν  Μοπάᾶοβο ἴῃ δα 115 ἁἀ ἀἸπν δύνασθαι, (ποά 

ἃ ποϑίγιβ σοῦ! οι 5 Νῖϑο. ἀρεῖ, νιάείαν ᾿γαβπηαβ [6 - 

5158 οὐχ, ὅσον αὐτὰ πέφυχεν: ἀλλ᾽ ὅσον ἐχεῖνο δύναται. 

510 ὁπ τ 410 : σπο7ὲ ψιεατιίτινν ἰρδα παΐπα 5μα ρο5- 

δίπι ἐαρενε, δεεῖ χιιαπίϊιπε ροίεδὶ {{ἐ6, ἘΠ αι 65 1155] πὰ δ τη 

9 

{{ππ|}’ Ὑ]ΠῚ 5118 Π|. ΘΠ ΠΠΡ 6 Χ 86 Πα , γα γῖτ5 ροΐθη- 

ἘΠ5 : ΖΕ] 5 15 τοῖτ5 δά θϑὲ, οἱ τοῖτ5 ΠΡΊ Ζ16 δϑί. 
Οἱ 516 ἀἰνια" παν τι ᾿ρ58. Ὡ1Π1]} ματαίαν : οἰ] 15 516 
ΟἸΏΠ65 ῬΆΡΠΟΙΡ65 51π|7) τ 1058 Πα Ποδΐ ᾿Πΐθσοιῦ, 

ΓΔ6Π 5018 }15 1Π ΠΊΟΥ ΘΙ , ΟἰἾτι5 ΘΠ Πο πιη ἔθη τὶ 
ΤΠ] ΈΔΠῚ τΠὶ αἀδϑι, οἱ ἴδιη θη ἔθ Ρ Ὧ ΠῚ 86 ΠΊΔΓΘ {ΠΠπ|- 

βίγαϊ, ΤΠ ]5ΟΘ ΠΡ ΔΟΡῚ]. 516 ΘΓ ΚΘ ΡΙΡ 5 Θἃ ΠΟῖ5,1ιΠη1- 

ΘΌΙ( 16 ΘΑ ΡΔΟΙ ΠῚ Οἴ1} ἃ (1510 “1851 5011, 58 Πο]6η-- 

[6 ΟΠΠΠΙθ 15 σ ρα ΓΙᾺ Π| ἃ0 Ἰη!Θ ΤΠ ΤΠ ἘΠΕ: 10 

[ρα αν {πςροι 16 ἀ611}0 ῬΑ Ρ ΕΟ ρα, Τα δ ἢ ἔι1Π} 

10515 ἴαϑ δϑὲ παίιγα,, ΠΟ 4ιδηΐαπι {6 ροίοϑί. 
23. ϑΡΙΓΙΓ 5 ἀτιἔθπ ΟΠ ἃ ΠΙ Π1ὰ ΘΟΠ] 1] ΟῚ]Ο ΠΟΠ 

ΠΕ ἸοοΪ ργΟρι πα αϊζαῖθ,, (πᾶπὴ 411 ἢαζ αν ᾿ποοῦ- 
ΡΟΥΘ ΘΟΡΡΟΓΆ] ΠΟΙ ΔοοΘ(ἃ5 9 ) 564 ἃ σπρΙ Ἰ αι]-- 
115 ΓΘΟΘσ511, 1188 μοϑὲ ΔΟΟΘββθυπί ΔΠΪΠ186 ΡΓῸ- 
ΡΊΘυ ἈΠΉΟΙ ΠΙᾺ ΠῚ ΘΡσἃ ΟΡ ΠΘΠῚ, δἵ ἃ Π6ὶ σοπβουῖο 
Αἰ ’θπᾶρι πε. ΠΙΆ Έ1|6 51 415 ἃ}0 60. Ζιιοα νἹΠῚ [06 

οοηἰγαχδγδί , ῬΡΌΡΓΟ ραγρϑίαν, αἴσιθ Δ4 παίϊναιὴ 
ῬΟΙΟ ΡΠ ΠΘ τὴ ΓΈ 5115 ν ΘΠ ΓΘ ΘΟ 86 ΠῚ ΠῚ ἴογ- 

ΠῚ Δ ΠῚ γΘΙΘΡΘ ΠῚ Ρ6Ὶ Ριιναΐθην γϑάαΐ, πος τπιπὸ 

ἀδιησαπ) πιοο ροϊεϑὲ δὶ Ρανδοϊθίι μι ἀρργορίη- 

4πᾶγθ. 1Π|6 δαιθη , ν Θ᾽ ] 50], Ῥτ ΓΤ παοίτ5 Θοῖι-- 

[ππ2, οϑίθηάθί {Π01 1Π 56 1050 ἱπηασΊΠ6η} 1ΠΠ1π|5 4] 

γι ον] ποη Ροίοϑε. [π᾿ ϑαΐα ἃιιῖθη ἢ 1}}1|5 1πηὰσὶ- 

ὨΪ5 ΘοΟΠ θη] ατο πο ν] 6015 ᾿Π6 [1] 6 τ ἀρ μου Ρὶ 

Ραουμ ἀϊπθηη. δ πη ον ἃ 5:51 0} Ππππεπιν ἴῃ 
Αἰτίιη 5, πη πτὶ ἀττοῖι ἴα ΤΠ ΠΡ 5, ΡΓΟΠΟΙ ΘΠ Γ65 ρου- 

Ποϊαπίαν. ΗἸὸ οἰ5 4π| ἃ} ΟΠΊΠΙ 50. 46 ραγσδι σα πὶ 

{ΠΟ ΘΟ 6 Π5.. ΡΕΙ ΠΟΙ ΠΠΠ]ΟΠΘΙῚ {{|ᾶππ|| ΘΠ ἰΡ50 

μαρθηΐ,, βρ ἐπι }65 γθάάτε. ἘΠῚ φαθιηδάμηοά τη} 
σοΡρογὰ πἰΠ4ἃ, ΡϑΙΠποϊάααιθ, οοηϊδοία γδήϊο., 
ἔπππὶ οἱ ᾿ρϑὰ βαρνα τηοάπηι 5ρ]θπάἊἃ., δὲ ἅ]Πὰπὶ 

[ἈΠ] ΟΥ ΘΠ ΘΧ 5656 ΡΡΟΪΓαΠἀπη} : 1[ἃ ΔΗ]Π185. {1188 

ϑριρτα πὰ ἔδραμε, {Ππ|5. ΡΠ θ  π6. ἃ ΒΡΙΡΙτα., ἤπηι 

οἱ 1ρ588 5ρ: υἸ{π|4|65..,. 6 1Π ἃ]105 σΡΆ ΓΔ ΠῚ δηλ αηῖ. 

ἩΪπὸ [ἘῸΡΟΓΊΙΏΙ ΡΥ βοτὰ, ΤΥ 5.6 ΡΟ Ἰηἰδ]- 

᾿Ισθπεῖα,, Οσοι Οὐ τι ΘΟΠΙ ΡΘΗ ΘηΒ510., ἀΟΠΟΙ ΠῚ 

ἀἰϑεν θυ το π65, συ θϑι15 ΟΠ ΘΓΘΔΕΟ, στ ΑΠΘΡΟΙ15 

Ἑμογθα : πἷπο βαυάϊιπι πιπηχιαηη ΠπΙθηάπιηι, 

Πἷης ἴπ ὍΘ Ῥδιβθυθιαπ ἃ 5). ΠΙΠῸ 5: τ] Ππι0 σαὶ 

Πθο, δὲ 4πὸ π|Π}} 5:0] 1πλ1π|5 ΘΧΡΘΙ Ροΐθϑι, μ]ηῸ 

νοσαὶ Πᾶπο ᾿πίθυργοία ΠΟ π 6 πὶ Οοιμθοῆσιιιϑ ; 5ε4 ἔαπηδη 

μἷο Εγαβπιὶ νἱἀοίαν 6556 56 η5ιι5, ΘΡΙΓΙϊ 5. 58 ΠΟΙ δτὰ- 

τἄπη πὸπ ἐσ ποπιίπαπι ηΠγηαΐο, 564 ἐχ 15 οἵη- 

πὶροϊεπέϊα ροπάθγο. ϊ 

» ἀνάθασις 51. 4αΐπαφις (οαἸοο5 : ἅ}1π|5 ΟΠ εαι- 

εἰς. ἀναξάσεις. ΠΡΙάοπι χειραγωγίαι ἴῃ απὸ (οαῖοο. 

ς ἐμπεσούσης 1 Πιιο Οοα]1065 ἐπιπεσούσης. 
᾿ “) τατος ] Ἐθ. Ἐ͵-- ἁ ἀτελεύτητος Πο ΒΕΡῚ σα οο5. ἀτέλεσ 

ἄστη ἀπ συ ἴγο5 ΠΟΙ ἡ ἔνθεος δισνευνήν 

ϑριγῖτας 
σἂ) ἃ) ἃ 

συπ) απ ο:ῖο 

ἴθ 4ὺο Ρο- 

βιὰ ἢ 
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“ὃ 5. ΒΆΒΙΙ ΟΕΒΆΒΕΖ ΘΑΡΡΑΠΟΟ, ΑΚΟΒΙΕΡ. 

δδὲ αἰ ἄθιιβ ἢαϑ. (μι Π65 σι ταν ποϑίγο ποῖος ἃς περὶ τοῦ μεγέθους αὐτοῦ χαὶ τὴς ἀξίας χαὶ τῶν 

μ65 ἀ6 βᾶποίο ϑρινιτ, 485 ἀθ τπηὰρπιτἀϊηθ ἐνεργημάτων ὕπ᾽ αὐτῶν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος 

ἀϊσηϊαίθαιο 11ππ|58, ἀθατιθ ΟΡΘΡΔΠΟΠΙΡιι5, ἃ} ᾿ρ515. 1») φρονεῖν ἐδιδάχθημεν., ὡς ὀλίγα ἀπὸ πολλῶν παρα- 

Βρίνιτπι5. ΘΙ 1115. 56 ΠΕ1}6 ἀϊἀ!Ἰοίπητι5., αὐ 6 πα} 18 θέσθαι, τοιαῦται. “ Ἤδη δὲ πρὸς ἀντιλογικοὺς χω- 

Ρᾶιιοὰ ΔΙ ογμη115., 510. Βάθο πὲ. Ναπο δαίθηι Δ ρητέον, πειρωμένους ἐλέγχξιν τὰς ἀντιθέσεις, τὰς 

φοΟπ Ρ Δ Ἰοθη 1 οαρί 05. γθπὶθπατιπ) θϑὲ.,. Θ0Π8}}1- ἐχ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως ἡμῖν προύδαλλομεένας. 
πη ΡΖ τι6 ΠΠΟΥιιπὶ ΟΠ] ΘΟ ΠΟ Π:65 ΓΘ [6 ]]6 16, 4185 6 ἔα] δὶ 
ΠΟΙΏΪΠΙ5 50 θπ τα ΠΟΡΪ5 ΡγΓΟρΡοπαηΐ. 

ὁ ἤδη δὲ] Ηἰο ἱποῖριε οαραϊ ἀδοϊτπιιπὶ ἴῃ Φπ 6 γθίθυιθιιβ ΠΡ }15, 

Αἀνόγϑιις 605 φιὶ αἰοιιπί ποτὶ ΟρΟΤίοΓ 6 Ῥαϊγσὶ ἐὲ Πρὸς τοὺς λέγοντας μὴ χρῆναι συντάσσειν Πατρὶ 
Εἰζο αὐὐιπσοτα ϑρινιζιαη, 5ατιοίτιπι. καὶ Υἱῷ τὸ ἅγιον Πνεῦμα. 

ΘΑΡΌΤ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1". 

ἡ. Νοὴ ορογίδθί, ἱηψαίαπε, Ῥαϊνὶ οὐ ΕἾ] Ε Οὐ χρὴ, φασὶ, Πατρὶ χαὶ Υἱῷ συντετάχθαι τὸ 

Δαά]αηθογα ΘΡΙΡ[ΠῈ β Ποίιιη : ῬᾺΡ ΠῚ 60 4064 51} ἅγιον Πνεῦμα, διά τε τὸ τῆς φύσεως ἀλλότριον, 
ΔἸΠΘΠ88. ΠΔΙΠΓ88., ΡΑΥΠ ΠῚ αιιοά αἸσπίϊαΐο 51: ἰη[6- χαὶ τὸ τῆς ἀξίας χαταδεές. Πρὸς οὺς δίκαιον τὴν 

ΥἹΟΥ. Οὐ} 115 ϑο υιτ1Π) 658 τις ΔρΡΟΒΙΟΙΟ πὶ νου 5 τῶν ἀποστόλων φωνὴν ἦ ἀποχρίνασθαι, ὅτι Πειθαρ- 
ΓΕΘΡΟΠ θαπη5 : 7260 οροτγίοἔ ον εἶτ 6 πιαϑὴς ἡτίατη χεῖν Θεῷ δεῖ μᾶλλον, ἢ ἀνθρώποις. Εἰ γὰρ ὃ μὲν 

Ποπεϊτιῖθιι5. ΝΆ 51 ΠΟ Πτι5 ἀρΡΟΡ ΓΘ 1ῃ ἔρθη 0 Κύριος σαφῶς ἐν τῇ παραδόσει τοῦ σωτηρίου βα- 

58 ΠΡ αρ Ἰβπηαΐθ θ᾿ ΘΟ Ϊ. ἀΠἸ5οΙΡι}15.,. τ πτίσματος προσέταξε τοῖς μαθηταῖς βαπτίζειν πάν- 

ΒΑΡ ΕΖΑΡῈΠΕ ΟΠΊΠ65 σΘηΐθθ 1Π ΠΟΙΪΠ6 Ῥαΐ5 οὐ. τὰ τὰ ἔθνη εἷς ὄνομα Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ ἁγίου 

ΕἼΠΠῚ οἱ ΒΡ Ρ τπ15 5 ΠῚ, Παὰ ἀθαἸσηδίτ5 οτμη] 1110 

ΘΟΠΒΟΥ ΤΠ) : ΘΟΠΠ’ἃ 511 «Ἰοιιη , ΠῸΠ ΟΡΟΡ ΓΘ 21 

ΒΡΙΡΙ πὴ ῬΑ ΕἸΠΟΙ 16 σΟΠ] ΚΘ ; ἃη ΠΟη οὶ 

ΡΙΘοΘρίο ρα]απ δάνουβαπίιν ἢ ΕἸΘΠΪ ΠῚ 51 ἀἸοιηΐ 

Πα} 5041 ΘΟΠ] πο Π6. πὸπ (ἰθοϊαγαν τ|8 
ΘΟΙΠ ΜΠ ΠΙΟΠΘΠῚ, ἅϊι ΘΟ ΠΒΟΡ ΓΙ ηῚ ; ἐἸοδηε 4 ἀΠΔ ΠῚ 

οοηνθηϊαΐ Πος ΘΧΙΒΕΠΠ18}6 5, Θἵ {πᾶΠ} 4] 18 ΠῚ 4 [[6-- 

ΓΔΠΣ ΤηΔ 5. ῬΘΟΙΠ ΠΆΡΘΟΙ ΘΟΠΒΟΡΕΪ τα] πθη Εἰ 

ἀυϊάθηι 51 Ποτηϊπιι5. 5101] δὲ ῬΡΑΓῚ] ποη Δα] χὶς 
ΒΡΙΡΙτ ἢ 1π΄ ὈΑΡΈ5Π10., ΠΘΩτ6. ΘΕ]8 ΠῚ ΠΟ 5 νἱ10 

νευαπς {πο 605 σΟΠ] ΠΡ μητι5. ΝΙΠῚ] δ Πΐ ἢ ΠῸ5 ἢ 

ἀϊνθυβιι η ΠΘΩῚ16 56 ΠΕ Π}115, ΠΟΤῈ ἸΟΖιυ πηι. 51 

αι θη 1Π10 ΘΟὨ]τΠοῖιι5 θϑὲ ῬΑ δὲ ΕἾΠο ΒΡ ν τπι5, 

Π60 4]Ἰ54ᾳδὴϊ 65: 60 πη ριτἀθη5, τὸ ἀἸΠπιὰ «α]ἀ- 

4αδη ἀἸοαΐ ; Π6 516 {αϊ θη} ΠΟΘ ἴῃ [π|ι5 γοσθπηξ, οἱ 

ς “Ὥ ῃ 
Πνεύματος, οὐχ ἀπαξιῶν τὴν πρὸς αὐτὸ χοινωνίαν, 
Σ - ᾿ξ ου “ 

οὗτοι δὲ μὴ γρῆναι αὐτὸ Πατρὶ χαὶ Υἱῷ συντάσσειν 
τ» - ὦ Φ«ρ«ἃ -ῸὉἝϑ ΄ 

λέγουσι" πῶς οὐχὶ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγὴ προδήλως 
᾽ ν ΠΣ ΑΕ ᾿ ’ὔ ἀνθίστανται; Εἰ μὲν γὰρ οὐχ εἰναί φασι τὴν τοιαύ- 

Ἁ λ , 

τὴν σύνταξιν χοινωνίας τινὸς χαὶ συναφείας δηλω- 
. τ ᾽ 

τιχὴν, εἰπάτωσαν, τί μὲν νουίζειν τοῦτο προσήχει; 
ΕΣ 

τίνα δὲ ἕτερον συναφείας τρόπον οἰχειότερον ἔχου- 
» - -- ᾿ - 

σι; Καίτοιγε εἰ μὴ συνῆψεν ὃ Κύριος ἑαυτῷ καὶ τῷ 
Ὁ μι» »" 

Πατρὶ τὸ Πνεῦμα χατὰ τὸ βάπτισμα, “ μηδὲ ἡμῖν 
ἣν , “ ,ὔ 5.ΝΧ Ὶ Φ - τὴν συνάφειαν ἐγχαλείτωσαν. Οὐδὲν γὰρ ἡμεῖς 

ἀλλοιότερον οὔτε φρονοῦμεν, οὔτε φθεγγόμεθα. [1] ἀλλοιότερον φρονοῦμεν, οθεγγόμεθα. [ἃ 
ἵν τ -“ ο-ῸἫὝῪ ο ΩΣ ᾿Ὶ ὌΝ Ν 

δὲ συνῆπται ἐχεῖ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ὑ ἰῷ, χαὶ οὐδεὶς 
ι 

- 

διυῖν ἐγχαλείτωσαν, εἶ τοῖς γεγοαυ μένοις ἀχολου-- 
ἣν Υ μ Υ τ΄. πεὰ 

θοῦμεν. ᾿ 
ΒΟΡΙΡ Γὰ5 ΒΘ] Ώ}Ὲ7.. 

ἔ ἀποχρίνασθαι Ἵ (ο΄Ἰο65 ποηπ}}}} ἀποκρίνεσθαι. Ῥαΐτε εἰ ἘΠῚ σομ ππησὶ ποσοπξ,, τὸ] αϊεαπειν, 81 

ἃ μυδὲ ἡμῖν  Ηφὸ βογίρειγα, {πᾶπὶ ἘΤάβιητι ἴπ ἰθ-ὅ͵. σοπ]ππσὶ ποροπΐ, ποάπο δἰϊδτη 56. Θοπ] αποιϊοτιὶβ πο- 

τογρυοίαπο βοαῖιν, Ὀ1]6 πὶ ππουιΐ (Ομ οῆβίο; δὸ΄ τηΐπὸ ἱποιιβαυὶ ἃ} 1115 ἄθθοσα, οαστα π1}}1} ἄϊσοαΐῖ ποίας 

Ἰορθπ πὶ 6556 Θοπίθη 1, τὸ ΤΏ «αδίιιον Δῖ55. τερουῖ-. δθηῖαι 0 Βοο [οβεϊπποπῖο ἀἸ γθυβιιπι, ΠΟ Π]Δ 615 ΘΧ 5115 

τηῖι5, τότε ἡμῖν, 7 μπὸ ποὐὶ5 υἱκο νϑρίαπί, ψιιοεῖ δος ὅἀπὰπι ἐχ ΟΠ γῖϑεϊ σουθὶ5 Θομ] αποῖῖο βοαπαίαν, 51 ὑ τὸ 

οοη)ιμϑίπειδ. Θ6 ῬΥΟΥβ 15 Ἱπηπη θυ ο Εἰ Άβμλτιπι γ6}}-ὀ  ἐ[αἰδαΐαν, ἱπιτηθυῖίο ΠΠ 6 πὶ 5101 ἢν 115 ᾿πηρὶπρὶ, {πο 

οαξ, ΦῸ1 παι] το τ. 6]11|5 βθη θη 186. 56. Ἴ6 1 ΡΟΥΒρΡΟΧΙ. Βουιρίαγσαμη βοάπαϊαγ. Ηάᾶπο 6555 ΒΆ51Π| βοπίθη πὶ 

Ἐδνὲ οπΐπὶ σομ  ἸΠΙΟπθῖη ἃν υβαν 5. ΒΑ51Π1τι5, θοσάπθὸ ρουϑρίοϊοι, {υϊϑατῖβ 1656 αἰτοπῖϊα5, Οαππό για το- 
ἀΠΟ 46. οοηβίυϊοϊοβ [θπθῖ, τί Ϊ5 γον θ]5, 1 ποπιϊπο ἰϊποπάα [υἷ{ νυϊραΐα βουιρίθνα,, φιαμηνβ αἰΐογα ἴῃ 

Ῥαινὶς εἰ 1] εἰ δὲρίνίεις σαποιῖ, ψοὶ ΒΡ γ ἔπτη οὶ. Ρ]ΡΊΡι5 ὀχϑίοι (σα οῖθιι5. 

32 [2 ε 

οὕτως ἀναιδὴς ὥστε ἄλλο τι φῆσαι. μηδ᾽ οὕτως 



118. )Ὲ ΒΡΙΒΙΤῦ 

“ -- ῃ . , 
Ἀλλ᾽ ἡ μὲν παρασχευὴ τοῦ καθ᾿ ἡμῶν πολέμου 

ου Ὸρ 7 

» ἐξήρτυται, καὶ πᾶσα διάνοια πρὸς ἡμᾶς τέταται; 
᾿ - 7 - ΓΡΙ: ᾿ς ΎΣῊΣ 

χαὶ γλῶσσαι βλασφήμων ὧδε τοξεύουσι σφοδρό- 
: ,ἅ - ,ὔ 

τερον βάλλουσαι, ἣ τὸν Στέφανον τότε τοῖς λίθοις 
« , ΓΙ ᾿ Α [᾿} , δ. 

οἵ χριστοφόνοι. Νὴ λανθανέτωσαν δὲ, ὅτι πρόσχη- 
τ " ς οο ε ξ' ΕΔ δι, οἷ ᾿, - 

μα μὲν ἡμᾶς ὃ πόλεμος ἔχει, ἣ δὲ ἀλήθεια τῶν γι- 
,ἅ Ἂ ᾿ “ λέ “ 3.,.ῳΞΝ Ἂς - ΑΥ 

νομένων πρὸς τὸ ὕψος βλέπε". “ὥστε ἐφ᾽ ἡμᾶς μὲν 
᾿ Α ᾿ ᾿ Α ον ἔ 7 
δῆθεν τὰς μηχανὰς καὶ τὰς ἐνέδρας διασχευάζονται, 

ν Ἴ ἐ - 

χαὶ ἀλλήλοις ἐγχελεύονται ἐπιδοηθεῖν, ὡς ἕχαστος 
ΒΕ 32 ’ὔ νοὶ , Ὧν) 9 Ἀ 

ἔχει ἐμπειρίας ἢ ῥώμης. Πίστις δέ ἐστι τὸ πολε-- 

μούμενον, χαὶ χοινὸς σχοπὸς ἅπασι τοῖς ἐναντίοις 

χαὶ ἐχθροῖς τῆς ὑγιαινούσης διδασχαλίας, τὸ στε-- 

ρέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως κατασεῖσαι; ἐχ τοῦ 
λ - ᾿ Τ᾿ ΤΠ οΝ τ 9 

τὴν ἀποστολικὴν παράδοσιν ἐδαφισθεῖσαν ἀφανι- 

σθῆναι. Διὰ τοῦτο, ὡς τῶν γρεωφειλετῶν “ οἱ δὲ- ὶ ω 3 ς ΒΞ τ ΠΥ 

θεν εὐγνώμονες, τὰς ἐκ τῶν ἐγγράφων ἀποδείξεις 

ἐπιδοῶνται, τὴν ἄγραφον τῶν πατέρων μαρτυρίαν 
ὡς οὐδενὸς ἀξίαν ἀποπεμπόμενοι. Ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ὕφη- 

- -- δὴ 
σόμεθα τὴς ἀληθείας, οὐδὲ δειλίᾳ τὴν συμμαχίαν 

» 

προδώσομεν. Εἰ γὰρ ὃ μὲν Κύριος ὡς ἀναγχαῖον χαὶ 
σωτήριον δόγμα τὴν μετὰ Πατρὸς σύνταξιν τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος παραδέδωχε, τοῖς δὲ οὐχ. οὕτω 

δοχεῖ, ἀλλὰ διαιρεῖν χαὶ διασπᾶν καὶ ἐπὶ τὴν φύσιν 
τὴν λειτουργικὴν ὅ μετοικίζειν- πῶς οὐκ ἀληθὲς, 

ὅτι τὴν ἑαυτῶν .βλασφημίαν κυριωτέραν ποιοῦνται 

τῆς τοῦ Δεσπότου νομοθεσίας; Φέρε δὴ οὖν πᾶσαν 

φιλονεικίαν χαταδαλόντες, οὕτω περὶ τῶν ἐν χερσὶ 

πρὸς ἀλλήλους διασχεψώμεθα. 

Χριστιανοὶ πόθεν ἡμεῖς; Διὰ τῆς πίστεως, πᾶς ᾿ ᾽ 2 

τις ἂν εἴποι. Σωζόμεθα δὲ, τίνα τρόπον ; ̓Αναγεν - 

θέ δηλονότι, διὰ τῆς ἐν τῷ ίσματι γά- νηθέντες, δηλονότι, διὰ τὴς ἐν τῷ βαπτίσματι χά 

ριτος. Πόθεν γὰρ ἄλλοθεν “ἸΕἰτα τὴν σωτηρίαν ταύ- 

τὴν διὰ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος βε- 

θαιουμένην γνωρίσαντες, ὃν παρελάδομεν τύπον 
τ ν “" 

διδαχῆἧς προησόμεθα ; Ἢ μεγάλων ἂν εἴη στεναγ- 

μὼν ἀξιον, εἴπερ εὑρισχόμεθα νῦν μαχρυνόμενοι 

μᾶλλον ἀπὸ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ἢ ὅτε ἐπιστεύσα- 
δι Ὰ  ΝΩ .,ΦΖ ἌΟ π5 , 

μεν᾿ “ εἴπερ ἃ τότε προσεδεξάμεθα, νῦν ἀπαρνού- 

μεθα. Ἴση ἐστὶν ἣ ζημία, ἢ ἄμοιρόν τινα τοῦ βα- 

πτίσματος ἀπελθεῖν, ἢ ἕν τι τῶν ἐκ τῆς παραδόσεως 

ἐλλεῖπον δέξασθαι. Ἴ ἦν τε δαολογίαν, ἣν ἐπὶ τῆς 

πρώτης εἰσαγωγῆς κατεθέμεθα ,, ὅτε ῥυσθέντες ἀπὸ 

» ἐξήρτυται 1 510 (ΟΙΒΟΡΠπα5 οἱ ἄπο (οαϊοο5 ἃ (οτὴτ 

Ῥεβϑβιο οἰ αΐ1. Ἀδρ. βθοη τι ἔπηρται, ΕΠ ἐξήρτηται. 

ὁ οἱ δῆθεν εὐγνώμονες  Ἀφοΐο ΟΌβογναν ΒΗΠ 15 1Ππώ4, 

δοπῶ βαεὶ ἀτιδίιον 65, τιουι βῖη6 ᾿γομῖα “Ἰοΐππη {τι15568. 

ἃ μετοικίζειν  ΝοΙΠ.}}1} (ο1665 μετακομίζειν, 

« εἴπερ ἅ 1 515 ποδί (ο1ο665, πο τιξ 61] εἰ γὰρ ἅ. 

ῬᾶαΪο ροβὲ ραυιὶουθαπι ἢ Δα] ΔἸ πλῖι5 ἀπία Πὰ5 γοοο5 ἕν 

[Ὁ] ι9 

ΘΆΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ Χ. 20 

ἰσρὶ 

5. 564. θ61}1 Δἀνθυβιι  ΠῸ5 ἀρραγαΐτιθ ᾿ηϑίσιι- 
Οἴμι5. δϑῖ, ΟΠ ΠΙ541|6 οοριίαίο Τηἰθηΐα θϑί ἴπ ΠΟΒ , 

οἱ Ἰϊησιιεθ πη ΔΙ ΘἸοογτι μὴ ἢϊο ν ΘΒ θι θη ἔΠπ|5 18 οι 8}-- 
ἔπη (α8 1} 1157 41 (ΠεἸβίπηη οοοϊἀθγαπξ, ΟἹ Ἰπὰ ἃ Ρ141-- 

[115 “πῃ ρ  ΠΘΡαπ ΒΓ ΘΡ ΠἉ Πιιη]. Υ Θ᾿] ΠΘ ΘΟ Π ΒΘ 8 ἢ- Ρμριτπᾶ- 

{πν, τ ἰαϊθαὶ ΠῸ5 4166} 6556. θ6}}1} ΘΟΟΑΒΙΟΠΘΙῚ,, ἰοπηδολὶ ἱπ 

564 416. ἁσιηΐαν γονθρὰ δ ΘΧοοίβιι πη 5ρθοΐαγο. τρερωα 

Τα πὸ ἴῃ πὸ5 4 πϊἄθιη Δ ΟΠ] Πὰ5 δὲ Ἰη51 4185 1η-- τὰ θεὸ Ρε]- 

βίγα πε, 5664{πὸ πππἴιο Θχ που πίιν δα [ογθηἃ5 ἐπ μον 

ΒῸΡ ΡΟ Ια5., τὰ 4π]5 4116 ΡΟΡ Πα ἃπὲ ΤΌ ΡΟΥΘ γαϊθε. 

(δίθνειμῃ [ἃ φαοά Ορρυρπδηῖαν, Π65 οϑῖ, 5416 

ΒΟΟΡΙ5. ΘΟΙΏΠΉΙΠ15 δ ΟΠ] ηΙ 115 ἃ νου ϑα γ 115.) δὲ 58- 

Ὧδ6 ἀΟΟΙΡΙΠ 86. 1Π1ΠΊ1Ο15. τ 50] {Πταΐθὰ ἤΠάθὶ ἰπ 

ΟΠ ΥἸβίτιπλ οΟΠποι δ ηΐ , ἀΡΟΒΙΟΠ σα ἢ) ἐγ ΠΟ ΘΠῚ 

5010 δοαιαίδιη ἃ πάο. Ἐδργορίοι, βἰοπί βο]θηΐ 

4π| Ῥοπθ Πάρι ἀθθΊ ον ο5. διπΐ., ΡΓΟΡΔΠΟΠΕ5 6 
ΒοΡΙΡία ἃ Οἰδ ΠΟΥ οχισιιηΐ, ΡΑΊΡΙΙΠῚ ἔθϑ ΠΟ Π1ΠῚ, 

4π064] Βοῦρα ΠΟῊ δϑὲ, ψϑ τῖ ΠλΠΠ1π|5 πη ΘΓ 

ΡΘ]ΙΟΙ Θηἴθϑ. Αἰ ἀθ ᾿ποπάα νου αϊθ Π1Π}1] θη 6 - 

Π1115. ΠΟΩῈ6 ᾿σηᾶν τα ἃ [ΘΠ 415 11 ἀπ Χ1}115. 4651-- 

βίθιητιβ. ΕἸ ΘΙ 51 ΟΠ Πιι5 ΠΟΪ5.. τὶ ΠΘΟρ558-- 

ΤΠ 80 58 παν ἀοσηὰ., ΘΡΙΡΙΓΠ5 Οοἴιπ Ρα 6 60Π-- 

Τπποιοπθηι ἐρδά 1}; 15. ἁυ! 6] ΠΗ Ἰΐα νἹἀθέαν, 

564] ἀἸνΙ6Γ6 ἃς αἰβίγα μονα ΒριΡ πὶ, οἱ δά 5ουν1- 

Ιθπὰ παι γᾶπ «θυ {61 : ἃΠ ΠΟΙ ΨΘΙΊΙΠῚ 6ϑἴ, ἀρὰ 

1105 ΑΘ ΡΠ ΘΠ] Δ ΠῚ ἸρΒΟυιι. ΡΪτι5. ΠΡ θυ ροπάεο- 

γ15,), {πᾶπὶ ΠΟΠΊΠΙ ΡΥ ΘΟ ρΡ τπ" Ασϑάπιπι ἸρΊ ΕΣ 

ΟἸΏΠΪ ΘΟΠ ΘΟ ΠΙΟΠΟ ἀδροβιία,, 1ἴὰ (16 115 {{|88 1 τηᾶ- 

ΠΙΡιι5 σι πΐ, 1Πΐθυ ΠΟ5 (ἰἸβοθρ θη, 15. 

“6. (ΠΥ ΙΕ] 8Π| πη 46 πο53} Ῥδν ἤάθμη, ἀϊοθί {π|- κ πραπια. 

106 :. 5Α͵νι δπιΐθηη ἢ ηγι15.. πὸ π]0600 9 ΝΙΠΉ ΤῺ ἰοπηδολιὶ τὸ- 
δ πξτο τι τστς ππ απ ξηίτες πὶ ΤΕ ΠῚΣ [ΕἸ Πα πἰὰτ 

γΘΘΘΠΘΡ ΔΤ ΡΟ ΘΡΆΓ ΔΙ 4128 ΘΟ ΘΡΕΙΡ ἰῃ ΑρΕΙ- νυ μτωθοιῖς 

5110. ΝᾺΠΙ πΠ66 ΔΙΊΟ(Ε] ἢ ΕΥΘΟΠΘ ΡΟβί 8 Π| ΠΔΠῸ οχ Ραριὶ-- 
“π- ΟΣ (15. 

βα]αῖθηι ρα Ῥαΐγθηι δὲ ΕἸ Πππ δὲ ϑρι νυ ταπ 58η-- ἢ ἀπο 

οἴιιπι Γαῖα) ἃ6 Πυπηαΐδη ΠΟΥΘΙΙΠΊ115. ἐγ 41 8 ΠῚ 

ΠΟΡῚ5 ἀοοίγ! πη 85. [ΟΡ Δ ΠῚ ἃ} 1 Θ᾽ 6 πλιι5 9" Τὰ ρῥγοίδοϊο 
Ὠ.1 1115 αἰ σ ΠΠ1ΠῚ 5150 1}}15 [ΠΘΡῚ ,. 51 ΘΟΙΠ ΡΘΥΙΔΠΊΠΤ' 

πῖιηο ΙΟΠΡΊτ5 Ἀ06556. ἃ 58 π||6 ποϑίμἃ , {ππᾶτῃ {τ 

οαπὶ ΟΡ ΑἸ ΠΠη1|5 ; 51 {1|88 ἔΠῸ ΓΘΟΘΡΙΠΉΠΙ5., ΠΙΙΠΟ 

ἀΡΠΘσάμηι5. ῬΑ οἱ δ τ|816 ἀδιηΠπτὴ 65}, 5108 {||5 
2 βαρ βιηα 15 ΘΧροιβ5 ἀθοθάαδί 46 νἱΐα βῖνθ ὑβοϊρίδξ 

Ῥαρεϊβπιᾶ 5. σα πππι πη ΔΙ Ο« ΘΟΥΠῚ 4188 ἐγΔ "τὰ 

ϑαηΐ ἀφϑὶξ. ἘΦ Φα]54π|5 ΡΓΟΓΘΘΒΙ ΟΠ θη , 48} 1Π 

τι τῶν, {πῶ 4αϊάθπη σόοι] νΑγ115. πιο 6115 Ἰαστιηΐαν. 

Ἠαθεΐ δαῖτ βάτο Βα] 66 515 ἢ τι τὸ τῆς. Νοππα]]}Ἐἐ 

(ὐοα!ϊοο5 ἢ ἕν τῶν, 4111 αὐ τη ἰοχέι, ἴὔπαε 5πβρίοῖϊο οϑὲ 
Πα] 6856. ΘοΡΡρι. [μΘροΘ Ππθοηΐου ἣ ἐν τινι 

τῶν εἴα. οαϊ βου ρίθτα ρ6 Π16}18 ΡΓΟΥϑιι5 οϑί Το  Γοία-- 
[1ο ἘΔ 5ΠῚ1. 



90 ς, ΒΙΑΒΙΠΙῚ ΟΕΘΑΚΕΙ ΘΑΡΡΑΠΟΌ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ῬΥΪηλα 1Π5 ἘΠ ΟΠ Θ ἀθροϑβυιπηιι8 . σαπῇ ΠΠΡΘΡ Αἱ ἃ 

ΘΙ Π. ΠΟΥ 5 ΔΟσθϑϑίπηι5 δα ΠΡ} νἱν 1}. 1Π ΟΠ ΗΪ 

[ΘΠ ΡΟΥΘ ΠΟΙ βθυνδῖ, ΠΘῸ ΘΆΠῚ, (1|ᾶ5] {1551 ΠΠ 11} 
ΡΥ ϑ᾽ ἀἸπιπ| ρου το ΠῚ} 5118 ΠῚ νὰ πὶ ΘΟΠΊ ΘΟ Ει}, 
βδ ρϑιιπι Δ] ΠΘητιπὶ τ  αἀἸὰ. ΡΥ 5515. [6], 5110 

Ἰρϑῖτϑ ΟΠ ΡΟ σγ ΡΠ ΓΘριισ ΠΔΠ5, 04 1ἢ ὈΓΟΓ 5500 6 
[46εἰ ἀδροβιῖι. Νὰπι δὶ τ] νἹτ5 Ἰπ|Ε{π|Π| οδὲ Ρὰ-- 

Ρ ἰ5πηιι5, ἃ6 ἀἸθγι "ἢ ΟΠ] ῬΥἾΠ15. δϑὲ ἀ165 γορο- 

ΠΟΡΆΠΟΠΙ5 ; ΡΘΥΒΡΙ ΟΠ οϑὲ οἵ νοσθὴ 1{ΠΠ8Π0 
ΟΠ ΠἾ ΠῚ Ῥ ΘΕ ΙΟΒΙ551Π|Ὰ ΠῚ 6556, 4188. 1 Δ4ΟΡΙΕΟΙΙ5 

σναῖα ργοϊαία θϑ. ΤᾺ ΠῸ6 ἸσῚ τ} [ΓΔ ΠΠΟΉ ΘΙ 5, {1|88 

π)6 δά άτιοῖς δα ᾿ποθη], 412 Π)οἱ σοσ ΟΠ 6Π1 ἰΔνσΊτα 

δϑῖ, Ρδὺ {απ [ἀοίτι5. 5111} ΕἾ Ππ|5. 16], {αὶ ΡΥΪ5 

ΡΙΓΟΡΙΟΡ Ῥθοσδειη ΘΓ 8 ΠῚ ΠΟ 15, ἀθϑθυ ἃ ΠῚ), 56 πιοῖτ5 

Ἰ5[ΟΥΙΙΠΊ ΒΡ ΘΟΙ 55 56 ΠΟ ΠΙθ 115 Οιΐη ΡΟ 5 δὲ 1]- 

1 ταὶ ῃὶ ρυθοου., αἴ οτπὶ 0 Ρ ΡΟ ΘΘ5Ι0Π 6. ΘΟΠΙ]η-- 

σαι πο ἀδοθάθιθ δα ΠΤ) ΟΠΉ  παμὴ : δὲ ἴρ505 ΠΟΓΙΟΥ;, 

τι ᾿πν]ο]αἴαπι βουνοπὶ Πάθιη πβϑήτι δ ἀϊθπι ΟΠν1- 

511, δἱ ἱπάϊναίσιιπι ἃ Ῥαΐτο οἱ ΕἾΠΟ οπδιοάϊαηϊ 5Ρ]- 

γἰταπη : ἀοοιΡπατη ΒΑΡ ϑηηα [15 ἴπηὶ ἴῃ Πάδὶ ρΥο- 

(ϑϑϑ 9 Π6., {πιπὴ ἰπ βσ]ΟΥ 5 ῬΘΡΒΟΪ αΓΙΟΠΘ 5θΡ Δ ηἴ65. 

4 τιμιωτάτη 1 ΕΑ ἁἀάαῃ μοι, 564 αὸ νόοι]α 

Αὔοϑ ἃ σοάτοῖθιι5 Δῖ55. 

Ρ εἰς τὸ φῶς, τὴν γνῶσιν 1 51. νεΐοτοβ ΠΡτὶ, Μα]ς ἴῃ 

Ἔα 115 φῶς χαὶ γνῶσιν. Ῥαῦϊο, μοϑβί 11ἀθ πὶ 611 ρον 

σοάϊοιπι Νῖ55. Π6πὶ ὁ πρὸ ὀλίγου τέως. 

τῶν εἰδώλων προσήλθομεν Θεῷ ζῶντι, ὃ μὴ ἐπὶ 

παντὸς φυλάσσων χαιροῦ, χαὶ διὰ πάσης ἑαυτοῦ τῆς 

ζωῆς ὡς ἀσφαλοῦς φυλαχτηρίου περιεχόμενος, ξένον 

ἑαυτὸν χαθίστησι τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ, τῷ ἰδίῳ 

χειρογράφῳ μαγόμενος, ὃ ἐπὶ τῆς κατὰ τὴν πίστιν 

διιολογίας κατέθετο. 1ἰ γὰρ ἀρχή μοι ζωῆς τὸ βά-- 

πτισμα, χαὶ πρώτη ἡμερῶν ἐχείνν͵ ἣ τῆς παλιγγε- 

νεσίας ἡμέρα » δῆλον ὅτι χαὶ φωνὴ " τιμιωτάτη πα- 

σῶν ἣ ἐν τῇ χάριτι τῆς υἱοθεσίας ἐχφωνηθεῖσα. Τὴν 

οὖν εἰσάγουσάν με ἢ" εἰς τὸ φῶς, τὴν γνῶσιν Θεοῦ 

μοι χαρισαμένην παράδοσιν, δι᾽ ἧς τέκνον ἀπεδεί-- 

χθην Θεοῦ, ὃ τέως διὰ τὴν ἁμαρτίαν ἐχθρὸς; ταύτην 

προδῶ, ταῖς τούτων πιθανολογίαις παρατραπείς ; 

᾿Αλλὰ καὶ ἐμαυτῷ συνεύχομαι μετὰ τῆς δμολογίας 
ταύτης ἀπελῦεῖν πρὸς τὸν Κύριον, χαὶ αὐτοῖς πα- 

ρχινῶ, ἄσυλον διατηρίσχι τὴν πίστιν, εἰς ἡμέραν 

Χριστοῦ, χαὶ ἀχώριστον ἀπὸ Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ φυ- 

λάξαι τὸ “ Πνεῦμα, τὴν ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος διδα- 

σχαλίαν ἔν τε τῇ ὁμολογία τῆς πίστεως διατηροῦν- 

τας, χἀὶ ἐν τῇ τῆς δόξης ἀποπληρώσει. 

ς τὸ Πνεῦμα 7 ΕΑ11 ἁἀάιπε τὸ ἅγιον, 564 τοραυρηαπξ 
οοάίοο5. ΔΝῖ935. θ᾽ ἄοτη οοτταρία ἴῃ οἀϊίίοπε Ῥαγιϑιοηϑὶ 

χρατῆσαι διδασχαλίαν. Ν᾽ εἴογε5. ΠΡτὶ εἰ Ἑάτεῖο Βαβι- 

Ἰοοπϑὶβ αἰ πὶ σοπίοχία, 

Ρηγωναγίσαίογοα 6586 ἱἰΐος ψιιὶ πιοσατι δρίγίτιπι. Ὁ 

ΟΑΡΌΤ. ΧΙ. 

τ. Οαἱ νε9 οαἱ Δ[ΠΙο Το ἢ οὐ ἀηρστιβέϊα ἂς ἴ6- 
ΠΟΥ 899 οἷα] 56 ΠῚ ΓΟ Γᾶ σΟΠ θη πδῖ109ῦ ΝΌΠΠΘ ρΓδ- 

γΑΡΙΟΔΙΟΡΙθ115 ἢ ΠΟΠΠΘ 115 αἱ θη ἀΡποσαγιιηΐ 9 

564 πηάθ ργοβαπίιν ἀρ ποϑαβθ5θῦ ΝΟΠΠ6 Πίης, 
«πο 51ιὰ5. ᾿ῃ81] ῬγΟ Θβϑίοποθ ἰγΡτὰ5. Γδοθυιιπὲ 9 

Οὐά δαΐθιη ργοίθϑϑι βδιιηΐ, ἀξ {πᾶ π40 Ῥγοίοθϑϑὶ 
5 ΠῈ ΟΥΘά6Ι6 858 ἴῃ Ῥαΐγθμ δὲ ΕἸ] πὶ δὲ ΒΡ ΓΠΠῚ 
ΘΔ ΠΟΙΠΠῚ 9 {Π|ΠῚ ΟἸΙΠῚ ΤΟΙ Π Ια Πἴθ5 αἰ 0010 δὲ δη- 

5615. 6}115. δ᾽ απ ΓΘρᾶτη. 118 ΠηΔ νοοθηι Θά! θυιιηΐ. 
Οὐοά ἸΡΊ αν 15115 ἀἸσπαπη γα θα] πὶ Θχοοσὶἑα ἔτι 

δβϑῖ ἃ {Π|5 [πς]53 ΝΟΌΠΠ6 ΡΟΡ προ ἃς ρον ανοα-- 

[ΟΡ 65 ΔΡρδΙ]αθταν, αξ 4] 58} {15 5ιι8 ρϑθῖα. νἱο- 

Ἰαγιπτῦ Οὐ Ἰριῖαν ΠΟΙΏΪΠ6 δι 481 Ποῖ ἀρ π6- 
ϑανῖτ, 480 δἵιπὶ 411 ΟἨγἸδέιπι ἀΡηοραν, ΔΡΡΕ]-- 

Ἰ6η1ῦ ΟἸοηδη 8110, {118} ΡΥΘΘΥ ΥΙΟΔΙΟΥ5 ἃς ἦ6- 

Ὅτι παραδάται οἱ τὸ Πνεῦμα ἀρνούμενοι. 

ΚΕΦΆΑΛ. ΙΑ΄. 

,ὔ , ΓᾺ 

Τίνι οὐαί; τίνι θλίψις ; τίνι ἀπορία χαὶ σχότος; 
εὖ - ,ὔ Φ ΖΑ -" - Ὄ , ᾿ 

τίνι αἰωνία χατάχρισις; Οὐ τοῖς παραύάταις; οὐ 
“ - , Ε ΄, πετῆ ιν γφύνκῳ δ ΄ 

τοῖς τὴν πίστιν ἀρνησαμένοις ; Τίς δὲ τῆς ἀρνήσεως 
}} ζ 

ἔλεγχος: Οὐχ ὅτι τὰς οἰκείας δμολογίας ἠθέτησαν : 
ε , “Ἁ 

Ὡρυολόγησαν δὲ τί, ἢ πότε; Πιστεύειν εἰς Πατέρα 
ΕἾ γελ Ἶ “ἡ Ὁ Ὁ [ ΕῚ , - 

χαὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, ὅτε ἀποταξάμενοι τῷ 

διαδόλῳ χαὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, τὴ ή ἐχεί- ὁὰς ς ἀγγέλοις αὐτοῦ, τὴν σωτήριον ἐχεί 
νην ἀφῆκαν φωνήν. 'Γίς οὖν πρέπουσα τούτοις προσ- 

Ἁ --Ὁ΄ ’ὔ, τ 

ἡγορία παρὰ τῶν τέχνων τοῦ φωτὸς ἐξευρέθη ; 
Α Γ , Νὴ “-Ὁ 

Οὐχὶ παραθάται προσαγορεύονται, ὡς εἷς τὰς ὃ τῆς 

σωτηρίας αὐτῶν συνθήχας παρασπονδήσαντες: 'Γί 
“- ΕῚ " “ , , " - 2 , 

οὖν εἴπω τὸν ἀρνησίθεον : τί δὲ τὸν ἀρνησίχριστον; 
, ἋἍ Γ᾿ Ὁ - " 

Τί ἄλλο γε ἢ παραθάτην; Τῷ δὲ τὸ Πνεῦμα ἀρνη- 
, , ͵ , , 

σαμένῳ τίνα με βούλει προσηγορίαν θέσθαι ; Οὐ 
δ᾿ ἐστι, , « " ᾿ Α ,ὔ 

τὴν αὐτὴν ταύτην, ὡς τὰς πρὸς Θεὸν παραδάντι 

ἃ τῆς σωτηρίας 515. Μϑ85. σοήἥϊοος, ἘΠῚ σωτηρίους, ες. Ξεσαπήι5 θ᾽ 4 οπὶ Πα Ροῖ ἑαυτῶν. 



115. ΚΕ 5ΡΙΆΙΤΙ 

αυνθήχας ; Οὐχοῦν ὁπότε χαὶ ἣ ὁμολογία τῆς “ εἰς 

αὐτὸ πίστεως τὸν τῆς εὐσεύείας μαχκαρισμὸν προ- 

ξενεῖ, χαὶ ἣ ἄρνησις τῇ χκαταχρίσει τῆς ἀθεότητος 

ὑποδάλλει, πῶς οὐ φοδερὸν ἦ τοῦτο νῦν ἀθετῆσαι, - 

οὗ πῦρ, οὗ ξίφος, οὐ σταυρὸν, οὐ μάστιγας, οὗ τρο- 

χὸν, οὗ στρεθλωτήρια φοδηθέντας, ἀλλὰ σοφίσμασι 

μόνοις καὶ παραγωγαῖς τῶν πνευματοιλάχων παρα- 

χρουσθέντας ; Μαρτύρομαι παντὶ ἀνθρώπῳ ὅμολο- 

γοῦντι Χριστὸν, καὶ τὸν Θεὸν ἀρνουμένῳ, ὅτι Χρι- 
στὸς αὐτὸν οὐδὲν ὠφελήσει" ἢ Θεὸν ἐπικαλουμένῳ, 

8 τὸν δὲ Υἱὸν ἀθετοῦντι, ὅτι ματαία ἐστὶν ἡ πίστις 

αὐτοῦ" χαὶ τῷ τὸ Πνεῦμα παραιτουμένῳ, ὅτι ἣ 

εἰς Πατέρα χαὶ Υἱὸν πίστις αὐτῷ εἰς χενὸν ἀποδή- 
τῷ ῃ Η , πὶ 

σεται, ἣν οὐδὲ ἔχειν δύνατα!, μιὴ συμπαρόντος τοῦ ἃ 

Πνεύματος. Οὐ πιστεύει μὲν γὰρ εἰς Υἱὸν ὃ μὴ πι- 

στεύων τῷ Πνεύματι - οὐ πιστεύει δὲ εἰς Πατέρα 

3. ὃ μὴ πιστεύσας τῷ Υἱῷ- Οὔτε γὰρ δύναται εἰπεῖν 
Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. Καὶ, 

Θεὸν οὐδεὶς ἑῴραχε πώποτε, ἀλλ᾽ ὃ μονογενὴς Υἱὸς, 

ὃ ὧν ἐν τοῖς χόλποις τοῦ Πατρὸς, ἢ οὗτος ἡμῖν ἐξη- 

γήσατο. Ἂμοιρός ἐστι χαὶ τῆς ἀληθινῆς προσχυνή- 

σεως ὃ τοιοῦτος. Οὔτε γὰρ Υἱὸν προσχυνῆσαι δυνα - 
τὸν, “ εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, οὔτε ἐπιχαλέσα-- 

σθαι δυνατὸν τὸν Πατέρα, εἰ μὴ ἐν τῷ τῆς υἷοθε-- 

σίας Πνεύματι. 

ὁ εἰς αὐτό  ἘΔῚΠ ἀο πππι5 ταπέϊιπι οοοχ 5, εἰς αὐ- 

τὸν. 

Ἡ τοῦτο Ἵ ΕΔΠΠῚ ταύτην, γορυ σα ΠΕ] 115 Οὐ 1] 115 σο- 

ἀἸοῖρα5 Μ385. ἃς ᾿ρϑἃ δἰϊαπι ρυΙπηα ΒΑΒΠ] 66 η81 ΘΠ ΟΠ 6. 

8 τὸν δὲ Υἱόν  δ1᾽. Μί85. οοάϊοοβ. ΔΗ χαὶ τὸν Χρι- 

στόν. Νεο τηυ]ίο ροβὶ μεσ. βεοαπάᾳβ οἱ δά το Ῥατῖβ. 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος. ΑἸα δ1{ οἱ Νῖ55. αὐ πὶ σοπίοχίι. 

ἃ δυνὴ πιστεύσας] γ᾽ οἴθιϑϑβ αἰτοῦ ΠΥ ὁ υνὴ πιστεύων. 

ΘΆΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΙ. 91 

56 ΡΓΟΥ 5} Αἰ οἱ {πὶ ποσᾶνῦ ΒΡΙΡΙ ΠῚ, {πο ΠῚ υἱβ 

ΠΟΠΊΘΗ ΠΠΠΡΟΠΘΙῸ ὃ ΝΟΠΠ6 πος 1ἄθιὴ ἢ Ζα]ρρ6 «αὶ 
Ρδοίαμη σαπὶ 60 [Π|ς{πππὶ ψ]Ο] υ13 ΕΥσΟ οἴπὴ οἱ 

ΠᾺ61 ἴῃ ϑριγ πὶ ΡγΟίδδϑιο θαι 1 Π6 πὶ Ρ]ο δε β 
ΠΟΡῚ5. ΘΟΠΟΙΠΙΘὲ., δὲ ἈΡΠΘσα ΓΟ. ΟΥΤΏΪΠῚ ΑΡπορδιὶ 

δὶ ἔκοϊαΐ ΟΡ ΠΟΧΙΟΒ : ἃΠ ΠΟῚ ΠΟΡΓΘΠΑ ΠῚ δὲ ᾿ρϑ1Πῃ 

ΠΙΠηΟ. ΤΘ]ΙΟΘΡΘ., ΠΟῚ ἰσΠΘΠῚ., ΠΟῚ σ᾽ ἴπ1Π|, ΠΟΠ 

ΟΥ̓ ΟΘΠῚ 5, ΠΟῚ {45 6}18ἃ 5 ΠΟ γοΐδη)., ΠΟΙ ἰοΡ Πηθηΐα 

ὨΙΘ ΘΠ ἴ65., 566 5015 500 15} 1115 5θ ποι] 1-- 

Ῥυβα 6 ἰδίου, {1 ΒΘ ριγ ταὶ γ6 06}165 βιιπὲ,, ἀθ- 

σΘρίοϑ ἢ Τδβι ΠΟΥ ΟἸΠΠΙ ΠΟΙΏΠΙ ΟΠ νἸβίπι πη ργοί!-- 

16 ΠΕ, οἱ Πθιιπὶ περαητ, ΄αοά ΟΠ νϑίιιθ. ΠῚ 81] 11 
Ρτγοάθυ : ἀπ Τλϑιιη ᾿Πν ΟΟΔ Π11, ΕἼ] ΨΕΙῸ 5Ρ61-- 

ΠΟΗΪΙ, Ταοα ᾿ΠὰΠ|5 δϑὶ Π 65. ΠΠππ|5. Το οἱ 4] 

ΒΡΙΡ τα ἢ ΓΘ] 111, τοϑ σοῦ 4ιοά ἢΠά65 6715. 48 

Ργοϊτοιαν Ῥαΐνθη εἰ ΕἸ ΠΠΠη 5 ᾿Π Δ Π15. ΘΡῚΓ : {Π|Δ}} 

Π6Ο ΠΆΡΘΓῈ ρΡοίθϑί, ΠΙ5] 5171} 451} ΞΡΙΡ 5. ΝῸΠ Νὸπ ετε- 
ΘΠΪηῚ ΟΥΘ ἢ τπ ΕἸ] Π., 4π| ΠπΠοη οὐθαϊὶ ϑριγιαὶ : πταδυς 

ΠΘΟ ΟἸΘΙ τη Ῥαίγθπ, {πὶ πο ογΡθάϊὲ ΕἼΠΟ. ΘΟ ποη ἐρϑ 

ὁπῖπι ροίδεοί εἰϊσοθιδ Π)οιηείτιτετην υὐδδιιπι,, τιϊδὶ ἔπι ἘΡΈΤΟΙ 

δρίνίει ἐαποῖο. ἘΠ΄, 1 διιηι τιϑτῖιο ἱαἰϊξ τιτι τι 412. «. (ον. τὰ 

Ξοὦ τιπὶσοπῖίιι5. ΕἸι5., σιιὶ 65: ἐπὶ εἶπαι Ῥαϊτὶς, Οὐ Ἢ 
μῖο ποϑὶς ἐπαγιανῖξ. ΤΌ ΡΥ ἰ8}15 ΘΧ ρθὺβ εϑὶ νϑ- ἐν Ἐ 
Γδ ΔΟΓΔΙΙΟΠΙ5. ΝΘ Ωτ6 6 Π1ΠῚ ἢ ΡῚ ροίθϑε,, πὶ 4{]5 
ἘΠ απ ον, ΠΙ51 1Π ΘΡΙΓΙπι βᾶποῖο., δυξ πὶ Ρὰ- 
{6 πὶ Ἰηγοσδῖ, ΠΙ5] τη ΔἀΟΡΓΟΠ]5 ΒΡ Ρ ἔπ. 

Τριάθτι (οάϊοο5 οηπε5 Κύριον ἰγσοῦν. ἘΠΙΠ Κύριος ἴη- 

σοῦς. Ῥαϊ]ο Ροβὲ ΡΓῸ δὸ 4ο4 εβὲ ἴῃ 6115, ὁ μονογενὴς 

Υἱός, Ἰεσεπάπιπι νἹάθίιν Θεὸς, τὲ τη σαρὶίο βοχίο ΠῈ}115 

ΤΙΌΥΙ γι ϑιϊ γῆι. 

Β οὗτος ἡυῖν 1 [{ὰ Μ85. σοἄϊοοβ. ἘΔ1Π αὐτὸς ἡμῖν. 

5 εἰ μή  ἤδπο νοοιίαπι εἰ 15 ἴπ πᾶσ ὙΘΡΒΟΤῚΙΠῚ 

Θομηρ! ἐχίοπα ἈΠ αἸ ἴπηιβ, ἃς δυνατὸν ροκὶ ἐπιχαλέσα- 

σθαι, διιοίον!θι5. Δα 1115 (ΟΠΠΟΙΡιιΒ. 

ἸΙρὸς τοὺς λέγοντας ἐξαρχεῖν χαὶ μόνον τὸ εἰς 
τὸν Κύριον βάπτισμα. 

ΚΕΦΑΛ. 18΄. 

Καὶ μηδένα παραχρουέσθω τὸ τοῦ ἀποστόλου, 
4 τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύμα- 

τος, ἐπὶ τῆς τοῦ βαπτίσματος μνήμης πολλάχις 
παραλιμπάνοντος, μηδὲ διὰ τοῦτο ἀπαρατήρητον 

οἰέσθω τὴν ἐπίκλησιν εἶναι τῶν ὀνομάτων. Ὅσοι, 
φησὶν, εἰς Χριστὸν ἐδαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσα- 

ε Ν Ν 
ὡς τὸ ὀνομα 

Β “1ἀνογϑιι 605 φτιιὶ αϊοιιτιῖ σι {{16 6176 ὑαγρίϊδτπα ἰαπ- 

ἐπι ἵτι τπιοπεῖτι ἴλοπιϊτιί. 

ΟΛΡΌΤ ΧΠ. 

“8. ΝΟ ΠΟΙ νΘΙῸ 1π [ται άθιη ᾿πάιπιοδέ 1ΠΠιὰ 
ΑΡοϑβίοι:, ψιοά Ῥαι5 δὲ ΒΡ: ΓΙ ἔπ 5. Β8 ΠΟΙΪ ΠΟΠΊΘΠ 

ἴῃ ῬΔΡ ἰβηγα 15 σΟΠῚ ΠῚ ΘΙΩΟΤ ΔΙΙΟΠΘ [ΓΘ ΘΠ 6 Ὶ ΟΤΩ 1 - 
ΠΕ: ποάιιθ 14θοὸ ραίες 1πα [ΠΡ  πθ ΠῚ 6556. πο- 

ΠῊΪΠπιπΠΔ ἱπνοσδίϊομθιη. (μἰοιιπιψιιθ., Ἰπααϊΐξ., 
᾿ ἱ ; 1 Οαϊ. 3. 27». 

ἐπὶ ΟἸγίσίιι ὑαριϊταῖϊϊ δειϊς, ΟΠγίβίτισπ ἱπάμ-- 

ἃ τοῦ Πατρός 1 Γγε5 (οαϊοος ἤδιιηΐ χαὶ τοῦ Υἱοῦ, {τις νόσος ἴῃ ΟΟ] εν πο “ο]οΐε. 



οι. 6. 3. 

Ζεῖ.το.38. 

σας ΟΣ. .- 

Ῥεαί. 

4168: 1. 

1 πὸ. 3 

44. 

τ6. 

τὰ ε 

9. 5. ΒΆΒΙΠΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΟΑΡΡΆΏΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ἰδιϊδ. ἘΠ᾿ γαγϑθ., Ομϊομηιφο ἱπ ΟἸιτίσίο Ρα- 
Ρἰϊταιὶ ἐδ 5, ἦπι πιοτίοπυ {{{{ιι5 ὑαριϊταιϊϊ 6.5. 

Νά (ΠΥ βεῖ ἀρρϑ!]αῖῖο,, τοτι5. 6δὲ ρ ΡΟ [65510. : ἀἄ6- 
εἴαναὶ ϑἰφα θη δὲ Ποῖ. {| πηχῖξ, δὲ ΕἸ 

4{ἰ πιποξιι5 68, δ Βρ᾽ νυ π|Π} 58 ΠΟΙ {|| 658 τιη-- 
σΠ0 : φιθηιδπηοάπιηι ἃ ῬΟΙΡῸ 1Π ΑΘΕ5 (4 ἸΟἸ Πη115, 

7όσιιπι ΠΥαπαγφηιπι , ἡ θηὶ τἱπαὶϊξ 1)θιι5. ϑρίτίξ 

δαποίο. Τίθηη 'η ἔβαϊα, ϑρίτίις5 [)οπιϊμὶ ΣΡΟΥ τπὸ, 

60 σιιοά τιπιῖξ πιθ. ἘΠ Ῥυϑ] μη] οῖ5. 116 σα ΠΟΥ, 

Ρτορίθνθα τιπαῖὶς [6 7}1261ι5 7265 ἐπι οἷοο δαοιῖ- 

ἐαἰϊογιῖς ῥγα» Θοτιδοτ ἰδ ιίς {ἰς. Ὑ ἸάΘιιν τὰ πιθη ἴη- 

ἴου άπ ΑΡοϑίο! τι. δἰ 50}1π|5. 501  τπ|5. [6 01556 

ΠΕ ΠΕΙΟΠΘΠῚ 1η αρ ἰϑηηαΐθ. Οιηθ5 ΘὨΪηῚ . ἸΠ 4 α]}, 

εἴπ πιο ΘΟΥΡΟΤΘ ἐπὶ πππίηι ϑρισίζμην ὑαρίίξαίι 51ι- 

πιι5. ἨΠ5 δὲ {Ππ| σοπδοπαΐῖ, 7005 αμίοπι θαριΐτα- 

δὶπιϊπὶ ἐπι ϑρίτι τι σαποίο; οἱ, [»56 ὉὍυος5 ναρίἰτα-. 

δῖ. τὶ δρίνίίι σαποίο. ΑἸ πο Ἰάθὸ {15 ἀἸχϑγὶε 

ΡΘΥ[δοξτιην 6556. ῬΑ Ἰ5Π1ἃ 5 'Π {110 50111Π| ΞΘ Ρ1Ρ  ἔιι5 

ΠΟΙΏΘΗ ᾿ηγοοδίι ΠῚ) Θϑῖ. Ορογίθε ΘηΪ]η} Πν 10] 0 1-- 

6} 56 ΠΡ} ΠΠΔΠΟΙΡ ἐγ ΠΟ ΠῚ}, {τι ἴῃ νἹν Πα 

σγαῖα ἀδία δϑί. Νὰπι νὰ Π| Ποβίγαπ 6. ΘΟΡΓ- 

Ρίϊοπα 41 ΠΡ Ρν "τ, ρμοϊοϑίαϊθηι ΠΟ 5. Τοπονὰ- 
ΠΟΠΪ5 ἀθάϊε : 4π|6 ρΡοΐθϑίαβ σατιϑᾶτη Πα ρθθὲ ᾿πο[[-- 

ῬΉ]Θ., οἵ 1η πηυϑίθυϊο ΓΘΟΟΠἸᾺΠ|, 5641 ΠΠα ΘΠ ΠῚ 

ΔΠΪΠΊΑ 115. 58] 6 Π} ΦΟΠΙ ΘΓ Πίθ , τι ΠΕ (ΙΔ 1 
Δ άθγθ δὰ ἀθίγαῃθνο μ].ΠῸ 511 ἃ} ϑίθυ πὰ νἱΐα δχ- 

οἰάθυθ. ῬΡΟΙΠ6 5] ἢ θα Ρ 5110 56 ΡΆΓΆΓ 6 ΒΘΡΙΡΙ ΓΠὴ 
ἃ Ῥαῖνδ δὲ ΕἾΠΟ., αὐ ρϑυϊ οι] ϑῖιπ οϑὲ θα ρζαπε, 

τὰ ῬΑ ΡΕβηλιιη} ΔΟΟΙ ρ᾽ ΘΗ ἐπα 6; Φποπο 40. πο- 

Βὶ5 τατπι πὴ [ΟΡ Σ, ἃ Ῥαΐρα δὲ ΕἾΠΟ ἀἰβίγα μου 5ρ1- 

γἸτ πη ὃ ΕἸ 465 ἀπ πὶ οἱ θα ρΡ 5π|ἃ., ἀπὸ δαπξ τηοαΪ 

Ρραπ ας 58 }π||5.5 1Π 6} 56 ΘΟ ΔΕ ΘΕ ἸΠΒΘΡΑΓὈ]]65. 

Νὰ ἢἀ65 Ῥον ΠΟΙ ΡῈ ΒΑΡ 5ΠΉ ΠῚ, ΠΑΡ ΕΒ Πη1ι5 

γΘΡῸ Γππ δεν ΡῈ. Πάθπι,, δἰ τ γΓΆ 116 ΓῸ5 Ρ6 δὰ- 
ἄθιη ΠΟΙΪπἃὰ Πρ] Θἴαν. 516τΐ ΘΠ] ΟΥ̓ ΑἸ Πη1|5 [ἢ 

Ῥαΐγομη δὲ ΕἸΠΠατὴ δὲ ΒΡ ΓΔ ΘΔ ΠΟΙ, 516 οἱ 

ΒΑΡ. ΖΑ Πτ ἴῃ ΠΟΙΪΠ6 ῬΔΕΡῚ5. δὲ ΕἾΠῚ δὲ ΒΡ ΓΙ ἴτι5 

58 Π011. Αο ργορα!ϊξ {απο ᾿γοίθϑϑιο δὰ ϑ8] 6 πὴ 
Ῥου ἀπ θη ; 56 αἰζαν ἀαΐθηη ὈΔΡ ΕἸ) ΘΟ Π ΘΙ» ΠΔΠ5 
᾿ΑΘ5ΘΏ5117) ΠΟΘΓΓΕΠ. 

ὁ ὅν ἔχρισεν ΕΔ ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι 

ἁγίῳ. 564 οπηποβ οοάϊοοβ Νῖ55. πὐ ἱπ οοπίεχία. Εοβά ΘΠ 

ΒΘΑ4ΌΙΤΗΙΣ 1Π Π80 σόοο, εἵνεκεν, ῬΓῸ δο᾽ 4πο6] οναΐ ἴῃ 

6415 ἕνεχεν. 

ἢ ψαλυιωδός  (οαοο5 πομη}}1 ὁ ψαλμός. Ῥαι]ο ροϑβὲ 

σθε.Καὶ πάλιν “Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐδαπτίσθητε, εἰς 

τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐδαπτίσθητε. Ἣ γὰρ τοῦ Χριστοῦ 

προσηγορία, τοῦ παντός ἐστιν ὀμολογία΄ δηλοῖ γὰρ 
, , Ἁ Ἂ Ἁ ,ὔ 7.21 , ᾿ 

τόν τε χρίσαντα Θεὸν, χαὶ τὸν χρισθέντα Υἱὸν, καὶ τὸ 

χρῖσμα τὸ Πνεῦμα, ὡς παρὰ Πέτρου ἐν ταῖς Πρά- 

ξεσι μεμαθήχαμεν, ᾿[ησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρὲτ, “ ὃν 

ἔχρισεν ὃ Θεὸς τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Καὶ ἐν τῷ 
ε ΑἹ ΓΝ ΄ ,ὔ ἥν ὦ "Ὁ ταρεχοῖν, » 
Ησαΐα, Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμὲ, οὗ εἵνεχεν ἔχρι- 
σέμε. Καὶ δ' ψαλμῳδός" Διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὃ Θεὸς 

ὃ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετό- 

χους σου. Φαίνεται μέντοι ποτὲ χαὶ μόνου τοῦ 
΄ “τ ’ 

Ὁ Πνεύματος ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος μνημονεύσας. Πάν- 

τες γὰρ, φησὶν, ἐν ἑνὶ σώματι εἰς ἕν Πνεῦμα ἐόα- 
» ͵ ε - 

πτίσθημεν. Συμφωνεῖ δὲ τούτῳ χαὶ τὸ, Ὑμεῖς δὲ 
οἿ ῃ 7 . , ἴ- , Ἔ νκ ᾿ ΒΒ οἷ 

βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ τὸ, Αὐτὸς 
ο-ὡὦυό 3 ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. Ἀλλ᾽ οὐ παρὰ 
- “ Ε , ἫΣ , ν 

τοῦτο τέλειον ἄν τις ὅ εἴποι βάπτισμα, ᾧ μόνον τὸ 

ὄνομα τοῦ Πνεύματος ἐπεχλήθη. Χρὴ γὰρ ἀπαρά- 
6 ἔνειν ἢ ατον μένειν ἀεὶ τὴν ἐν τῇ ζωοποιῷ χάριτι δεδο- 

, ,» ε νὰ ὙΣ 5» “ 
μένην παράδοσιν. Ὃ γὰρ λυτρωσάμενος ἐκ φθορᾶς 

τὴν ζωὴν ἡμῶν, ἔδωχε δύναμιν ἡμῖν ἀναχαινώσεως, 

ἄῤδητον υὑὲν ἔχουσαν τὴν αἰτίαν καὶ ἐν μυστηρίῳ 

χατεχομένην, μεγάλην δὲ ταῖς ψυχαῖς τὴν σωτη- 
, ΄’, [7 Ν -" ͵ “ - ΄ 

ρίαν φέρουσαν. “Ὥστε τὸ προσθεῖναί τι ἢ ἀφελεῖν ; 

ζωῆς ἐστι τῆς ἀϊδίου προδήλως ἔχπτωσις. Εἰ τοίνυν 

ἐν τῷ βαπτίσματι ὃ γωρισμὸς τοῦ Πνεύματος ἀπὸ 
Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ ἐπικίνδυνος μὲν τῷ βαπτίζοντι, 

ἀνωφελὴς δὲ τῷ δεχομένῳ, πῶς ἡμῖν ἀσφαλὲς ἀπὸ 
Πατρὸς καὶ Υἱοῦ διασπᾶν τὸ Πνεῦμα; Πίστις δὲ 
χαὶ βάπτισμα, δύο τρόποι τῆς σωτηρίας, συμφυ-- 

εἴς ἀλλήλοις χαὶ ἀδιαίρετοι. Πίστις μὲν γὰρ τελει-᾿ 

3η οὔὗται διὰ βαπτίσματος, βάπτισμα δὲ ἃ θεμελιοῦ- 
ται διὰ τῆς πίστεως, χαὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὀνομάτων 
« , λ, ῳ Ὁ λ , ΕῚ " ΄7, ἑχάτερα πληροῦται. Ὥς γὰρ πιστεύομεν εἰς Πατέρα 
χαὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, οὕτω καὶ βαπτιζόμεθα 
ΕῚ ὟΝ .« " ᾿ --Ἂ,. ᾿ ως ἡ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς χαὶ τοῦ Υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου 

, Ἁ ͵ κ “ , ᾿ Α 

Πνεύματος. Καὶ προάγει μὲν ἣ ὁμολογία πρὸς τὴν 
- Ἀ , 

σωτηρίαν εἰσάγουσα - ἐπαχολουθεῖ δὲ τὸ βάπτισμα 

ἐπισφραγίζον ἡμῶν τὴν συγχατάθεσιν. 

ἀεϑαπεῖη ἐν]Ρθ5 ΟΟα]Ἰοῖθιι5 ἤθθο νευθα,παρὰ μετόχους σου. 

6 εἴποι 1 81. Νἴοβ. οϑάϊοθβ. Ἐ4 1 εἴπῃ. 

μ ἀεί ΕΣ {πἸ}Ό 5 Νῖ55, οοάτοῖθι5 απο νόοσοῖῃ 8441- 

ἀἰμπα5. 

ἃ θεμελιοῦται 1 Ουαΐιοῦ σοάϊοο5 Νί585. τελειοῦται. 



118. ὉΝ βΡΙΚΙΤΌ ΘΆΝΟΤΟ. ΘΑΡῸΤ ΧΙΠ- ἘΞ. 

Αἰτίας ἀπόδοσις διὰ τὶ οἱ ἄγγελοι Πατρὶ καὶ Υἱῷ Β Ὁμαγο αριι Ῥακιείιιηι ἀπ ϑοὶὶ αἱηνιΐ στε Ραΐίγδ 

παρὰ τῷ Παύλῳ συμπαρελήφθησαν. 

ΚΕΦΑΛ. 1. 

2 λ ᾽ Ἀλλὰ χαὶ ἕτερα, φησὶ, συναριθμούμενα Πατρὶ 
λαλεοωυ " 

χαὶ ΥἹῷ,, οὐχὶ καὶ συνδοξάζεται πάντως. Ὥς ὁ ἀπό- 

στολος ἀγγέλους συμπαρελάδετο, εἰς" τὴν διαμαρ- 
, ΝῚ τυρίαν τὴν ἐπὶ Τιμοθέου λέγων " Διαμαρτύρομαί σοι 

ἙΝ ὃ τς ΑΝ - τῷ Ἐς ἘΞ 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ χαὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ τῶν 
ΓῚ ὦ τ ε οὖ 

ἐχλεχτῶν αὐτοῦ ἀγγέλων οὺς οὔτε ἀλλοτριοῦμεν 

τῆς λοιπῆς χτίσεως, οὔτε Πατρὶ χαὶ Υἱῷ συναριθ- 
ΕΗ ΞΡ ΌΣΗΡΕ 0 δεν τ τὰ Χ Ἂν 5 “ νεῖν ἀνεχόμεθο. ᾿γὼ δὲ εἰ χαὶ μηδεμιᾶς ἀποχρί- 

χα ,ὔ 

σεως ἄξιος ὃ λόγος, οὕτω πρόχειρον τὴν ἀτοπίαν 
» « ΟΥ ΕΟ , ο " Ὁ ᾿ὐδταν ἐν 
ἔχων, ὅμως ἐκεῖνο λέγω; ὅτι μάρτυρα μὲν χαὶ ὅμό- 

ΕΙ ἈΝ ᾽ Ὁ 

δουλον ἄν τις τυχὸν παραστήσαιτο πράῳ χριτῇ χαὶ 
ἘΣ ᾿ , ν - 
ἡμέρῳ, καὶ μάλιστα δὴ ἐν τῇ πρὸς τοὺς χρινομένους 
τὰ “ ὶ -Ὸὥ -ὥ» 

ἐπιειχείᾳ τὸ ἀναντίῤῥητον τῆς τῶν χριμάτων δικαιο- 
, - ΝΥ ω 

συνὴς ἐπιδειχνύντι. ᾿᾿δλεύθερος δὲ εἶναι ἀπὸ δούλου, 
"ἢ ὸλ - -» Ὁ » . 

χαὶ ΥἹὸς χληθῆναι Θεοῦ, καὶ ζωοποιηθῆναι ἀπὸ θα- 
΄ 3. το οὺ ΤᾺ Ὁ 7 ΠῚ ᾿ - νάτου, παρ᾽ οὐδενὸς ἑτέρου δύναται, ἢ παρὰ τοῦ 
λ Ἁ ,ὔ Ὁ 

τὴν χατὰ φύσιν οἰχειότητα χεχτημένου, καὶ τῆς 
Ὁ τὐ »!; ΕΥ̓ ὯΝ 

δουλιχὴς ἀξίας ἀπηλλαγυΐένου. Πῶς γὰρ οἰχειώσει 
ων ,ὔ Ά οὡωνἬἅ 

Θεῷ ὃ ἀλλότριος; πῶς δὲ ἐλευθερώσει, αὐτὸς ἔνο- 
“« - - τ ͵ 

γος ὧν τῷ ζυγῷ τῆς δουλείας ; “Ὥστε “ οὐχ ἐφ᾽ δμοί- 
Τν “2 - 

οις Πνεύματός ἐστι καὶ ἀγγέλων ἣ μνήμη, ἀλλὰ τὸ 
᾿ τ τω - 

μὲν Πνεῦμα, ὡς ζωῆς κύριον, οἱ δ᾽ ἄγγελοι ὡς 
.ὴ - .- 

βοηθοὶ τῶν δμοδούλων, χαὶ πιστοὶ μάρτυρες τῆς 
ἘΣ , πε 
ἀληθείας παρχλαμιανονται. Ἴθος γὰρ τοῖς ἁγίοις, 

δ 5 λὸ ὑπ οἫηῃ᾽ Ὸ -᾿ Χ Ἧ ΟΠ αὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ ἐπὶ μαρτύρων διδόναι - ὡς 
᾿ ΝΝ τ᾿ τ δ 

χαὶ αὐτὸς οὗτός φησι Τιμοθέῳ" Ἃ παρέλαύδες παρ᾽ 
ο " οὶ -Ὁ ω 

ἐμοῦ ἐπὶ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παραάῆου πι- 
» 5» 0 , ΣΦΕ ΝΑῚ ο Ν " 7 2 ͵ 

στοῖς ἀνθρώποις Καὶ νῦν τοὺς ἀγγέλους ἐπιμιαρτύ - 
- ᾿ Ἢ Ἅ οτὦν 

ρεται" οἷδε γὰρ ὅτι συμπαρέσονται ἄγγελοι τῷ χρι- 
τ [} Μ' τὶ ΩΝ ἤγς -Ἣ Ν - Η 

τῇ, ὅταν ἔλθη ἐν τῇ δόξη τοῦ [Ἰατρὸς, χρῖναι τὴν 

οἰχουμένην ἐν δικαιοσύνη. Ὃς γὰρ ἂν, φησὶν, “ ὅμο- 
᾿ , - λογήση ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, χαὶ ὃ 

Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου διλολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπρο- 

σθεν τῶν “ ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ: ὃ δὲ ἀπαρνησάμενός ἙΕ 

με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον 

τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Καὶ Παῦλος ἑτέρωθί φησιν" 

Ἔν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ᾿ ἀπ᾽ οὖρα- 

Ρ διαμαρτυρίαν 51. ΠΡΡῚ γεΐογοβ ὕσὸ δὸ «πο [ιὰ- 

Βεηΐ 61] μαρτυρίαν. 

ὁ οὐχ ἐφ᾽ ὁμοίοις  Ἀδ6ρ. Ργίπλιβ οὐκ ἐθ᾽ ὅμοιος. 

ἃ ὁμολογήσῃ Ἴ [{ὰ Ρ]ονίαπο ἸΠΙΡΥῚ ψοΐοτοβ ἘΔ ὅμ.ο- 

λογήσει, 

ΤΟΝ. ΠΕ, 

οἱ Εἰζο ααἰγτιτιβιιείτ, 

ΘΑΡΌΤ ΧΠΙ. 

49. Αἰ4αὶ δὲ ἃ]1ἃ βιιπῖ, ἱπααμιηξ, {1128 51Π|8] 

Ῥαιίῖ οἱ ΕἼΠ]Ο ἈΠΠΕ ΠΟΥ Δ Ἢ Π1, Π6Ὸ [6 ΘΟΠΕΠΙΙΟ 

δῖ παα]} οἰ 1Π15 σ] ον Πα ηταν. γ ΕἸ μῈ οτπὶ  ροϑβίο- 

115 οριθϑῖα πα Τ ΠΗ Πθιιπὶ, ΔΏΘΘΙΟ5. 5ῖ πηι) Δ44π-- 
οἵε, ἀἴοθπϑ : Οϑέοβδίον 16 ἵτὸ δοπορθοῖιι ΤΡ ἘΣ ΤΥ Ἧ 

ΟΠπτὶοιὶ ζέδιι, εἰ οἰθοίοτιτα 67π|ι5 ἀπιρϑίοτιπτη : 

{1|ὸ5 ἴλμηθη. ΠΟ ΠΗΪΠΙΠ18 ΒΘΡΔΥΆΠΊΤΙ5. ἃ ΓΙ] 115 

ΟΥΘαϊα 115.» ΠΟΙΠΘ. 5115{ΠΠ6 1118 605 ΡΑΓῚ οἱ ΕἾΠΟ 

ἈΠΠΕΙΏΘΓΑΡΘ. ἘΡῸ ΨΘΓῸ , ἰδ ιηθἴϑὶ Πἰσ 56} Π10 Π1}1ἃ 

ἀἰσητιβ δϑὲ ΓΘΒροηβΒΊΟΠ6., [ἅπ| ὨἸΔΠΙΓΘϑίδη Ὀγ δ [6- 

γ6η5 ρϑιγαϊ ἴθι, ἰάθη ΠΠπ4 ἀϊοο, σποὰ σοη- 

ΘοΡν πὶ ΘΕ ΠῚ [Θϑί θυ [Οὐ 8]161||5 δ ἀτπιοαΐὶ ἀριά 

τπδπϑαθίππῃ ἃ Ὁ] ΔΘΑ Π]Π6 πὴ ἡ π4]Ο θη, {τ τπι6 πηαχὶ-- 

Π16 51|ἃ ἴῃ 605 4{| 4] θη ἔπη ἰΘμ] 6 τ] η1ΠῈ6 ἀτι- 

Ῥ»υϊδηι οἵ Θομ ον  υύβδηι 6] ΙΟΥ τὰ δ {|| πὶ 46-- 

πιοηϑίγαῖ. (ϑοίθυτιπι τὶ ΔΠ14τ|15 αν 106} 6 56 ῦνο, 

αἴσιθ νοσοθίπν ΕἼΠΠτ5 οὶ, δὲ ἃ πηοῦΐίθ ὑδυοσθῖιν δὰ 

νἰταπι, ἃ πα1Π}0 4110 Ροίδϑε Ἀγ], ΠἾδὶ 40 60 48] πᾶ - 

τἀν] θὴ Πα Προ  ϑοοϊδίατθιη οἵ ἃ 56 ΓΝ 1} ΠΟΙ ΠΠΟ0Π6 6ϑὲ 

ΑΙΊθητι5. Οπομιοο ΘηΪ μη 50Ο  1 1 Π)60, 4 1056 681 

ΔΙΊΘητι5 ὃ Πποπιοο ΠΠρονῸ5. νθά θὲ, 411 056. εϑὲ 

Ἶασο 5θυν τι 15 ΟΡ ΠΟΧΊι5 ἢ Πα ιι6. ποη οΟ δ θη 

{πε Θρ εἴ τα8. δὲς ἈΠ ΘΙΟγιμ ΠΊΘΠΠΟ : 564 Βρ11{π|5 

δοιμἸμοΡἴτι ΤΠ ΠᾺ ΠῚ ποῖον Ὧ0 ΠΟΓΏΙΠτ5 ν]- 

ἴδ, ΠΟ]  νΘΡῸ [ΔΙ τι πὰ ΘΟΠΒΘΙ ΟΡ". ὉΠ ΓΟΡῸ5, 

ΠἀοΙοβάαθ γϑυ τα τῖ5. [65[65 Δ ΠΠ] Θέ. 5 σα! ἄθπὶ 

Π05 οδὲ βᾶποιῖ5., Π6ὶ ρυεοθρία ἰθβιι5 Δ Π]}0 115 

ἐρϑᾶογο ; δῖος δεϊαμι μἰο 1056 δ ΤΙπποτΠθαπι ἰοαμ1- 

τὰν: Ομ αοοορίς[ϊ ἃ Πι6 ΘΟΥΑΤΗ ηυεεἰς ἱεείδιι5, ας, σι, α.Ψ 

ἄδρονθ αρια Πα οῖες Ποπαῖπθ5. ἘΣ ΠιΠῸ ΔΗΡΘΙΟ5 2: 

αἰτοσίαϊαν, βοίθηβ ΔΉ ]05. ΡΑΥΊΘΙ ΔΙ Γι ΓΟ 5 1πάᾶ’-- 

οἷ, σα νοπουὶξ ἴπ β]ουῖα ῬΑ 15, τ ΤπἀἸοθὲ οὐ"- 

μδιὴ ἰδγγαντιιπι ἴπΠ {π511Πὰ. Ομ σφ τιὶς. Θητη., 1Π- Προ. τ5.8, 

«αἷξ, σοπ 6551ι5 ζΘΓῚ τι 6 ΘΟΓΑΙΝ Ποπηιϊνίδτις, οἱ 3" 

Ῥιΐις Πποπιϊτιὶς ἐόν οὐ χξιιτ' θιιπι σολαπι ατιβοἶὶ5 

Πεοὶ : φιιὶ ϑογῸ αὐποβανετὶ πιθ ΘΟΤ ΑΗ Ποτῖ- 

ὁ ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ 1 ϑις Μ85. οοάϊοοβ : δάτε ἀγγές- 

λων αὐτοῦ. 

ἔ ἀπ᾽ οὐρανοῦ 1 516 ΟΠΊΠ 65 (οἄϊοοβ : δα ἀπ᾽ οὖ- 

ρανῶν. Απῖίε [8 γΟΟ05 «αΐπααο οοαϊοο5 ΝΜ,55. αἀάιηΐ 

Χριστοῦ. 
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γυϊδτι5.., αὐπορανίζι ἴκ σοτιδρθοῖιε ατισοίογιηι 
2.ΤΊέ55..1. 7) 61. ἘΠ᾿ ῬΑυ]ιι5. 411}01 ἀϊοῖε, 7τι τνοϊαξίοπο [2ο-- 

“ πιϊχυὶ ὕ]651 6 σιοἶο οππὶ ἀπροίΐς. Ἠδπο ΟΡ σδιι-- 
βἃ ΠῚ 1Ὸ 78Π| σΟΠ δϑιαίτιν ΘΟΡ ΔΤ ἈΠ 5615, ΘΧΊ Πα 5 
5101 ῬΓΕΘραγΔΠ5 ΡΓΟΡΔΙΟΠ65 δα πη σητιη {πε ενὶ- 
Ριπδ!]. 

Νοὸπ 50- 30. Νοήτιθ ἴσο ΠΟ, γνϑυ ΘΙ8 Π) ΟΠΊΠ68 
15 Ῥαυ 5 - - - τον ἐς 4 Ξ 
τος ἀκεαας ΘΠΊΠΪΠΟ, {π|Ρτ|5 ΑἸ {πο γΘυ]}} ΠῚ] ΠΙ5ΓΘΡΊ ΤΙ ΠῚ ΘΟ 1-- 
ἵπ' ἰδδιϊ πιὸ - ΠῚ [5511 Θ5ΐ, Π11}}0 [ΘΠ ΡΟΥΘ ΘΟΠ ΘΒΓΑΡῚ σοϑϑᾶπί, [Π1Ὸ 

Λὐθπὶ γοσαιν ΘΕ ΘΞΟ] τ ΠῈ δὲ ἔθυγᾶμ ἱποατηαπῖ, αὖ ἰΠΡἃ ΠΠΟΡΙΙΠῚ 
ΔΙῺ ΙΓ ΟπΊ Πα, ΠΙΠΟ ΘΘΡΔΠ [1], “6116 1ἢ οχᾶ- 

ΠΉΪΠ6 ΓΘΙΡΊΙΠ} 1Π ἢδο νἹΐὰ σϑβία "1 51Π| 51Π}11} ΟΠ 

Ρεαϊ.ἠρ.ἡ. ΣἀἸοαῃ415 Γατιινὰ. “ἀνοσανιι δτείηι ἰτνάτε, σι πεῖ 

51 17. . δἰ ΤοΥΤ άπ, αὐ αἰ αϊσαπάμηιν ρμοριιέϊεηι 

διηι. πα 6. ΜΟ565 ἰγδα τ γι5. ΘΙ ο]αα ΡΟΡρι]ο, 
επί. ἡ..56. Τ᾽ ὁείον, πα}, υοϑὶς οἴ δὲ ο(δίμιπι οἱ θυ ταηι. 

Ῥειί.32.1. ἘΠ σαιτϑιιθ ΟΠ σα Ποῖ} ἀϊσογοῖ : “41Ποπά6, ετ- 

{μιπηι, οἱ ἰοφιίατ, δὲ «ταϊαξ ἰοἸΤα ὑεγθα θὰ ΟΓΘ 

Ἐτα. τ. 2.γῃ60. Τῖθηι Εἰϑαϊδϑ : “πα, σιρέμηι, οἱ αἰιτιϑτι5 ρ67- 

Οἷρθ, ἴθγγα. ΨΘΥΘΡΪ 5. τι [6 ΠῚ ΘΠ} 5 ροῦῈ 4πὸ- 

ἄΔΠι ρου 511} {τ|1556 σΘο απ ΠαΡΡα Ο]}} Δι {ἃ ἴτη- 

.7εγ. 3. 12. Ῥἷᾶ ΡΟΡῈΠΙ [αοΐα : Οδδίμρτιιῖε οερίλιγι σαι 6 7 ἰος, οἱ 

τ δα ΣΤ μἰξ απιρίτιι5 Ὁδ]οπιθηίθι, φιοπίαπι ἐμο 
Θἰΐαπι πιαία ῥδοῖξ ροριῖιις πιδιι5. Τίαηιθ δὲ Αρο- 

510]1|5. 5016 5. ΔΠΘ6]05. ΠΟ ΠῚ 115 ΡΥ Φ[δοῖοβ', οθὰὶ 
Ρεάασοσοβ ΠΠΟΒΡΙ ΠῚ 1 ΠΠΟΓΙΙΠῚ Βα ΟΡ Παΐο οβ, 

γοοαν" 1105 1Π θϑ ΕΠ] ΟΠ πη}. ΑἹ [6515 Νάν δι λ Πὴ 
δέει. 31. ἰΆρΡΙἀθπὴ ἰθϑίθ πηι 56} ΠΊΟΠΙΙΠῚ βίδ ει] ( 78 ΠῈ γ6}Ὸ οἱ 
ήγ. , 60}}15 Πα] ἔθβεῖ5 ἈΡρΘ]] ῖπι5 οϑὲ ἃ {800}: Εγὲϊΐ 
“ . 28. . - . .- . : τὸ ὦ » 
5 λὴ ἼΠ γΐηι, ἸΠυῖ, ἰαρὶς ἐπὶ υοὐὶς Πποάϊο τὶ ἐσςίζηιο- 

πέτιτι ἵτὶ θα ΓΘΙῖ5 εἰϊοῦτι5., οὐεηιΐ πιο ὶ ζμογὶ ἐἰς 
]οπιῖνιο 1260 ποϑςίτο : [ον ἴαϑϑθ οὐυθθηβ νἱγίαίο 41- 
νἷπὰ δὲ Ἰᾶρ[ 65. υθοθηι ΘΠ. βϑι1Ὸ5. ἃ ἱπουθρατο- 
ὨΘΠῚ ἰγ Δ Π5Θ ΘΒΒΟΡΙΠῚ : 517 ΤΉ] Πτι5, σΘΡ τ {Ππ| [Ογο, 
τιξ τ ]ΠΠἸ5Ο 1} 1516 ΘΟ ΠΟΙ θη ἴα πιο πη ἰοηἷ5 γε μ6- 
ΠΘΠΕἸἃ ῬΓΟΥ 5115 γα] υθίιιΡ. ΑἋ πῆς Ἰσίτιν πηο-- 
ἀπιπ1, 11 ΦΌΠθιι5. ΘΟΠῚ 1558 ἔπ Δ Ἰ ΠΊΔΓΊΙΠῚ σι 6 1- 

8 εὐπρεπεῖς  Ε4ΙΕ εἰ (Ο]}. εὐτρεπεῖς, ΑΙ (οάϊοο5 

απ ιπ οοῃΐοκχίιι, 

ἃ σφόδρα Ἴ ἘΜ ἀἥδαπί ἡ γῆ, 564 Πῶο ἴπ πα] 
οοὐ, Μϑ5. Ἰεσαπίατ, 

» ἐπιτεταγμένους Ἴ 815. ΟΠ 65 ποβίσι (οάϊοος ῬΓΘ δὸ 

«4ποα ογὰΐ ἴῃ 6115 ἐπιστάντας, Τ ο5 (οάϊοε5. Παρεπὶ 

καὶ παιδονόμους. 

α ἐν ὑμῖν Ῥτωροβίίο δ αϊξα οχ σοήϊοῖθιις Ν95. 

Ηδας απΐοθιη (οι ΡΠ 511|5 ΠΙΘΠΊΟΥΙΓΟΓ ἃ ΒΆ51Π10, ποῃ 

αὐ Ἰοσαπίαν ἴπ ϑου!ρεαΓΙ5, ΓΘΙΘΥΤΙ ορίπαΐιις οϑὲ. 564 

ΟΡβοσνάσο ἀορθιιογαΐ ὙΠ ΘΥαΠ{π|8. πὸπ ΦΔ 00}, 564 20- 

56 ἀϊοΐα ἃ Βα51Π10 οἰΐζανι, Ν᾽ δ] 511 η1}15 ἜΥΤῸΓ πόδι, 

Ῥαυθη τ Ποϑὶ Ἰπο] αϑῖ τη τι5 4π|26 46 860} ᾿πίου]θοία ϑηΐ, 
ἃ ἐγεργεία 1 Νππα}}} (ας 65 ἐναργεία, 48 5οτὶ- 

ΒΑΒΠῚῚΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΟΑΡΡΑΒΟΟ. 

»Ὁ 

ἈΠΟΗΙΕΡ, 

γοῦ μετ᾽ ἀγγέλων. Τούτου χάριν ἐντεῦθεν ἤδη δια- 
μαρτύρεται ἐπὶ τῶν ἀγγέλων, εἰς τὸ μέγα κριτή- 
ριον ὅ εὐπρεπεῖς ἑαυτῷ τὰς ἀποδείξεις παρασχευάζων. 

" , ς τ 

Καὶ οὐχ οὗτος μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντες ἁπλῶς 
1 νι ας ᾿ , 5 ὦ Ἐς ον 

οἵ λόγου τινὰ διαχονίαν πεπιστευμένοι, οὐδένα χρό- 
ἊΝ Χ Χ ΕῚ νον διαμαρτυρόμενοι παύονται, ἀλλὰ χαὶ τὸν οὐρα- 

- -Ὡ ο ͵ , 

νὸν χαὶ τὴν γὴν ἐπιδοῶνται" ὡς καὶ νῦν πάσης πρά- 
7 Σ εἶ τ , 

ξεως εἴσω αὐτῶν τελουμένης, χαὶ ἐν τῇ ἐξετάσει 
ΩΣ - -" ’ 

τῶν βεδιωμένων - συνεσομένων τοῖς χρινομένοις. 
4 ᾿ “ ἐὴ 

Προσχαλέσεται γὰρ, φησὶ, τὸν οὐρανὸν ἄνον, καὶ 
- τὺ “ τὭω Υ̓ 

τὴν γῆν, τοῦ διακρῖναι τὸν λαὸν αὐτοῦ. “Ὅθεν Νω- 
“- ᾿ , - “- 

σῆς παρατίθεσθαι μέλλων τὰ λόγια τῷ λαῷ, Δια- 
’ὔ - « ,ὔ ᾿Υ 

μαρτύρομαι ὑμῖν, φησὶ, σήμερον, τόν τε οὐρανὸν 
Α Α τω Ἁ ΓΔ "ἍΝ , - Ξ ξ. 

χαὶ τὴν γῆν. Καὶ πάλιν τὴν ᾧδὴν λέγων " Πρόσεχε, 
ΕῚ Α ᾿Ὶ ὦ Ἁ 5 , - 7 » 

οὐρανὲ, χαὶ λαλήσω, χαὶ ἀχουέτω γῇ ῥήματα ἐκ 
, , οι. ᾧ «ΘΝ 3 " 

στόματός μου. Καὶ Ἣ σαΐας" Ἄχουε, οὐρανὲ, χαὶ 
΄΄“ᾳσ ε “ , ΩΣ 

ἐνωτίζου, γῆ. Ἱερεμίας δὲ χαὶ ἔχστασίν τινα τοῦ 

οὐρανοῦ ἐπὶ τῇ ἀχοὴῇ τῶν ἀνοσίων ἔργων τοῦ λαοῦ 
διγυεῖ . ἜΜ ΡΑ ὃ οὐ ἈΝ. 55 Δ ἘΜ χαὶ ΕΑ - 

ιηγεῖται " ᾿Εξέστη ὃ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ, χαὶ ἔφρι 
᾿᾿ ἱ 8. - Ν [᾿} ,ὔ ᾿ Α ἊΙ ΄ 

ξεν ἐπὶ πλεῖον ἃ σφόδρα, ὅτι δύο καὶ πονηρὰ ἐποίη- 
᾿ δεν ἊΝ ᾿ , «“ 

σξν ὃ λαός μου. Καὶ ὃ ἀπόστολος τοίνυν ὥσπερ παι- 
, ΄ » 

δαγωγούς τινας ἢ παιδονόμους ἢ ἐπιτεταγμένους τοῖς 
᾿Ά [4 Α τ' ΝΑ 3 7 “ 

ἀνθρώποις τοὺς ἀγγέλους εἰδὼς, εἰς μαρτυρίαν ἐπε- 
4 3᾽ Ὁ ΝΑ Ξε - Τ -- ᾿ 7, , 

χαλέσατο. ᾿]ησοῦς δὲ ὃ τοῦ Ναυῆ χαὶ λίθον μάρτυρα 
Ὁ ΄ “ ΜΝ "7 ἴ ᾿Ὶ Ν , 

τῶν λόγων ἔστησεν (ἤδη δέ που χαὶ βουνὸς μάρτυς 
} .« }Ὶ Ἃ παρὰ τοῦ ᾿Ιακὼδ ὠνομάσθη) [Ἔσται γὰρ, φησὶν, 

» ᾽ὔ ΄ 

ὃ λίθος “ ἐν ϑιυῖν σήμερον εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ ἐσχά- 
- Σ - ς { “ ! ’, Ξ 0 Κ , - 

τῶν τῶν ἡμερῶν, ἡνίκα ἂν Ψψεύσησθε Κυρίῳ τῷ 
Ὕ ὦ ὧν μον , ᾿ “ ζὧ , “Ὁ 

ἃ Θεῷ ἡμῶν: τάχα μέν που πιστεύων τῇ δυνάμει τοῦ 

Θεοῦ χαὶ τοὺς λίθους φωνὴν ἀφήσειν, εἰς ἔλεγχον 
-“- , ΤΡ Υ " "Ἢ 555} ΄ ἐν. τῶν παραδεδηχότων ΄ εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τό γε ἑχάστου 

4 ι τω -“- 

συνειδὸς τῇ ὅ ἐνεργείᾳ τῆς ὑπομνήσεως πάντως χα- 

τατρωθήσεσθαι. Οὕτω υὲν οὖν τοὺς μάρτυρας, "“ οἵ- 
, ὅν δὶ οἵ Ἢ τ’ ἢ ΡΩΝ 

τινες ποτ ἂν ὦσιν, στε εἰς υστερον αὐτους πᾶρα- 

Ῥίανα να]άθ ἀνυγι ἀεὶ (οιηθεῆβιο,, γουίθπ ἀπ πη {τι6 6558 

ῬΓοπαηΐαξ, γϑοογ αἰϊογιῖς οἐνίαεπίία, τπιοτι, τὶ Ἐγα-- 

51Πη1|8, οἱ γϑεογεϊαίϊοπὶς, δε πο 4ποάια. ουτογα 14 ]- 

ἴὰν (οτη θεἤϑιιια, ἄπ πο αὐ 924600} τείεγε. οι ἦς 

ὅάοοΡ Ἰοφαίειν ΒΔ51Π1π8, ποο 46 τϑοουἤδίϊοπο {ΠΠ1π|5 

[ον ῖ5 οατα ΠΡ απ, 56 ἐδ στανιββίπηα ἃ Ψοόβιιο Δ6}1- 

Βὴὰ δαάπηοπϊοπμθ. (παγ το ποπήα υὸχ ἐνεργείᾳ. 

Οοα δπῖπὶ ἰαρῖ 65 ἴῃ ἐθϑ πη Ομ τι π ὙΟσΔ 111", ΠῚ 60 

βρθοΐαϊ τὖ ογαῖο γε] γθοογάδειο οἰατίον ἢαΐ ἂς ουῖ- 

ἀεπίϊουν, 564 αἱ Δ πηοπ 0 ΔΟΙΟΣ οὗ νεμοο Π ΟΥ. 

6 οἵτινές ποτ᾽ ἄν εἴς. Μιυ]ῖα Ὠϊς τητΐα πητι5 ἔνε Νῆ9ς. 

ΘΟ ΙοΙΡθι5. Ηαθεθαπί επίτ ὉΠ ὁπότ᾽ ἂν..., αὐτοῖς 

παραστήσεσθαι.... ἐμπεπιστευμένοι, Το στίαν ἴῃ δα ΠΠο πο 

Β451}. οἵτινές ποτ᾽ ἂν εἴ αὐτούς. 
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στήσασθαι, οἱ τὴν οἰκονομίαν τῶν ψυχῶν πεπιστευ- 
, ,ὔ χχελλ Α -ὦ» -ἀτ Δι ΑΥ̓ 

μένοι προετοιμάζονται. Τὸ δὲ Πνεῦμα οὐ διὰ τὴν 

ἐπὶ καιροῦ χρείαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐχ φύσεως χοινω- 

νίαν συντέταχται τῷ Θεῷ, οὐχ ὕφ᾽ ἡμῶν ἑλχυσθὲν, 
ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παραληςθέν. 

ΦΡΙΆΙΤΟ ΘΆΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΙΥ. “5 

ὨΔΙ1Ο, ἰθϑί. 5, υ]οσηπ|6 [πάθην 111 δἰηΐ, ρ186-- 

Ῥάᾶναηΐ, τ 1Π ΡΟβίθυιιηι ΓΟ παν. 564 ϑριν1- 

ἴτπ|8. ΠΟῊ δα τιϑῖ1πη} ΟΟΟΔΒΙΟΠΪ5, 564 ΟΡ Πδίτι88 σΟηι- 

ΤΠ ΠΙΟΠΘ Π 60 ΘΟΠ]Ποἴτι5 θϑὶ, παι 16 «α]- 

ἄδιὴ ἃ ΠΟ 5 ρϑυ ρδοίιι5, 5684. ἃ ΒΟΠΊΠΟ Δα ]πποίπ8. 

Ἔνστασις, ὅτι καὶ εἰς Μωῦσῆν τινες ἐδαπτίσθησαν, ἢ Οὐ γθοίῖο, χιιοά εἰ ἴῃ, Ἰοσοτι πιοτιτἰ ϑαριϊταιὶ 
νι ,ὔ - ϑ. κἢν Ν Ἀ ’ὔ δ᾿ , 

χαὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν, καὶ πρὸς ταύτην ἀπάν- 
Ὁ Η 

τήσις 9 ἐν οἷς καὶ τὰ περὶ τύπων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ιδ΄ 

Ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰ βαπτιζόμεθα, φησὶν, εἰς αὐτὸ, οὐδ᾽ 
οὕτω δίκαιον μετὰ Θεοῦ τετάχθαι. Καὶ γὰρ καὶ εἰς 

Ν “«0.«φἀ«-.Ὁ-Ὁ 2 (ς ἢ 3 -» » νὴ τὸν Μωῦσῆν τινες ἐδαπτίσθησαν, ἐν τῇ νεφέλη χαὶ 
ἐν τῇ θαλάσσῃ. ὋὉμοίως δὲ χαὶ ἢ πίστις ὦ διιολο-- 

-" Ὶ Α ΄- 

γεῖται ἤδη καὶ εἰς ἀνθρώπους γεγενῆσθαι. ᾿Επίστευ- Ε 

σε γὰρ ὃ λαὸς τῷ Θεῷ, καὶ Μωῦσεϊ τῷ θεράποντι 
αὐτοῦ. Τί οὖν, φησὶν, ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ βα- 

πτίσματος τὸ ΡΣ πνεῦμα, τοσοῦτον ἀνυψοῖς χαὶ 
μεγαλύνεις ὑπὲρ τὴν χτίσιν, δπότε τὰ αὐτὰ χαὶ ἂν- 

8: ἤδη πρθομεμαρτύρηται; 8 Τί οὖν ἐροῦμεν; 

Ὅτι εἰς μὲν τὸ Πνεῦμα ἣ πίστις, ὡς εἰς τὸν Πα- 
, ΧΈΈΡ ἢ ἘΠ ἐς ῃ Ἂχ ἐγεηξς 7 

τέρα χαὶ εἰς τὸν Υἱόν ᾿ ὁμοίως δὲ καὶ τὸ βάπτισμα. 

Εἰ δὲ εἰς τὸν Μωῦσῆν, χαὶ τὴν νεφέλην, ὡς εἰς 
} ᾿ νν ΒΟ. ᾿ 3 ΝΑ - Νὴ 

σχιὰν καὶ τύπον. Οὐ δήπου δὲ, ἐπειδὴ μιχροῖς χαὶ 

ἀνθρωπίνοις ὅ 
τὸ ἘΞ - , Ἂ δὴ .- , 
ἐστι καὶ ἣ τῶν θείων φύσις, ἣν ἢ τῶν τύπων σχια- 

γραφία πολλάχις προαπεσήμηνεν. ἔστι γὰρ ὃ τύ- 

πος, προσδοχωμένων δήλωσις διὰ μιμήσεως, ἐνδει- 

χτιχῶς τὸ μέλλον προὐυποφαίνων. Ὥς ὃ " ᾿Αδὰμ. τύ- 
-Ὸ Ζ' δὴ Ὦ Ὁ ς Ις Ξ 

πος τοῦ μέλλοντος, χαὶ ἣ πέτρα τυπιχῶς ὃ Χριστός 

χαὶ τὸ τῆς πέτρας ὕδωρ » τῆς ζωτιχῇς τοῦ Λόγου 

δυνάμεως. Εἴ τις γὰρ, φησὶ, διψᾷ, ἐρχέσθω πρός 

νε; χαὶ πινέτω. Καὶ τὸ μάννα τοῦ ζῶντος ἄρτον», 

τοῦ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ χαταύάντος χαὶ ὃ ἐπὶ σημείου 

χείμενος ὄφις, τοῦ σωτηρίου πάθους τοῦ διὰ τοῦ 

σταυροῦ τελεσθέντος᾽ διὸ χαὶ οἱ ἀπούλέποντες εἷς 

αὐτὸν, διεσώζοντο. Οὕτω δὴ καὶ τὰ περὶ τῆς “ ἐξα- 
Ὁ ῳὠ, 7 Χ ΕῚ ΜΝ“ δ τῶι .- δὴ .- 7 

γωγῆς τοῦ ᾿Ισραὴλ εἰς ἔνδειξιν τῶν διὰ τοῦ βαπτί-- 

Γ ὁμολογεῖται  [ἴὰ ΠΥΡῚ νοίθυοϑ ; 611 ὡμολόγηται. 

8. τί οὖν  ϑεοσιπάα γοσι]α ἐσ Νί55. αἀάϊία, Ῥασϊο 

Ῥοβῇ εχ ἄποθιβ γείουῖθιιβ ΠΡΡῚ5. οτηοηδαίιτη,, {ζαοά 

ΠλΪητι5 Θοτα 066 1η 6611{15 Ἰοροραίαν, ἡ δὲ εἰς τόν Μ΄. οἴο. 

ἃ προδιαμορφοῦται 1 Ουϊάδιη (οἤϊοο5 πρόσδιαμορ- 
φοῦται. Ῥαι]ο Ροϑβὲ ἐ1Π προὐπεσήμηνεν, φαοά ἴῃ οο- 

ἀϊοῖθιιβ Μ85. πο ΤΟΡΟΥ ἔα" ; 4111 ομῖτη Παρ πΐ αἱ 661- 

αἴτητιβ, 8111 ἀπεσγλαινεν. 

προδιαμορφοῦται τὰ θεῖα, μικρά τίς 26 

δτιχιί, οἱ ἐπ {{{π|πὶ οὐ οαΤἀδγιιτιῖ; οἱ ἤπιγπι5 βοίϊι- 

{10, τιδὲ δὲ 6 ἤριιγῖς. 

ΟΑΡΙΤ ΧΙΥ. 

31. ουιη, Πα πππ|ηΐ, ἰδιηθἴϑ1 [Σὰ Ρ ἸΖα Π}1}} 1Π 

ΒΡΙΡΙ., ΠΟΙ 1Πη468 ρᾶ δϑΐ τιξ Κριντι5. οπὶ Π)60 
πιο γ οἶα, {πᾶ πο οἱ 1η ΜΌβΘΠ ΠΟΠΠῚΠ]]1 [λα ρ11-- τς σον. τὸ 

ΖΑ δ ηΐ, 1Π Πα Π6 δὲ 1ἢ ΠῚΔῚ]. Θ᾽ ΠΉ 16 7 ἀπ θη} οἱ 3" 

ἴΠ σοπίδβϑο δϑὶ δι [ππ|556 οἰ] 1Π ΠΟΙΏ]η65 ἢ-- 

46π|. Οτοάϊαϊε οπίηι ρμοριεἶιι5 ἤεο εἰ Μοεὶ {π- Εχοά. ιή 

πατιῖο 6715. Οὐ Ἰρῖταν, πα αππηϊ, οχ Πἀ6 ἃ μὰ- ὑπ: 

Ῥ 5π|0. ΚΡ Ρ ἔπη} 58 ΠΟΓΠΠ τι571|6 Δ60 [0115 0 

ΤΡ ΠΟα5. 5ῈρΡΓὰ ΟΥΘΔΙΠΓΆΙΩ. ,. ΟΠ ΘΔ ([6Π] [Δ ΠῚ 

ΘΟΡΙΡΕΠΡΑΡΊΙΠῚ [Θ5{ΠΠ ΟΠ115 {ΓΙ δυι Πίπιι" δα ην ΠΟΙῚ]- 
πῖριι5. Οὐϊά ἰσιαν ἀἸσθιηιι5 ἢ ΝΙμηἰλιιη 1ΠΠπ|4, 

«ποιὰ ἴῃ Βρινταπὶ ααϊάθιη 465. οϑὲ δβτι6 δία 6 

ἴῃ Ῥαίΐγϑιη οἱ ΕἸ] τιμὴ ; 51 1}1}}1{61 ΘΕ] Π} θα ΡἐἸ5Π]ἃ. 

Οιιοά 5] δὲ ἴῃ Μόβθῃ, οἱ ππ|)6 1} ; ν τὶ 1 τι- 

Ὀγάτ δὲ ἤσυγαμι. ΝΘΩπ6. γ6ΡῸ, ΠΕΟΠΙΔ ΠῚ ἀἸν1Πἃ 

γΘτι5 Πα] 115 οἱ Ππιτη Δ 15 ρυ Π σ απ}, ᾿460 
δἱ ἀἰνι πουτιμὴ [1 1Π}1}18 οϑὲ Πδίμγα, Πτια1 ἤσιινἃ-. Νοι ἰά- 

ταση ἀπ ὈΡΑΙΪΟ 580}06 ΡγΘϑισηἸΠοαν. Ἐϑὲ θηΐηι ἀζες τὰς 
[ραν ΓΘΓΙΠῚ, {Ὁ ΘΧΘΡΘοίδΔη [11 ἀθοϊαναῖο ῬΕΙ͂ «υῖα ἥρσατνῖδ5 

᾿πη] τα το π6 πὶ, {ποα {πππγῖιπὰ δϑὲ ᾿πἀἸοαηο ργ-- τ ἯΚΕ 
τη Πϑἰγη5. αι ΑἀΔπὶ ἤσιιγα {πἰπ|}1, δὲ ρϑ γᾶ ἰὰ. 

βραγαῖο ΟΠ ἰβίιιβ : δὲ πᾶ ὈΥΟΙΠΔΠΔΠ8 6 ρο Γᾶ, ΤΟΣ Ούτοτο. 
σαν Ὑἱν 1626. ΡΟΙΘΠΕ125 6.1. δὲ σις Θτιῖτηι, ἰη-- Εαοά. 17. 

«αϊῖ, σἐεἶῖ, υϑτιαὶ αἰ πιθ, οὲ δας. Ἐκ τλλππὰ ἰγ- ἢ ὙΨΣΝ 

Ρὶ15 υἱνὶ ρϑηῖ5, 4π| (6 ἜΗΝ ἀθβοθηαῖ : οἱ ΒΘΥΡΘΠΒ Πομί. ΠΥ 

ΘΈΡΟΥΣ ὙΘΧΊΠ]Ο Ῥοϑιπι5,, 58} π||{6 88 Ῥ ΘΘΙΟἢΪθ. ΡῸΡ Νῖιπε 21τ.9. 

ΟΥ̓ΠΟΘΠῚ ΘΟ, ΒΙΠΠΠΊΔ [86 : ΘΟΩΠ6 46] γΟϑριοθθαηΐ δά 

ΠΠ]υτη, ϑουγα θα η ἴα. ΒΙΠΏ]]16Ρ δὲ {τι ἀδ δά πιο 5 

5 ἀδὰμ, τύπος  Ἐδιο Ῥαγῖβ. ἀδὰμ, ἦν τύπος. Με- 

Τ11π|5 'ῃ Νῖ55. οὗ δτι, Β851]. 

ς ἐξαγωγῆς 1 (ὐσπβοητππὶ ἴῃ ἢᾶς σνόςα Νῖβ5. οοαϊ- 

ο65, Βα διεξαγωγῆς. Τλιβριτοοῦ (ομθοίβιο ΕΤΆΒΙΩΙ 

ἰπἰεσρτγοίαιιο, {π|ὰ ποη εἴα τα δ οχτίι 5  Ἀ Γι1Πὶ 

Ἰοφαϊαν ΒΑ5111πι|5 ; 5641 118 ῬΥΪΠΙΟΡ  πΙογίπαι 8. ]τι5 οϑὲ 

ψοῖας πὶ τὰ οχῖίτι5. [5 6] ΓΤ Ί1Π. 



Ἑχοιὶ. τῷ. 

15. 

τ. ΓΟ 
22. 

ΣΤ τή. 

10. 

Οςπ. 23. 

"δ 

7υὲ 1.ν. 13. 

7οπ. 2. 

90 5. ΒΆΞΙΠῚ ΟἜΈΘΆΒΕΖ, 

5.46 11|5 βου ρία, δά 5:5} ΠΟ Δ ΟΠ 6 ΠῚ ΘΟΓΡΕΙΠῚ {|| 

ῬΑΡΓ5Π10 58|γ] ἤτιπι, πανγαΐὰ διιηΐ. ϑογναΐα δα ηΐ 

ΘΠ ΠῚ 5.86} 1{Ἀ}Ὲ1ΠῚ ῬΥΙΠΙΟσΘ ἢ ἃ, “6 Π] Δ ΠΊΟ {1 
οἱ Ραρθζαςουγιιη) ΘΟΡΡΟΓα, ΟἴιΠῈῚ σραῖία ἤαἔαν 115 

411 ϑα ΠΘ ΠΟ 51.568] ΓπΘΡ ηἴ. ΘΔ Πσιι5. ΘΠΪΠ} ρε6- 
οἰ15, ἤσιιγὰ βασι 15 ΟΠΡΊ5Γ : ΡΥ οσθηϊία να- 
ΤῸ ἴγΥρῖι5 ΠΟΙ] 155, {|| ῬΥΙΤη115 ΘΟΠΕ 5 εϑὲ : 4] 
ΠΠΟΠ]ΔΠῚ ΠΘΟΘϑϑαΡΟ ἴπ ΠΟΡῚ5 θϑὲ, ἀπ ϑιοοθϑϑῖο- 

ΠῚ5. 56}16 πβήιι6 δα ἤπθηι ἐρα Π5Π}} {{Π{π|’, 1460 ἴπ 
δ. Αἀλ πη ΟΠ ΠῸ5 ΠΙΟΡΙ ΠῚ), οἷ ΓΟΘΉΑΥΙ ΠΟΙ 5. τ561|6 

84] Ἰϑσῖβ σοῃϑι Π] ΠῚ} ΠΟ ΠΘηΙ, δὲ ΟΠ ἰδεῖ αὐ νθηίιηι. 

(οπϑογν δία δἰιθ } 51πὲ 4 60 ΡΥ θη ἃ, Π6Θ θὰ 

τη σογοῖ ΘΧϑΈ ποῖον, τιί οϑίθπάθγοῖαν, ΠΟ5 71} 

ΠΟ ΔΙΠΡ]ΠΠ5 ΠΊΟΡῚ ἴη Αάδπι, {πὶ ἴῃ ΟΠ Ἰϑίο νἱν]- 

ἤοΔ ΠῚ διιηηιι5. (δ ἔθ 1 ΤΠ Δ} 6 δὲ πρρι]α, ἴπη ργθ- 

56Π{1 Ταϊάθιη, ἱπάπιοο αὶ δα Πάθμι μῈὺ δάτηῖνα-- 

ΟΠ ΘΠῚ ; 1Π {τιξπι "11 Π} ἃτι6 Π1, ἰδ Π] {τᾶ Π} ἔγ Ρτ15 σΡὰ- 

τἰὰ1ὴ γ ΘΠ ΓΔ ΠῚ Ρ Γϑοϑίσηα θαι. Ομῖς δαρίοπϑ, οἱ ἱπι- 

ἐοἰἐσοὶ "θο 9 “αουηοίο πιᾶγθ, ΡΟ Πσαγαϊη μὰ- 

ΡΠ 5η1ἃ, 56 ρα δ η5 ἃ ῬΏΑΓΔΟΠΟ, Ζιθπιδ πηοά πὶ οἱ 

Ἰανδοῦιη πος ἃ ἀϊάθο0}1 ἐγγαππῖάθ. ΠΙπὰ ὁσοϊάϊε 

Ποβίθιη ἴπ 5656, πηου ππι οἵ Πἰς ΤΠ πη] ΟἾ Ἰἃ, {1166 

ΠΟΡῚ5 (αἰ σαπὰ Π)6ο. ΑΒ 1|ὸ Ροραϊα5 οχῖὶ 116- 

5.15 : ΔΒΟΘ ΠΕ Πλ15 δὲ ΠῸ5. ἃ ἃ 415 [ἈΠ {18 Π} ΘΧ 
ΤΠΟΡ {115 ὙἹΨῚ, 5ΟΡγ αἱ ΡΘΙ σΡΑ 18 ΠῚ 6115 41 νοοα- 

γἱῖ πο5. ΝΌΒΡΡ65. δι ἔθ πὰ τη] γα “Πὶ ΞΘ ΙΓ ἔπι5, 41] 

ΠΠ᾽ ἀϊ ππτην Πατημηαπη που εἰ Ποα πο πιθηι γα σοβοὶ- 

δογαΐῖ. 

32. Ουὰ ᾿ρίταν 9 ππιπὶ «πα ἔγρίοθ ἴῃ Μίοβοπ 
ΒΑΡ ΈΖΑ δαπῖ, Ἰάθο οχίστια δϑὲ σγαῖα Βαρεϑιηα-π 
{15} θ8π πος Ῥαοίο ποὺ ἁἰτπι φαϊάααδπι ἴπ πο- 

5[Γ15 ΠΙΥ 56 115 [ΠΟΥ ΤΠ ΘΠΙ1ΠΊ, 51 {τοεἰ 1π δἰ ηριι- 

115 διιστιβίιιΠΙ 6ϑῖ, Ρ6Ι Ριθοθθηΐεϑ ἤστιραβ5 ἀθρυῖ- 

ΠΊΔΠ11|5. Ας πὸ Ὅδι «πάρι οῦσα ΠΟΠΊΪΠ65 οἶα γ1-- 

ἴὰ5 ΠΙΆ στ ΠῚ {πα 81} δὲ ΘΧΙ ΤΏ ΠῚ, {|| τι] σο πὶ- 
{πη} ΕἼΠΠπιπὶ ἀθ1 ρΓῸ Ῥϑοσατ5. ΠΟΘ[Γ15 : σπαηήο- 

αυϊάδιη δὲ ΑΡραΠαπὶ ΠΠΠ10 5110 ΠῸπ ΡΘροιεἰζ. Νϑο 

ΤΟΙ ΠῚ ΡΆ5510 5] ΟΥἸοϑβὰ ; 5: 1] 461} ἃν 165 ἰοοῸ ἴ5δᾶσ 

γ]ο 85 ἤσαν Θχρίονι. Νϑάπθ ἀθβοθιδιι5 

δὰ ᾿πἴθγοβϑ. πΟΡΥῚὈ1Π15:; σα πο 4π]ἀθη ΤῸ Πὰ5 {γὶ- 

τι ΒῈ5. αἴθθιιβ., ἃς του! ἄθηη ποοιΡιι5., τη 5. ἤστ- 

ΤᾺΠῚ ὈΥ|5 οχρίονιῖ, Το πὰ οῦσο [δοὶϊξ οἱ 46 μὰ- 
Ῥ ϊϑιηαῖθ, 481 νϑυὶἰδίθιη. ΘΕ ἘΠΊΡΡὰ οΟΙηρᾶ-- 

Γαΐ, οἷ ΟΠ ἢ σ11}18 σΟΠίεγΕ δὰ {π|ιτ ἤριι]5 51- 

ΘηϊΠοαπίθν, ἃ. Ρ61' Μουϑθι οἴ τη 76 [οίΐδιη 51- 

Π11}} να ΠΡ 6] 108 ΠῚ «Ἰ5ΡΘΠΒ ΓΠΙΟΠ ΘΠ οἰθγαρα ἄσστο- 

ἃ διδομένης  Ἀδεσ. ΡὈυΐπηαβ διαδιδομένης. 

ε ὁ θάνατος ΕΠ δἀάυπέ ἀπὸ ἀδαυ, 5664] ες ἦ6- 

δαηξ τη δῖ55. 

 διετηρήθη δέ Ῥτο [εἷ5 γοοῖθιβ {γο8 (οάϊςος χαὶ 
ἐσώζετο. Ῥαιο ροϑξὲ οοἥϊοοβ δῖσ5β, θίγειν, 611 θήγειν, 

ΘΑΡΡΑΒΡΟΟΘ. ΑΒΟΘΗ͂ΙΕΡ. 

, ΄ 

σματος σωζομένων ἱστόρηται. Διεσώθη γὰρ τῶν 
5 νι Ὑ ς ᾿ , ᾿ - 

Ἰσραηλιτῶν τὰ πρωτότοχα, ὡς χαὶ τῶν βαπτιζο-- 
᾽ὔ Α Ἷ ὕ τ - 

μένων τὰ σώματα, “ διδομένης τῆς χάριτος τοῖς 
- ᾿Ν τ ᾿ ν᾿ 

πον ὑπὸ τοῦ αἵματος. Τὸ μὲν γὰρ αἷἴυα 

τοῦ προθο ἅτου, τύπος τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ" τὰ 
ΝᾺ 
δὲ πρωτότοκα, τύπος τοῦ πρωτοπλάστου " ὃς ἐπειδὴ 
» , “ων κα , το ΚΑ , κι. ἦν τὰς 
ἀναγχαίως ἡμῖν ἐνυπάρχει τὴ ἀχολουθία τῆς διαδο- 

᾿τὩὖὉὕ ’, [ἀν ϑ ᾿τ-ᾧὉΌὉ “-Ὁ᾿ 

χῆς μέχρι τέλους παραπεμπόμενος, διὰ τοῦτο ἐν τῷ 
2 ὯΔ ͵ὔ - ᾿ 

Αδὰμ. πάντες ἀποθνήσχομεν, χαὶ ἐδασίλευσεν “ ὅ 
, - - “ ,ὔ Ζ “-Ὁ 

θάνατος μέχρι τῆς τοῦ νόμου πληρώσεως, χαὶ τῆς 
-᾿ Τ “τ , Ν οτω 

τοῦ Χριστοῦ παρουσίας. ὦ Διετηοήθη δὲ ὅπὸ τοῦ 
ΩΣ }Ὶ , -Ὁ Ἁ , 

Θεοῦ τὰ πρωτότοχα, τοῦ «τὴ θίγειν τὸν ὀλοθ:εύοντα, 
τὶ οι» Ὁ ς - ΕῚ μν 5 - 

εἰς ρῶς τοῦ μηχέτι ἡμᾶς ἀποθνήσχειν ἐν τῷ 
}Ὶ ’, - το ΓΤ “-᾿ 

᾿Αδὰμ,, τοὺς ζωοποιηθέντας ἐν τῷ Χριστῷ. Ἢ δὲ 
νὰ - ᾿ λῚ αἶ 3. Ψ ᾿ὔ 

θάλασσα χαὶ ν γεφέλη, πρός μὲν τὸ παρὸν, εἷς πί- 
΄- Ἁ » 

στιν ἐνῆγε διὰ τῆς χαταπλήξ νήξ ἕως πρὸς δὲ τὸ μέλλον, 
Δ “- ’ὔ ν 

ὡς τύπος τὴν Ἡἐοί χάριν προὐπεσήμαινε. Τίς 
“- “ο-Ὁ- ᾽ 

σοφὸς, χαὶ συνήσει ταῦτα : πῶς ἢ θάλασσα βάπτι- 
- » - - Α 

σμα τυπιχῶς, χωρισμὸν ποιοῦσα τοῦ Φαραὼ, ὃς 
Ἁ Ν Ἁ ἕ -ὔὮὋὉ - Ὁ» “,Ν » 

χαὶ τὸ λουτρὸν τοῦτο τῆς τυραννίδος τοῦ διαφόλου. 
Ε , “ , ΡῚ « - " ΡᾺ ιν, ΕΣ ΄ 
Ἀπέχτεινεν ἐχείνη ἐν τπβαι τὸν ἐχθρόν" ἀποθνή- 

θρα ἡμῶν ἣ εἰς Θεόν. ᾿Εξῆλθεν Ω ἝΝ ( - Ν ΕΣ 
ῷ “Ὁ. 

Φ ῳ Ὁ 

Ν τ 

τὸν ΠΝ 

,ὔ - ; Α - 

ἀπ᾽ ἐχεΐνης ἀπ δον: ὃ λαός" ἀναδαίναμεν χαὶ ἡμεῖς 
ν “ὦ ὦ 

ὡς ἐχ νεχρῶν ἜΚ ΝΣ ἀπὸ τοῦ ὕδατος, χάριτι σω- 
“Ὁ κ ε “ΝΑ 7, 

θέντες τῇ τοῦ χαλέσαντος ἡμᾶς. Ἢ δὲ νεφέλη σχιὰ 
τε , Ὁ γῷ ἘΝ εν Ἢ ΄ ζω 

ἐχ τοῦ Πνεύματος δὼ Ἐξ τοῦ τὴν ἐὰ ὑτὰ τῶν 
τῷ - 6, Σιν “Ξε νεχρ σξω παν οἷὰ τὴς νεκρώσεο ς 

᾿, 

Τί οὖν; ἘΠῚ τυπιχῶς εἰς Μωῦσἣν ἐθαηεεῖσθη» 

σαν, διὰ τοῦτο ὅ μιχρὰ ἣ τοῦ βαπτίσματος χάρις: 
εὐ 5 Ὁ ν' χ “-: ’ὔ ΓᾺ - 
ὧν οὐδ᾽ ἂν ἄλλο τι ΡΕ 5 εἴη τῶν ἧμε- 

Ἀ , 

τέρων, εἴπερ τὸ ἐν ἑχάστῳ σεμνὸν τοῖς τύποις προ- 
ΔΝ " 

διαβδάλλοιμεν. Οὔτε γὰρ ἢ εἰς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ 
οἱ 5 Ἁ -- - 

΄ ἐρφυὲς, ὃς τὸν μονογενὴ Υἱὸν 

τιῶν ἡμῶν - ἐπειδὴ χαὶ Ἀ- 
Ψ 

δι Φ 

ι ὗ 
“ΠΝ κ - ς 

ἔδωχεν ὕπερον τῶν πρδρε 

ὄραὰυ. τοὺ ἰδίου υἱοῦ 
ΝᾺ 

τοῦ Κυρίου ἔνδοξον" ἐπειδὴ πρόδατ ον ἀντὶ Ἰσαὰχ 

ἁ 

νῷ 

φυ ἐφείσατο. Οὐδὲ τὸ πάθος 
-᾿ 

τὸν τύπον ἐπλήρου τῆς προσφορᾶς. Οὔτε ἣ εἰς ἅδου 
ὔ 

χάθοδος φούερά- ἐπειδὴ ᾿Ιωνᾶς ἐν τρισὶν ἡμέραις, 
ν [ὁ - , Χ 

χαὶ τοσαύταις νυξὶ, τοῦ θανάτου τὸν τύπον προεξε- 
7, 9. ΞᾺ “ - τσ - ΄ 

πλήρου. Ταὐτὸν τοινυν ποιεῖ χαὶ ἐπὶ τοῦ βαπτί-- 
- - , ν᾽ ἢ Ξ 

σματος ὃ τῇ σχιδ συγκρίνων τὴν ἀλήθειαν, χαὶ τοῖς 
᾿ ΄-- ΄ 

τύποις παραδάλλων τὰ παρ᾽ αὐτῶν σημαινόμενα, 
“. τὉ τ-τὥὔὟἪ}Ἰ ᾿-εὕ 

.1 χαὶ διὰ Μωύσέως χαὶ τῆς θαλάσσης πᾶσαν δμοῦ 
Α Σ ΠΑ Τί 5 λ “ 3 , ΒΝ τα - 

διασύρειν τὴν εὐαγγελικὴν οἰχονομίαν ἐπιχειρῶν. 

Ποία γὰρ ἄφεσις ᾿ παραπτωμάτων ; ποία ζωῆς ἀνα- 

8 μικρά  Ττοβ (σα ἴο65 μικρόν. Ῥάᾶι]ο Ροβὲ δ 1{| οοπ- 
τὰ οπημΐιπι οοϊοατη Ν55, πάθη παραζάλλοιυνεν, ππᾶάς 

Ἔγαβιηιιβ, δὲ οοπ ζει απειιδ. 
3 παραπτωμαάτων} Ουτήαπι (οάήϊοο5 ἁμαρτημάτων. 



11. ὃΚ 

, 2 , ω - ,ὔ τ το ἢ 
νέωσις ἐν θαλάσσῃ ; ποῖον χάρισμα πνευματιχὸν διὰ 

ἾΝ , , -- 
Μωύσέως ; ποία νέχρωσ!ς ἁμαρτίας ἐχεῖ; Οὐ συνα- 

- - “ΝΑ ,ὔ 

πέθανον ἐκεῖνοι Χριστῷ ᾿ διόπερ οὐδὲ συνηγέρθησαν. 
ο ,ὕ ᾿Ὶ 

Οὐχ ἐφόρεσαν τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου, οὗ τὴν 
Ὁ -Ὡ - Ἁ ΄ 

νέχρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιήνεγχαν; 
- “ »Σ5κ.͵ Ἀ ἊΝ Ῥ ΕΙ 5 ΕῚ 

οὖχ ἀπεδύσαντο τὸν παλαιὸν ἢ ἄνθρωπον, οὐχ ἐνε- 
᾿ ,ὔ 

δύσαντο τὸν νέον, τὸν ἀναχαινούμενον εἰς ἐπίγνω- 
-Ὸ γ “,Σ5,ι,, Ὁ 

σιν, χατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτίσαντος αὐτόν. “ ΤΙ οὖν συγ- 
- ἢ , 

χρίνεις τὰ βαπτίσματα, ὧν ἣ προσηγορία μόνη χοι- 

νὴ, ἢ δὲ τῶν πραγυάτων διαφορὰ τοσαύτη, ὅση ἂν » ἢ δὲ τῶν πραγμάτων διαφορὰ τοσαύτη, ὅση ἂν Β 
΄ 5 , ᾿ Ἁ “" 7 ἣ τν Α 

γένοιτο ὀνείρου πρὸς τὴν ἀλήθειαν, χαὶ σκιᾶς χαὶ 
, Ν ᾿" τς , 

εἰκόνων πρὸς τὰ χατ᾽ οὐσίαν ὑφεστηχότα:; 

ΕἸ ᾿ - ᾿ ι 
Ἀλλὰ χαὶ ἢ εἷς τὸν Μωῦσέα πίστις οὐ τὴν εἷς τὸ 
- , δὶ ἢ ΝΥ ) δε. ἢ ἀκ ΣᾺ δὶ 

Πνεῦμα πίστιν ὀλίγου τινὸς ἀξίαν δείκνυσιν ἀλλὰ 
} Ν , ᾿ -Ὁ Α ΕἸ δ ι 

χατὰ τὸν τούτων λόγον, μᾶλλον τὴν εἰς τὸν Θεὸν 

τῶν ὅλων ὁμολογίαν κατασμιχρύνει. ᾿ Επίστευσε γὰρ; 

φησὶν, ὃ λαὸς τῷ Θεῷ, καὶ Μωῦσεϊ τῷ θεράποντι 
ἐπ ο - τω , ΄ ὧν αν, τὦὸ γ Η 

αὐτοῦ. Θεῷ τοίνυν συνέζευχται, οὐχὶ τῷ Πνεύματι 
γ "» ΕΝ ,ὔ - -- γ 

χαὶ τύπος ἦν οὐχὶ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ τοῦ Χρι-- 
΄ ο ΓῚ ᾿ Ϊ, “τ 

στοῦ. Τὸν γὰρ μεσίτην Θεοῦ χαὶ ἀνθρώπων δι᾽ ἑαυ- 
ΌΝ , ὅ ,ὔ -- .- 

τοῦ τότε ἅ προαπετύπου ἐν τῇ τοῦ νόμου διαχονίαᾳ. 
ἣ τ 7 7 ΣῊ Ἷ πὸ ὑκίς 

Οὐ γὰρ τοῦ Πνεύματος τύπος ἣν ωὐσῆς, τὰ πρὸς 
᾿ ζω πὰ ΄ - Ἕ 

τὸν Θεὸν τῷ λαῷ μεσιτεύων. ᾿Εδόθη γὰρ γόμος δια- 
᾿Ὶ δ." - , ᾽ ᾿ , “» “Δ ἘΞ" 

ταγεὶς δι’ ἀγγέλων, ἐν χειρὶ μεσίτου (δηλαδὴ τοῦ 
Ἔν ΣΝ τ ἢ το Ξ΄ 

Μωύῦσέως), κατὰ τὴν πρόκλησιν τοῦ λαοῦ λέγοντος" 
Α ΨΖᾺ κ᾿ Ἁ ἘΞ Ὲ “ Χ ἣ οὺ Ἵ ἊΝ χ λ ,ὕ 

Λάλησον σὺ, φησὶ, πρὸς ἡμᾶς, χαὶ μὴ λαλείτω 
.Ὸν σ 

πρὸς ἡυᾶς ὃ Θεός. “Ὥστε ἣ εἰς αὐτὸν πίστις ἐπὶ 
Ὁ ͵ τὰ ,ὔ Χ Ἷ ΩΣ Α 

τὸν Κύριον ἀναφέρεται, τὸν μεσίτην Θεοῦ χαὶ 
- , ν 5 , - 2 5 ,ὔ .“. » 

ἀνθρώπων, τὸν εἰπόντα " 1ἱ ἐπιστεύετε Μωῦσεϊ, 
ΕῚ , Ε ΕἸ »Ἥ τ᾿ ᾿ 9 Η 
ἐπιστεύετε ἂν ἐμοὶ. Ἄρχ οὖν μιχρὸν ἣ εἰς τὸν 

τι! ΄ , κ κἷ 
Κύριον πίστις, ἐπειδὴ διὰ Μωῦσέως προ:ση- 

, Η͂ “ .“«-ὔῳ 

σάνθη; Οὕτως οὐδὲ εἴ τις εἰς ΜΙωῦσῆν ἐδαπτί- 
-ὦ Ἧ ᾿ 

σθη, μικρὰ ἢ ἀπὸ τοῦ Πνεύματος ἐπὶ τὸ βάπτι- 
͵ ἢ ΕἾ , “ Ἄς πα ι 

σμα χάρις. Καίτοιγε ἔχω λέγειν, ὅτι Μωῦσῆν χαὶ 
ῥὴ Ὁ ΓΝ ᾿» τ 

τὸν νόμον τῇ Γραφὴ λέγειν σύνηθες: ὡς τὸ, 
. ἣν "] “ ᾽ὔ ἡ ᾿Ὶ “4 γανλ ἤν 

ὕχουσι Μωῦσέα καὶ τοὺς προφήτας. ᾿[δ οὖν νομμ:- 
Ν , Ἂς 2 2... 5 3 τ 

χὸν βάπτισμα λέγων, ἐύαπτίσθησαν, εἶπεν, εἷς τὸν 
δ ὦ Ὁ Χ ͵ τ “ 

Μωύῦύσῆν. Τί οὖν τὸ χαύχημα τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, 
ἀρήκον ᾽ - Ὁ ᾿ - εὐ ἀρκοῦν, μὴ τὰ 

χαὶ τὴν πλουσίαν τοῦ Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν δω- 
ο- κ . 

ρεὰν, τοῦ διὰ τῆς παλιγγενεσίας ἀναχαινίζοντος 
ἰδ τὸν τ 3 τ λ 5 , 
ἡμῶν, ὡς ἀετοῦ, τὴν νεότητα, “ εὐχαταφρόνητον 

, Ι οῸὖνοώ ῸὦοΟ. Ν -- 

δεικνύουσιν οἱ ἀπὸ τῆς σχιᾶς χαὶ τῶν τύπων τὴν 

» ἄνθρωπον 1 ἘΔΠῚ ἀἀάιυπῇ σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 

56] Πεὸὸ ἀρβϑαμί τη νοΐ θιι5 ΠΡΌ γῚ5, Πβάθηη δοίουι 5 

Ἰεσία χτίσαντος αὐτόν. Π)εεϑὲ αὐτὸν ἴτπι ο1{15. 

ὁ τί οὖν εἴο. 1 Ἀδσ. ον 510 μαοῖ : τί οὖν συγχρί- 

νεις βάπτισμα ᾧ ἡ εἴς. Ῥαιΐο ρμοβὲ Ἰοσίτητιβ στὰ ἀπ 1-- 

415 (ΟΠ ἸΟΙΡα5 ὀνείρου οἱ Μωῦσέα, 611 ὀνείρων εἰ Μοωῦ- 

σῆν. ΘαΡιπ 6 (οάϊοο5 ἄπο ἐπίστευσαν γὰρ, φησὶν, Θεῷ. 

ΒΡΙΕΙΤΟ ΘΆΝΟΤΟ. ΟΘΑΡῸΤ ΧΙΥ. Ὁ 

ἄἰταν, Νὰ {186 ρΘοσδίοΟ 1" Γ ΘΙ 15510, ({{{|86 Ὑ] ἴδ 

ΤΟΠΟΥΔΙΟ ἰπ Π]Δ}1, «πιο ἀοπιιηι 5011 π4}6. ΡῈ Γ 

ΜΌ56η ἢ {465 1110 ῬΘΟΟΔΠ 1π ΘΓ ρί10 ἢ Νοη 1} 

ΟΠεἰδίο σοι ογ π 5ππ|, ΘΟ΄π|6 Π60 οτἴμὴ 110 γο-- 

5150 181] 51 Ὁ ΝΟ ρΟΥΑ ΔῊ ἸΤΠΘΊΠΘΙΩ 11}Ππ|5 628-- 

65.115, ΠῚ ΠΙΟΡ ΕΠ ΘΟ  ἸΟΠΘ ΠῚ. }θδ5ι 1Π ΘΟΡΡΟΥΙῈ οἱγν-- 

σα ον θα ηΐ, ΠῸΠ ΘΧτθυῖιπ  ψεΐθυθ η ΠΟΙ ΠΟΙ, 

ΟΠ ᾿Π πϑυτπῈ ΠΟΝ ἘΠῚ. {{π| ΓΘ ΠΟΥ ἀἴπιι 1ἢ ἈΘΏΙΕΟ--: 

ΠΟΙ] ΘΟ. Πα εππ ΠΟ Ὶ ΠΘῺ. 1{ΠΠ|5. {11 δα π. 60η-- 

ἀἸάϊε. ΟἿ] Ἰρττπν ΘΟΠ ἔοι 5 θὰ ρΕδηϊαῖα, ΦΠΟΡΠῊ 50- 

Ιὰ ΘΟ ΠῚ. Π.11Π15 ἈΡΡΘΙ]ΔΓΟ : γθυιιπὴ πιΐθηι ἰδ ηΐὰα α1- 

(ἐρθητα., “πα πΐα 501 ἃ γοΡ αῖθ., ἃ0 ΤΠ Ὀ}88 

οἱ 1 ΟἽ ΠτιΠ}, ἃ 15. (1185 ΤΟΥ ΘΡὰ 5 5]ϑιπηΐ. 

35. 564] δὲ ᾿ρϑὰἃ Π465 ἴῃ δίοβθη ποὴ ἢάθι ἰῃ- 

ΒΡ᾿Ρ απ ρᾶννεθ 6556 ΕἸ σ ἢ] 115 οϑίθ 1; 566 56- ἜΠΞΟΡΕΙ 

οππ τι ἰϑίογαμη γα ἸΟΟἸ Πα ΟΠ ΘΏ1, Θἃ ΡΟΙ1157 {188 πὸ Ξο απ 

ἀρ. Πθοὸ τη] νθυβου ΡΓΟΠ θην", Θχθηιιαΐ. ὕτο- ἀὐτῦν Ἴ 

εἰϊα τε ὀτεῖτνι, Ἰπατξ, ροριεῖπι5 1260. εἰ 7 οοἱ ξαπιτι-- ἀπε: Ώρο. 

ἰό ἐἼιι5. Τοδο ἰΐϊαψαθ οορυϊαξιι5. ἐδὲ Μίοβαϑ, ποὴ ἔαοά. τή- 

ΒΡΙΡΙΠ : ΘΡ π|6 ἔγ ρῖι55) ΠΟῚ ΒΡ᾿ΡΊπ|5, 564. ΟΠνῚ- Ἢ 

511. Νδηὶ Ὅ6Ὶ δὲ ΠΟμΉΙ Πα ΠΊΘΟ ΙΑ ΟΥ ΠῚ ΡΘΡ 56 

Ἰρϑιη ἔππῸ 1Π ΤΏ] ΠΙ5 [610 166 15 Ὀ ΘΠ σπι ρα θαι. Να- 

416 ΘΠ1ΠῚ ΘΡΙΡΙτπ5 ἤστιγα δγαΐ ΜΌ565; 1Πἴοϑι Π δι} 

δὲ ρορυΐϊιμηη Ἰηἰθροθ6η5. Παΐα οδὲ θηΐη] ἰθχ αἰ5--- σαἱ, 3. το. 

Ροβίία Ρ6 1} ΔΏΡΕΪΟ5 5, 1Ππ πηᾶπιι Π]ΘἸαῖΟΥ 5.») γ166]1--- 

σοι Μοβὶ8, ϑδδοπηάιμ ριον θα] πθιη ΡΟρΈΠ]. 41-- 

οθηἐϊ5, Ποφιιθγ6 {τ τιοὐ 5, δὲ ποῖὶ ἰοφιιαῖμ τιοὐὶς. Επτοὰ. 50. 

7 οιι5. Τίαιιο 465 ἴῃ Δοβθη δὰ Πομιίπτη γθίευ- “9 
ἔπ|,. ΠΟ ἀἸὰΙΟΓΘ ΠῚ 1Πἴ6ν Τλοιι ἢ δὲ ΠΟΙΏΪΠ 65, 41] 41 - 

χιῖ: δὲ ογοάογοίίς "70 γ5ϊ, ογθαογοἐἰδ πίΐψιι6 πιί- 7σαπ.5.η0, 
μῖ. πὰ Ἰρτξαν ραν Ὶ τη  Π1] 65 1Π Τ)ΟΙΏ]Π1ΠΠη;. 

4πἰὰ Ρὲὺ Μοόβθῖη ργαϑισπαΐα οϑὲ ἢ 510 8] {π|5 1Π 

Μόβθη Ὀαρ ϊχαῖτι5. οϑ, ΠῸῚ ἸΔΟΙροῸ δχίστια 5Ρ1}1--- 

ἔπι|5 στα 1π θὰ Ρ βηηαίθ. ΟἸα ]ΠΠΙ Δ} ἃ ΠΟ 1] ρΡ05-- 

511 ἀἴσθιθ σοΟηϑιιθ {1 Π 6} 6556 ΒΟ. ρΡἔ 60, Δο-- 

5315 ΠΟΠΊΪΠΘ. ΘΕ ΙΔ ΠῚ 515 ΠΙΠ ΟΡ 6 ΙΘσ θη], ν πὶ 1Ππά : 

ΤαΡεηὶ ἤοδοηι οἱ ργορ]ιοῖας. ΤᾺ π|6 (6 ΘᾺ }1 αΞ Ζις. 6.30. 

Ραϑμιαῖθ ἰοτ16Π5, ΒΑΡΕΖΑΙΙ 5πη}, 1Π 4110, Ἰὴ ΜΙΟ56. τ. Οον. το. 

Οἴιν ἰσίταν σ]ΟΥ ΑΠΌ ΠΟ ΠῚ ΠΟϑ 86 5ρδὶ, οἱ ἀϊνοβ 11- ἢ" 

᾿πἃ ΠῚ ἂς ϑϑυνδίου!β ΠΟΒΕΓῚ 40 Π11ΠῚ, 61 ΡῈ τ6- 

Ἡδτειῖ-- 

ΘΘΠΘΙ Δ ΠΠΟΠΘΠῚ Γοπογδῖ, νοΐ Δ 61|1|85, Πν Θη ἔπ θα 

ΠΟΒΓΡΔΠΊ, σΟΠ ΘΙ. 1116 θά θθ ΘΟ ἈΠ 11, {π|| 

6Χ ἀπ] γὰ οἱ Π σι }15 ΘΔ] ΠΤ ΠΙΔΠ {π|}" νου τ Γ6 ΠῚ 9 ΡγῸ- 

ἃ προαπετύπου 1 815 Ρ]ευ4πε Νῖ55. ἘΔΙΠ προανετύ- 

που. Ῥᾷι]οὸ ροϑὲ ᾶθπὶ δα {1 οὐπὶ τιπὸ οοάϊος 5. 

πρόσχλησιν, ἅΠΠ1 ταῦ τη οοπίθχίπι, 

8. εὐχαταφρόνητον ἡ Β6ρ. βοοιπάπ5 εὐχαταφρόνητα. 
ΤρΙἄοπι τε δείκνυτε, ΡΙουΊ4ας. Οοαϊοο5 αὐ ἴῃ οοη- 

ἰοχία. Ηαυα ργόοὰϊ εχ ἰσῖριι5. Οοάτοιθι5. δ πητ5 

τοῦτο Ροϑβί παντελῶς, 



ὃ ςι, ΒΑΘΙΠΠῚ ΘΕΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΒΟΠΊΕΡ. 

[δοῖο ἁπί μὴ Ομ ΠἶΠῸ ᾿π[4Π1}}15 δϑῖ, ρυιθυ  4Ὲ6 οἵ Γ- 
νϑρὰ Ιλοῖ6 δϑὲ Ομ, ᾿σπο ΓΆΡ τηασπτιπι {Ππ|4 Πηγϑίο- 

γἴπτη Ποϑίγδο 54 {π|{15 : (ποιὰ φπϑιηδάτηοάπιπ δὰ α1- 

501Ρ0Π1π85 (Ἰ5ο 6 4185 “προ τιοὶ 50} 6 Ππτι5, 1ἴὰ 1 Θχϑυ- 

οἰταιίοπο ρἰθίδεῖβ, ἀπιπ ἃ ρου δου οη θη} 1 πποἰ πηι], 

ῬΥΪπητιπα Ρ ΠΡ τι5 {1188 (ΔΟΙΠΠτ|5. ῬΘΡΟΙΡ τ πετιν, οἱ (π|ὰ- 

ΓΠΠῚ ΘΟΡΠΙ ΠΟ ΠΟΡΪ5 σοησΡαί, οθὰι ΡΥ Π115 ΦΈΠι5- 

ἄαμη οἰ ἢ [15 15 {ΠΠ] δια πητ5 : Π6Ὸ ἐπ Πποϑβίρα 

σα θονπαῖ, {ᾶ5] Θοι]05 ᾽πὶ [6 ΠΟ. 15 ΘΠ 105, δ ἃ 

ἸΠΑΡΉΠΠ) ΘΙ ΓΔΕ15. Πππη6Π., Ῥδυ] ΔΕ Πα ἀβϑιιθ [Δ 1 6η-- 

ἄο. 5 ρνθιθηῖθ. ΤηΠΔ ΘΠΪΠῚ ΠΕ Ὸ ἴα 11 ΠΟΒΕ 85 

Ραγοῖξ, ἴῃ Ῥυ απ ἃ βαρ ΘΠ Εϊ85 διι88 Ορα]θμεῖα, 1η- 

4{| ᾿πηρ θυ βο ρα 4 ΡΠ ῖι5 1 6 }}Π 1 ΠΕ 186 5118 {10 }15 

Ροϊάαμη ἤᾶπο ποίβατθ δοσομῃηηοαπι Δ] 1} 

Ἰη5. 1 π ] ΟΠ6Π1, ῬΓΪτ5. ΘΟΡΡΟΓΙΙΠῚ τ|Π}}}} 85. 1ΠΕΙΘΡΪ; 

οἱ ἴῃ Δ6[π|5 5016} θυ’ ΠΟΙ σΟΠϑι Δ οΙ θ 8, Π6 ΡΡῸ- 

τἰπτι5 ϑρθοΐδοι!ο Ραν 66. [1015 Οἰ ΓΘ 51 ΘΑ] ΠΥ ΘΠΉ115. 

Αἀ δοπϑί πη] ]θπ ΘΠΪ ΠῚ ΓΑΙ ΟΠΘ ΙΗ ἔπη} ᾿ΘΧ ἘΠῚ ὈΓἃ ΠῚ 

ΒΑΘ Π5 ἔα ΡΟ Πἢ, ἔπ ΡΘΙ’ ΡΓΟΡ ΠΟ 5 [ἀοΐα ΟἸἸ Τὴ 

ἐδ! πϑαῖῖο, {πὲ οϑὲ γι τα 15. ΘΟ ΠΙσΤηἃ, ΘΧΘροΙ α-- 

τηθηΐα οι] οσ ΘΟ 415 θχοοριαΐα διηξ : σαοά 

γι θ] σοῦ ἃ μ15. Γαϊαιντι8. γα  ΠΟὈΪ5 ἘΓΆΠ51{π|5 [Δ ο]- 

115 δὰ γϑοοπα ἕδη 1 ΠΥ 5[ΘΥ]ΟῸ 5ΔΡΙ ΘΠ ΠΔΠ1. ΓΔ Έ{π|6 

ἦδ ἤρσαν!β 4] 46 πὴ Πδοίθπιιβ. Νάπι6. Θηΐμπη. ᾿ϊσοῦ 
μαϊο Ἰἰοοο ἀϊπεϊτι5. Τ᾿ ΠΠΟΡ]. ΑΠΟΖῸΙ «ποά ὁὈ- 
16} ᾿ποϊ α1τ, Ιοπσ6 πη π|5 ἤθυοὲ ἀγσιτηθητο Ρ.]Π- 

ΕἸΡΑΙ. 

ἔ χατὰ τὴν γνῶσιν  Νεβοῖο πᾶς 6611 Πα Ροαπὶ χατὰ 

τὴν ἀχατάληπτον γνῶσιν, {ποα ἴπ πα}} 0 Ῥτόυβιβ σο1σα 

ΤΘΡΟΓΙΠη118. 

8 τῆς συνέσεως ἡ ΕΔ Ῥατῖ5., 1 αὐτοῦ, «πο 

Αροϑὶ ἃ ποβίγὶ5 (οήϊοϊθιιβ οἴ Ὁ εἄϊι. Βαβι]. Ῥαιῦ]ο 

Ροβί Ἰορίπηιβ οαπὶ γϑίθγιιι5 ΠΡ γὶς ἐν ὕδατι ῥτὸ 60 

«ᾳυοά ογαΐ ἴῃ 6115 ἐν ὕδασι. 

Ἤ Σ Ξ- 
ἀλήθειαν διαδάλλοντες; Ἤπου νηπίας φρενὸς παν- 

τελῶς τοῦτο, χαὶ παιδός τινος ὡς ἀληθῶς γάλαχτος 
᾿Ν ΄ - - ἈΉΡ: 
δεομένου, ἀγνοεῖν τὸ μέγα τῆς σωτηρίας ἡμῶν μυ- 

᾿ τ 

στήριον, ὅτι κατὰ τὸν εἰσαγωγιχὸν τῆς διδασχαλίας 
, 3 “Ὁ Ἀ ἐΝ ΕΜ, , " τρύπαν; ἐν τῇ κατὰ τὴν εὐσέόδειαν γυμνασίᾳ πρὸς 

, » Φ τ 

τὴν τελείωσιν ἐναγόμενοι, τοῖς εὐληπτοτέροις πρῶ- 
᾿ ΄ ἀφο ας ἢ " Δ “-- 32 Ν τον χαὶ συμμέτροις ἥμῖν ᾿ χατὰ τὴν γνῶσιν ἐστοι 

β .» ο 

χειώθημεν" τοῦ οἰχονομοῦντος τὰ ἡμέτερα, ὥσπερ 

ὀφθαλμοὺς ἐν σχότῳ τραφέντας, τῷ κατ᾽ ὀλίγον ἔθι- ἐγτ ον εξλοις » ρ φ εν τσ σεν ἡμἐδ- 
- Ν . , “ τ »Ἁ ,ὔ ὅν 

σμῷ πρὸς τὸ μέγα φῶς τῆς ἀληθείας ἀνάγοντος. 
»Ν» -. ο -ῸὉ “το 

Φειδοῖ γὰρ τῆς ἀσθενείας ἡμῶν, ἐν τῷ βάθει τοῦ 
, τ Ὁ - 

πλούτου τῆς σοφίας αὐτοῦ, χαὶ τοῖς ἀνεξιχνιάστοις 

χρίμασι 8 τῆς συνέσεως τὴν προσηνὴ ταύτην χαὶ 

εὐάρμοστον ἡμῖν ὑπέδειξεν ἀγωγὴν, τὰς σχιὰς πρό- 
Ρ- -- ΄« “ δ ο ΕΝ ,ὔ ΙῚ 

τερον δρᾶν τῶν σωμάτων. χαὶ ἐν ὕδατι βλέπειν τὸν 
“ τ Ἔ 

ἥλιον. προεθίζων, ὡς μὴ εὐθὺς τῇ θέα τοῦ ἀχράτου 
κ Ρ , . -" ᾿ ν 

φωτὸς προσθαλόντας ἀμαυρωθῆναι. Κατὰ γὰρ τὸν 
Ὗ,) , ’ ᾿ ΕΣ - ’ 

ἴσον λόγον ὃ τε νόμος, σχιὰν ἔχων τῶν μελλόντων , 

χαὶ ἣ διὰ τῶν προφητῶν ὅ προτύπωσις, αἴνιγμα 

οὖσα τῆς ἀληθείας, γυμναστήρια τῶν ὀφθαλμῶν 

τῆς καρδίας ἐπινενόηται" ὡς ἀπὸ τούτων ῥαδίας 

τῆς μεταθάσεως ἣυῖν πρὸς τὴν ἀποχεχρυμμένην ἐν 

μυστηρίῳ σοφίαν γενησομένης. Τὰ μὲν οὖν περὶ 
͵ Ὅνον ΩΣ ον ᾿ 5.ἊΧΑ Ἁ Ρ Ν᾿ 

τύπων, ἐπὶ τοσοῦτον. Καὶ γὰρ οὐδὲ δυνατὸν, ἐπὶ 
λέ Ὀ ὃ “ “Ὁ ΕῚ ᾽»,ἃ ᾿ πλέον "ἢ προσδιατρίψαι τῷ τόπῳ, ἢ οὕτω γ᾽ ἂν τὸ 

- ᾿ὉΝ , Ὗ ο , 

ἐπεισόδιον πολλαπλάσιον εἴη τοῦ χεφαλαίου. 

ἃ προτύπωσι; 1 515 4ιαίαον οοἤϊοο5 Ν58. ΑἸ οὐπὶ 

οαπ|5 τύπωσις. Ῥάῦ]ο ροβὺ 61 τῆς χαρδίας ἡμῶν. 

1955. υὧἱ τη ἰοχῆι. 

» προσδιατρίψαι ἡ 515. οπηπο5 ὥοα 668 ; ΘΩ1| ἐνδια- 
τρίψαι. Οὐαταν 5. ἀπιίθπν Ἰθ  οπὰ Ρ]θυίψιθ (οάϊοο5 Πὰ- 

Βεδηΐ τῷ τύπῳ, τοι παΐτηιι5 τόπῳ, 510 Θμΐμα Ῥοδβίμ!αί 

βοη θη 1 567168. 

εεροποῖο αὐ ἰά φιιοά εν ηζδγιιτῖ., τιος οἱ ἐπ Β ᾿Ἀπαάντησις πρὸς ἀνθυποφορὰν, ὅτι χαὶ εἰς ὕδωρ 

ἄηιαπη, δαριϊτατὶ : μὖὶ οἱ 46 ὑαριεϊεπιαίο. 

ΟΑΡΕΌῚΊ ΧΥ. 

34. Οὐμά ᾿ριῖαν αὐ ἰδοῦ Μα] 5. {α]ρρ6 501π-- 
ἘΟΠΙΡιι5 ἀρ πη δηΐϊ. ἘΠ πη 1Π Δα απ ΑΡ ΖΑ μη}, 

ΠΘΟ ἰδ ΠΊΘΠ ΔΙᾺ, ἘΠΊ ΕΓ 528 ΟΥ̓ΘΑ ΕΣ 85. ΡΥ οἴου - 
ΤΏ115..» ΠΟΩῈ6 6 Ραίγ5 ἃς ἘΠῚ ΠΟΠΟΥΘΠῚ ΠΡ ΟΓΠ6- 

βαπτιζόμεθα- ἐν ᾧ καὶ τὰ περὶ βαπτίσματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Ε΄. 

ὁ Τί οὖν πρὸς τούτοις ἔτι; Πολλῶν γὰρ διαλύσεων 

εὐποροῦσιν. Καὶ εἰς ὕδωρ βαπτιζόμεθα, χαὶ οὐ δή- 

που τὸ ὕδωρ πάσης δμοῦ τῆς χτίσεως προτιμήσο-- 

μεν, ἢ καὶ αὐτῷ τῆς Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ τιμῆς μετα- 
γη1|5. ΑἰΖι6 ΠΠοσιιπὶ ἀπ] 4θηι γουθα ἴΔ]1ἃ διπὲ, Ο δώσομεν. Οἱ μὲν οὖν ἐχείνων λόγοι τοιοῦτοι, ὁποῖοι 

ς τί οὖν πρὸς τούτοις  Ηξεο ρογιοίιιβ ᾿η {115 δά οα- 
ῬαΓ ρυθοθάοηβ γοίογίν ; 564] σΟΠ ΠΟ τπ|5. Ὑἰβιιπὰ Θϑέ 

ἰη4ε ᾿ηϊπ απ τι} 115 ξΑΡΙΗ͂5 τι 1ἢ ποηη11}115 Νῖς5, 6 1πι- 

οὐτο, Ῥαῦΐο μοί ἵτοβ Οοαϊοοβ ἢ χαὶ αὐτό. 



118. ΠΝ ΒΡΙΒΙΤῸ 

“ , ΕῚ , ΕῚ ΄ ν Φ)'΄ΟΑ λ 32 ἂν γένοιντο ἀνθρώπων ὠργισμένων, καὶ διὰ τὴν ἐχ 

τοῦ πάθους τῶν λογισμῶν ἐπισχότησιν, μηδενὸς 
ὮΝ ΄, Χ ἣ, -Ὡ λ δ ΠΕΣ "“ Ἥ 

φειδομένων πρὸς τὴν τοῦ λελυπηκότος ἄμυναν. Ἢ - 
μεῖς δὲ οὐδὲ τὸν περὶ τούτων χατοχνήσομεν λόγον. 
Ἢ }} 8 “ω ὃ ᾿ξ Ξ Ἅ ϑνλτν 3 γὰρ ἀγνοοῦντας διδάξομεν, ἢ χαχουργοῦσιν οὐχ 

ἐπιτρέψομεν. Μικρὸν δὲ ἅ ἄνωθεν. 

νὴ οτῷὦο᾿ Ὁ τ οὃν 

Η τοὺ Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν περὶ τὸν ἀνθρω- 

πον οἰχονομία ἀνάχλησίς ἐστιν ἀπὸ τῆς ἐκπτώσεως, 
δὰ. δ... 5 Ε ,ὔ “ 524. “- ῃ 

χαὶ ἐπάνοδος εἰς οἰχείωσιν Θεοῦ, ἀπὸ τῆς διὰ τὴν 
Α ΄ Ὡ 

παραχοὴν γενομένης ἀλλοτριώσεως. Διὰ τοῦτο ἣ 
ἣ Χ 9. Ν 7ὔ 7 βϑϑ. τν Ὁ ς .- τ 

μετὰ σαρχὸς ἐπιδημία Χριστοῦ " “ αἵ τῶν εὐαγγε- 

λικῶν πολιτευμάτων ὑποτυπώσεις᾽ τὰ πάθη" ὃ 
Ἑ 

σταυρός" ἣ ταφή" ἣ ἀνάστασις" ὥστε τὸν σωζόμε-- 
“ Ἢ Ὡ σὰ 

νον ἄνθρωπον διὰ μιμήσεως Χριστοῦ, τὴν ἀρχαίαν 
3 , ς ϑ 3 - ᾽ ,ὔ , "ἐξ ΑῚ 

ἐχείνην υἱοθεσίαν ἀπολαθεῖν. Ἀναγχαία τοίνυν ἐστὶ 
" , -ὉὉ -Ὁ ,ὔ Ε) , πρὸς τελείωσιν ζωῆς, ἣ Χριστοῦ μίμησις, οὗ μόνον 

ἐν τοῖς χατὰ τὸν βίον ὑποδείγμασιν ἀοργησίας καὶ 

ταπεινοφροσύνης χαὶ μακροθυμίας, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ 

τοῦ θανάτου, ὡς Παῦλός φησιν ὃ μιμητὴς τοῦ Χ γ ὡς Παῦλός φησιν ὃ μιμητὴς τοῦ Χρι- 

στοῦ" ΡΟ μεναι τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, εἴ πως 
χαταντήσω εἷς τὴν ἐχ ραν ἐξανάστασιν. Πῶς 

οὖν γινόμεθα ἐν τῷ διοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ ; - 

Συνταφέντες αὐτῷ ̓ διὰ τοῦ βαπτίσματος. Τίς οὖν ὃ 
’ --- ὉὉῃ Ὁ 

τρόπος τῆς ταφῆς: χαὶ τί τὸ ἐκ τῆς μιμήσεως χρή- 
Ὁ λ᾿ - ., ον 

σιμον; Πρῶτον μὲν ἀναγκαῖον, τὴν ἀκολουθίαν τοῦ 

προτέρου βίου διαχοπῆνα!. Τοῦτο δὲ ἀδύνατον, μὴ 
ἄνωθεν γεννηθέντα, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν. Ἢ 

} - 

γὰρ παλιγγενεσία, ὡς καὶ αὐτὸ δηλοῖ τὸ ὄνομα, 
δευτέρου βίου ἐστὶν ἀρχή. Ὥστε ' πρὶν ἄρξασθαι 

-᾿Ν ΄ὔ ΄, ᾿ - “ 
τοῦ δευτέρου, πέρας χρὴ δοῦναι τῷ προλαθόντι. 

"} 

« Ἁ αὐτῶν: ἀῶ; , Ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν τὸν δίαυλον ἀναχαμπτόντων, στά- 39 
δις τις χαὶ ἐπηρέμησις τὰς ἐναντίας κινήσεις δια- 

λαμθάνει" οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς τῶν βίων μεταύδολῆς 

ἀναγκαῖον ἐφάνη θάνατον τ ορλίε μὰς νεσιτεῦσαι 

τοῖς βίοις, περατοῦντα μὲν τὰ προάγοντα, τ υτω 

δὲ διδόντα τοῖς ἐφεξῆς. Πῶς οὖν πρώ μα τὴν 

εἰς ἄδου κάθοδον; Μιμούμενοι τὴν ταφὴν τοῦ Χρι- 
στοὺ διὰ τοῦ βαπτίσμ τος. Οἷονεὶ γὰρ ἐνθάπτεται 

τῷ ὕδατι τῶν βαπτιζομένων τὰ σώματα. ᾿Ἀπόθεσιν 
οὖν τῶν ἔργων τ σαρχὸς συμῥολικῶς " δποφαινει 
τὸ βάπτισμα, κατὰ τὸν ἀπόστολον λέγοντα, ὅτι Πε- 

ἃ ἄγωθεν ἡ Ἐ“ῚῚ «δἄδιηι ἀναλαθόντες εἴπωμεν, 564 
Ἰς ἋὉ ἈΠΕ ιι15 ΟΠΊΠΙΠ 115 ΠΡυῖ5 ἀρδιηξ, ποο ν᾽ θῖν 
πθοοϑββα τα. ΠΡ] ἤθπλ «παΐπον (οάϊοοβ. ἡ τοῦ Θεοῦ χαὶ 
ἀβατρήθ 

8 αἱ τῶν... ὑποτυπώσεις 1 51. Ρυϊβοὶ αατπχας ἩΡτῚ : 
61 δαΐομῃ ἡ... ὑποτύπωσις. Ἀδρ. βοοιπάιι5. ᾿θ᾽ ἄθτα 
ἡ μετὰ σαρχὸς οἰκονομία. 

Ε πρὶν ἄρξασθαι τοῦ δευτέρου, πέρας εἴο. 1 ἘΦῚΕΠ τῷ 
υνέλλοντι ἄρξασθαι τοῦ δευτέρου βίου, πέρας οἴς. δεή Σ ἴ ξ, 

ΘΆΝΟΤΟ. ΘΑΡΌῚ ΧΥ. Ὁ) 

{ππ|4}1ὰ ΠΟμΐ Πτι ᾿γὰ ΘΟΠ ΠΟ ΟΠ, {π|} 0} Α[ι-- 
5885 ΓΑ ΠΟΙ 6Χ αἰϊδοιαα [ΘΠ ΌΓἃ5., ἃ ΠῸΠ}Ὸ0 ἰθιηρο- 

γὰηΐ, {πο δά τ]οϊβοθμά τιμὴ. διιπ ἃ {τ Οἰοη 5 

διπ| [αοϊαῖ. ΝῸ5 διιῖθιη Π6 46 15 «π] ἄθτη σγανὰ- 
Βίπηι ἀἰββθιοσθ. Απὸ θη Ἰσποιδηθ5. ἀοοοθὶ- 

1115. Δ11ΐ ΤΠ 516 Ο515 [6 ΠΈ1|}0115 ΤῸ ΘΟΠΟΘΘΏ15. 

564 ρᾶιο 8 Ἐἰπ|5. 

35. Τεὶ δο βϑυνδίου5 ΠΟΘΕΓῚ οἰγοα ΠΟΙ ΠΘΠῚ 

αἰβρ πϑαῖ!ο γανοσδῖο δϑὲ ἃ ἰαρϑιι., γα! ιϑαθ δά 

1)61 ἔδυ] αν τα θη} ἃ ΑΙ παῖοπηθ {πᾶη} ἱπάϊτιχιξ 

ΠΟ Ρϑάϊοπεα. ἤδηο ΟΡ οαιιϑᾶπι, δά νηΐ (ΠΥ 1511 

11 ΟΔΥΠΘ., ΘΥΔΉΘΘΙΙΟΘθ. ΘΟΠΥΘΡΒ ΓΟ ΠΙ5. [ὉΓΠΊ88., 

Αἰ ΠΟΙ ΟΠ65..). ΟΥΕΧ., 5Θρα παρὰ, ΓΘΘΙΡΘΟΙΟ,, αἱ 

Ποῖ 4{| βδαϊντιβ ἔπ Ῥ6ΓΡ ἸΔΈ ΟΠ θη ΟΠ 511, νϑ- 

τουθ πὶ 1Π|8 1} ΠΟ τ πὶ Δ ΟΡ ΊΟΠΘηῚ Γθοϊρὶαΐ. Πα τι6 

ΠΘΟΘΒΘΑΥ ΠΤ δὲ δαὶ ντΐϑο ρου ΘΟ Ομ θὴὶ ΟΠ Ἰϑἔμ μη 

1] Α} 7) ΠΟΠ 50] ΠΠῈ ἱπ ΘΧΘΙΠΊΡΙ15., {π|80 1η νἱΐα 

ἀδιημοηϑίγαν ", [6 πΙἴα 15, Ππι τ] [8 15 ἀ6 ῬΑ ΘΠ 186. 

γ ΟΡ Θ[]ΔΠῚ Ιρ511|5. ΠΠΟΡΕ5.7 516 Ῥαῖτ5. δ1} 

ΟΠ ΓΙΒΕΙ Ἰπη]αῖον : Οὐηβογπιαίτις ππογίϊ θ7ιι5., οἱ ΓΠδρ. 3. 
ζιιο πιοάο ρετσεπίαπι κεἰ τ 5: ΤΥ Εἰ ΤΟΤΘῚ)Ὲ Θὰ: Τ1Π01- ΡΟΣ 

ἐπεὶ. ΟἸογηο ὁ ̓σίταν ΠΕ, τι 51 Π1τ|5 1η δια ἢΠιἀἸπ 6 ἤσηι. 6. ὅ. 

ΠΠΟΥ 5. 6}1|5 ὃ (ΟΠ ΠΒΘΡΌΠΕ οτιπὴ 10 ΡῈ: θαρείϑπια. Πόίάενα υ. 

Οὐ5. ἸσΊτπν 6δὲ τηθά τι 5Θρ.Ϊ Πγ88., ἀπὲ 4115 ΟΧ ΄ 

πη} τ] 0η6 ἤρα ίτι5 ἢ ῬΥΙΠ τ ({Π]Ή{6}} ΠΘΟΘ556 δϑὲ 

ὙΙτδο ΡΥΙΟΥῚ8. 56 Γ16 1 1ΠΓΟΡΡ ΠΡ]. [ἃ Δα [6 Π} ΠΘΙΠΟ 

Ροίδθϑὲ ΘΟηΒ6 681], ΠΙ5] παίτι5 ἰθηιῖο,, Ππιχέα ΤΟ ΠΏ] ΠῚ “οαπ. 3. 8. 

γΟΟΘΘΠῚ : 51 π|6 6} γΟΘΘΠΘΡΆΓΟ., ἘΠῚ ᾿Ρϑ11Π} ΘΕ Δ ΠῚ 

ΒΟΠΊΘ ἠθοϊαγαΐ, ΔΙ ΠΟΥ τι5. Ὑ ΐϑθ 1ΠῚ {Ππ|Π| Θϑὲ. ΟἸᾺΓ6 

Δ Π ΘΕ 18 ΠῈ 4] ΓΟΡΓᾺ πὶ ν ξᾶΠη ἸΠΟΙΡ 5.5 ΟΡΟΥΙΘΕ ῬΓΙΟΙῚ 

ἢ ΠΘ ΠῚ 1Π]ΡΟΠΘΡΘ. ΟτΘ πη πη τη ΘΠ πὰ 1Π [115 {π|| 

5[8 11 ΠΟΙ 556 {111 5656 γο  θοίιηξ, βἔδεϊο ατ|6- 

ἄπ δὲ ΓΘ {165 ΤΠ ΘΓ ΘΟΠ ΡΔΡΙα5 ΠΟΘΙ 65. 1Π16-- 

Ροπίξι : 510 δὲ ἴῃ πϊδίθπηθ νἱΐθθ ν᾽ ἀθραΐτν 

ὨΘΟΘΒΒΔΥ ΠῚ 5, τ ΤΟΥ 5 1ΠΊΘΡ ὈΥΊΟΡΘ δὲ ροϑβίθυϊο- 

γΘΙὴ νιΐαμη ᾿πίθυοθάθροι.:, {26 δὲ ρυιεεθεθηξια 
Ππαῖ, 6. ᾿ππτπιπ δὲ ΒΘ πο πε})τι5. Οπομηο ὁ 101-ἶ 

{πὰ ἈΘΒΘΟ πη 1 “Θϑοθηϑιμη 86] ἸΠ[ΟΓῸ5 ἢ ΟΠ 51] 

ΒΘΡ.Ϊ γα. ἸΠ]ὰ η65. ΡῈ’ ὈΔΡΕ5Πη1Π). ἘΠΟΙΊΠῚῚ 

ΘΗ] {|| ΒΑΡ Ζα ἢ ἴπ ΘΟΥΡΟΓὰ , {πο Δ 00 ᾿π 

6 15. ΘΘρΡ ΘΙ Ππ . ῬΡΌΙΏ Εἰ ΘΡΟΒ ΠΟ] ΠῚ ΟΡΘΓΊΠΙ 

ΟΡ 5 ὩΡΟᾶΠΟ Τη0 610 515 η1Πςαι ΒαρΕϑηηι5., Ππχία 

Τᾳ 4, τῷ μέλλοντι, ἴῃ πα}10 (οάϊος γρουἔ", βίου ἀτιΐ 6 πη 

ἴῃ ἀπὸ ἰαπέιμη. ΕΠ] πα υῖπηι5 ρὲ ΒΟΡῚ ρυϊπιὶ, οχ 

410 5Π|511π115 1ΠΠπ|{|, πρὶν, Ταοα ἀἸΠΠΟΥ]Πα{15. Π1}}1} ΓΘΕ, 

8118 χὰ ον: Μοχ Ἀδρ. βεσιπάτι5 ὡς γὰρ τῶν ἐπὶ τὸν 

δίσυλον ἀναχαμπτόντων. 

ἃ τὴν εἰς ἄδου κάθοδον ἡ (ΟἹΒετί. οἱ ες. ἰογίττι5 κατά- 

Θασιν. 

Ρ ὑποφαίνει δῖος (οήϊοο5 οπηποβ., ἘΠῚ ὑποσυημιαίνει. 

[Ανεοαϊαι ε Οοάϊος 965 Δα] ἀτή τηηιι5.] 



λ0 Ἐς 

Οὐἱ. ««αι. ἈΡοβίοϊονιμι ἀϊσθηΐθην: Οἱποισποῖδὶ ὁδϊ5 ΟἰΓΟιιηι-- 

οἱδίουιθ ποτὶ γαοία ἡλαάτῖες ἐπ Θυϑροϊἑαιίοια 60Υ- 

Ρονὶς σαντες, ἐπὶ οἰτοιιηνοί δον (ιν εῖ,, δορὶ 

οαιηὶ ἰἰ1ο ἱτι ναριίξηιο. Δ Ἰνα ρΕἴδηνὰ Πα δ μὴ πο ο 

γΟρα σαν ἀΠἰπλαπι ἃ 50 ΡΠ ἀΠ] 15... αιι5 οἱ ἃ σαν ΠᾺ}] 

δοῆδιι δοοοίπιπι, Ππχίᾳ ἰἃ αιιοά βου ρίπιηι οϑὲ : 

Ῥιαίιδοο. Πανανὶς πλθ, δὲ δι ροτ" πεῖν οηι ἰθαϊναϑον. Πὰπο οὉ 

σατιϑα πὶ ΠπῸπ {ιν ΠΟΙ π΄ (]] 5} 106 ὲ 

᾿πααἰπὰ Π] ἢ Εἶ5 ἃ] ὰ Πλ11}" 9 5661 ππαιπὶ ΠΟΥ ΤΠλ115 8ὰ- 

"ΕἸ Γόριιτὰ ᾿αρεϊδιηα «πὰ πάοατ θην τπὰ Θ5ὲ Ρ᾽Ὸ 
μλΠ 0 ΠΊΟΥ5., Οἵ τπιπὰ ΘΧ ΠΟΥ ΓΪ5. ΓΘΒΕΡΡΌΟΙΟ,, 
«πᾶν ἤρανα δὲ θαριίδηα. ΟὐαρνΟ ρον. αὶ 

ποδία ν τα πὴ αἰ ροηβαϊ ΠΟ Πλ Πτι5.. θα} ΕἸ Π1Ὰ 15 

Ῥδσιαη. ΠΟΡ5. δία, την Εἶθ ἃ ὙἾτ85. ΤΥ̓Ριμ 

Ἰν ]  Π5 : ΠΟΥ Εἰ5 Τα] θη} πα σῖπθη ΘΧ μ᾽ πο ἃν, 

δρίυῖται νουῸ νἸτα ἀΡΡ] απ ΡΟ θ το. Ἡ πο ἰδ ατιο 

ΠΟ] 5. ῬΟυϑΡ᾽ οστι δὲ απο ἀαροΡ ναι", ἀὰ- 
μὰ θρο αι. ἅ]π|ὰ σοη]αιοῖα. [πθὺὶς ΘΙ ΡΊ τα]. (τ 

δπΐηι ἄτι 5οορὶ ρυῸρΟβ εἰ δίς ἴῃ Παρ ϑηιο,, νἱΔ6- 

Ἰσοῦ πἰ ἁἰροΪ δαῖτ" ΘΟΡΡῖ5. ᾿Θοσατ ,. πὸ μΡοϑῖθα 

{που πσθὲ πονεῖ, ἔπ αὶ νἰναῖαν ϑρι νι... οἱ 

{υιτοῖῦτι5 να] νθα ταν ἴῃ σα ΠΟΙ ΠΟ ΤΌΠΟ : ἃ ττἃ 5. ΠΟ 5 

ΘΧΒΙθο᾽. ἸπηασΠ6 η}.,. ΘΟΥΡῸ5. θ᾽ ἴῃ ΒΘρΡα] ΟΠ Ὸ 

ΘΟ ρίθηβ ; Θριυ πι5 νΘΡῸ νἱηι νἱν Ποαλη πη} 10. 

ἃ ΠΙΟΡΘ. ῬΘΟσΔΓ ΤΌΠΟΝ ΙΒ. ΔΠΙΠΊὰ5. ΠΟΒΙΡᾺ5. ἴῃ 

Ῥυϊδεϊμαιη νἱΐαην. ΠῸο ᾿δΊταιν" θὲ ἄθηιο Πᾶβοὶ οχ 

ἀ0πὰ δὲ βριντα : αὶ ρ 06. τὰ Ποῦ 5. ΡΘΡ Ποἰ ταν ἴῃ 

ἁήτα., νἰΐδηι νϑυῸ ποβίγαηι ΟρΘΡαΐι" ΘΡΙῚΡΙΓ15. 

ΤΊ θῖι5 ἰσῖταιν ἀθη θυ Β᾽ ΟΠ Ἵ] 115... ἃ τοτ θι μη νοοὰ- 

τἰοα ] τις, πα στα} ἰνὰ ΡἸ5 18 {15 πη γ 5 ΓΘ πὴ ΡΘΓὰ-- 

σῖσαν, τὰ 6. ΠΟΥ 5. Παρὰ ΘΧΡΥΙ τ}. Θὲ μ6ν ἔνὰ-- 

ἀϊεϊοηθι αὐνι ποθ. ΒΟ ἢ [185. ἀΠ μη 115. 1ΠΠπ|5[Γ τι" 6ὸ- 

γι} 4αὶ να ρυζαπταν, Τα τι6 δὶ τιὰ δὲ συατὶα 1Π 

Τὰ... ΠῸῚ δϑὲ οχ ᾿ρϑῖιι5. αι πατινα., 56 ὃχ 

ι Ροῖ. 3. ϑΡΓΡΙ [5 ργοοβοητῖα. ΝΟΌΣ Θηΐμη δὲ ᾿να ρεἴβηλτι5 ἀθρο- 
21]. 5.10 δον ΟΡ ΟΥ5., 561 σΟπβοϊοη τα ΒΟ 8 

που γοσδῖο ἀρι Τλϑιν. Τίααιιο ἃ δὰ νἹΐδη., 

{8 οδὲ ὃΧχ γΘΒΕΡΓΘΟΙΟΠΘ., ΡΟ Ρα ΤᾺ Π5. ΠῸ5. ΠΟΙ Ϊ-- 

Πι15.. ἰοΐδ ΟΥ̓ ΠΘΟΙο ΘΠ βα ΟπΘὴ) ῬγῸ- 

Ῥομΐτ ; αὐ ΠΟῚ ᾿ραΒΟ ΔΉ.) ἡ τι πη] Ον τι} ΤΟ] ἃ Π 65 
51 Π}115.. δἵ ἃ νοι ρίατιι} ἈΠ)ΟΥῸ 0} 5. τπιξ ἃ 5[π|6 10 
ΡΘοιιΠϊδρ. ΠΊΟΡῸ5 51πι ΕΠ ρου]... ΡΥ ΘΒΟυ θη 5... ἰΐα πὶ 

ἀπ {Ππι4 ϑοθοσ! αν Πχῖα πατνὰη) Πρ ϑϑι δὲ, θὰ 
ΠῸ5 Ῥ ΘΟ ρ᾽Θη [65 ΘΧ ΔΠΊμῚΙ ἐπ ποτ! 6 ρου ΠΊ118. 

Ῥυοϊμάθ δὶ 45. ἀθϊθὴ5. ἀϊοαὶ θυ η ] τ 6556 
νἰτοθ., {185 οϑὲ δχ γοϑαυ "δοθη6., ἤσαιναη}., τὶ 

ποαααα αι ν᾽ ἀθαῖιν ἃ γθοῖο ροῦν. Αὐ 50ο- 
Ῥῖμαν ἰπι ταν ΓΘΥΘΡ Δι)". 

«ἡμῶν Ἴ 81. ἰθνὶ νοΐονοβ, ἘΔ. ἡμῖν. 

ἃ ἀῤῥύπωτον 1 Πιιιὸ οἴοο5 Δέσο, ἄῤῥυπονς 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΚΕ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 
,, το ΕῚ “ -- 

ριετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεχ- 
, “" , Ὁ Ἂν - - τ “» 

δύσει τοῦ σώματος τῆς σαρχὸς., ἐν τῇ περιτου τοῦ 

Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι. 
ΎΨΡΙ. ᾿ , “- μὰ, ΗΝ 

ΚΚαὶ οἱονεὶ χαθάρσιόν ἐστι ψυχῆς τοῦ ἀπὸ τοῦ σαρ-- 
ΓΝ " ὅ «ὦ , 

χιχοῦ φρονήματος αὐτῇ προσγενομένου ῥύπου, χᾶ - 
᾿ Ν , “" - Ν τα 

τὰ τὸ γεγραμμένον, ὅτι Πλυνεῖς με, χαὶ ὑπὲρ χιό- 
να᾿λευχανθήσομαι. Διὰ τοῦτο οὐχὶ ᾿Ιουδαϊχῶς ἐφ᾽ 

, 5 "Ἂ ἑχάστῳ μολύσματι ἀπολουόμεθα, ἀλλ᾽ ἕν οἴδαμεν 
ἃ ,, ᾿ ᾿Ν τς.» - 

τὸ σωτήριον βάπτισμα" ἐπειδὴ εἷς ἐστιν ὁ ὑπὲρ τοῦ 
, , Α Ἷ - ο΄ 

χόσμου θάνατος, καὶ μία ἣ ἐχ νεχρῶν ἐξανάστασις, 
ς » Ἃ Ν , [, ᾽ , ς ὧν τύπος ἐστὶ τὸ βάπτισμα. ᾿Γούτου χάριν ὃ τὴν 

Α Ὁ Ὁ ΤΡ’ ΓΩ 

ζωὴν “ ἡμῶν οἰχονομῶν Κύριος τὴν τοῦ βαπτίσμα- 
δ "» Ν͵ Ὁ , ῃ Ἂ Ἷ ΙΝ ᾿ Ὁ 

τος ἡμῖν ἐθετο διαθήκην, θανάτου τύπον χαὶ ζωῆς 
, [ΩΣ -- ἐς 

περιέχουσαν᾽ τὴν μὲν τοῦ θανάτου εἰχόνα τοῦ ὕδα- 

τος ἐχκπληροῦντος, τὸν δὲ τῆς ζωῆς ἀῤῥαύῶνα πα- 
, - Ἷ ν᾿ 

ρεχομένου τοῦ Πνεύματος. “στε σαφὲς ἡμῖν ἐν- 
-» , Ἀ ’ τ Ἃν , τω , 

τεῦθεν γέγονε τὸ ζητούμενον, διὰ τί τῷ Πνεύματι 

τὸ ὕδωρ συμπαρελήφθη. “Ὅτι δύο σχοπῶν ἐν τῷ 
, , Ὁ» [ 

βαπτίσματι προχειμένων,, χαταργῆσαι μὲν τὸ σῶ- 
“ - , νς Ζ ΓΞ. Ε5 τ 

μα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηχέτι αὐτὸ χαρποφορεῖν τῷ 

θανάτῳ, ζὴν δὲ τῷ Πνεύματι, χαὶ τὸν χαρπὸν ἔχειν 

ἐν ἁγιασμῷ " τὸ μὲν ὕδωρ, τοῦ θανάτου τὴν εἰκόνα 
, ἐξ » -ὉἉ - 

παρέχει, ὥσπερ ἐν ταφῇ τὸ σῶμα παραδεχόμενον " 
λ φἊνἉ - Ἁ ᾿ εὖ δ, ἶ " ᾿ 

τὸ δὲ Πνεῦμα τὴν ζωοποιὸν ἐνίησι δύναμιν, ἀπὸ 
-.:ε Ἀ Ἢ , 

τῆς χατὰ τὴν ἁμαρτίαν νεχρότητος εἰς τὴν ἐξ ἀρ-- 
- ἣ ᾿ ᾿ “- 3 νυ Ὑ χῆς ζωὴν τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἀναχαινίζον. ᾿Γοῦτο οὖν 

ν ν Ὁ "» »ῇ"ς 

ἐστι τὸ ἄνωθεν γεννηθῆναι ἐξ ὕδατο: χαὶ Πνεύματος" 
: ω ᾿ , - ΡΝ -" 
ὡς τῆς μὲν νεχρώσεως ἐν τῷ ὕδατι τελουμένης᾽ τῆς 
ΠῚ “ πν δὰ » , ᾿ ἢ τ 
δὲ ζωῆς ἡμῶν ἐνεργουμένης διὰ τοῦ [{Πνεύματος. 
Ἔ » ᾿ ." »ὔ Ἀν, Ἢ , - 

ν τρισὶν οὖν χαταδύσεσι, χαὶ ἰσαρίθμοις ταῖς 
,ὔ -“» 

ἐπιχλήσεσι, τὸ μέγα μυστήριον τοῦ βαπτίσματος 
ω -Ὁ- 

τελειοῦται, ἵνα χαὶ ὃ τοῦ θανάτου τύπος ἐξειχονι- 
ὦν νι - Ὁ,’ - , ἢ 

σθῇ. χαὶ τῇ παραδόσει τῆς θεογνωσίας τὰς ψυχὰς 

φωτισθῶσιν οἱ βαπτιζόμενοι. “Ὥστε εἴ τίς ἐστιν ἐν 
-ῳ ᾿ - , ΡΝ 

τῷ ὕδατι χάρις, οὐχ ἐκ τῆς φύσεώς ἐστι τοῦ ὕδα- 
ΣᾺ) 15 Ἐν στον Π ’ , » ,ὕ τος, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς τοῦ Πνεύματος παρουσίας. Οὐ γάρ 

» --- , , Η τ ΝΣ 5. Δ}. 
ἐστι τὸ βάπτισμα ῥύπου σαρχὸς ἀπόθεσις, ἀλλὰ 

, ὧν ΑΝ ὦ 

συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτηυα εἰς Θεόν. Πρὸς οὖν 
Ν » "5 , ! , ΡΥ ’ 

τὸν ἐξ ἀναστάσεως βίον χαταρτίζων ἡμᾶς ὃ Κύριος, 

τὴν εὐαγγελικὴν πᾶσαν ἐχτίθεται πολιτείαν, τὸ 
᾿ » ͵ . 

ἀόργητον, τὸ ἀνεξίχαχον, τὸ φιληδονίας ἃ ἀῤῥύπω- 

τον, τὸ ἀφιλάργυρον τοῦ τρόπου νολοθετῶν " ὥστε 
ἅπερ ὃ αἰὼν ἐχεῖνος χ τὰ τὴν φύσιν χέχτηται, ταῦ- 

’ » -Ὶ τω 

τα προλαύθόντας ἡμᾶς ἐχ προαιρέσεως χατορθοῦν. 
- , , - 

Εἰ τοίνυν τις ὀργιζόμενος εἴποι τὸ εὐαγγέλιον εἶναι 
ὩΣ 5 , , ν , ΕῚ “ 

του ες ἀναστάσεως βίου προλιατύπωσιν γν Οὐχ ἂν μοι 
Ν - - , - νὰ "- ν 

- ὁοχ τοὺ προσήχοντος ἁμαρτεῖν. ᾿Ἐπὶ οὖν τὸν 

σχοπὸν ἐπανέλθωμεν. 

ὁ δοχῇ 1 δῖΆο 1ρνὶ γοίονοβ, πλο αι ἀπᾶτ ΘΠ δοχεῖ 

[4πο4 ταοῖαν Οοα, 500]. 

Ἰνδιω 



118. ὈΕ ϑριβιτῦ ΒΛΑΝΟΤΟ, ὈΛΡΟΌΊΤ ΧΥ. Α.] 

Διὰ Πνεύματος ἁγίου ἣ εἰς παράδεισον ἀποχα- 
6 

36. Ῥον ΒΡ τππὶ 5α ποίη αἴ ἢ ΡΡ Δ Ιβιιη) 

τάστασις" ἣ εἰς βασιλείαν οὐρανῶν ἄνοδος ᾿ ἣ τὴν ΡΟΒΠ ΓΟ, ἃ ΓΘΟ ΠῚ} ΟΡ] ΟΥ ΠῚ ἀϑΟΘΠ5115, ἴῃ Δ 40- 
᾿ , Ὁ - γε 

υἱοθεσίαν ἐπάνοδος" ἣ παῤῥησίχ τοὺ χαλεῖν ἣ ἕαυ- 
- ς Ἂν Ἐν Ν ἐπ ΠΑΙ͂ δ “ 

τῶν Πατέρα τὸν Θεὸν, χοινωνὸν γενέσθαι τῆς χά- 
ο 7 οωωα 7ὔ “ . 

ρῖτος τοῦ Χριστοῦ, τέχνον φωτὸς χρηματίζειν, δό- 
Ὧν ζ τω τ᾿ ᾿ 

ξης ἀϊδίου μετέχειν, καὶ ἁπαξαπλῶς ἐν παντὶ πλη- 
, “Ἱ - ων 7 

ρώματι εὐλογίας γενέσθαι, ἔν τε τῷ αἰῶν! τούτῳ, 
δ Ὁ - , -Ὁ ᾽ 3 ,ὔ ΕῚ , 

χαὶ ἐν τῷ μέλλοντι" τῶν ἐν ἐπαγγελίαις ἀποχειμέ- 
Φ υκί ΕῚ - “" “»ΝΝ , - ᾿Ν , 

νων ἡμῖν ἀγαθῶν, ὧν διὰ πίστεως ἀπεχδεχόμεθα 
᾿ Ν ΄ 

τὴν ἀπόλαυσιν; ὡς ἤδη παρόντων, τὴν χάριν ἐνο- 
Ω , ᾿ 5 δι « 52ς ἊΝ ὃ ὅλί πτριζόμενοι. 1ἱ γὰρ ὃ ἀῤῥαδὼν τοιοῦτος, ἡλίκον 

. , , Ὰ - 
τὸ τέλειον ; χαὶ εἰ ἣ ἀπαρχὴ " τοσαύτη, τίς ἣ τοῦ 
ς» » - Χ Ὁ 

ὅλου πλήρωσις; Ἔτι χἀχεῖθεν τῆς ἀπὸ τοῦ Πνεύ-- 
ματος χάριτος πρὸς τὸ ἐν ὕδατι βάπτισμα, γνώρι- 

Ἂ, } , 

μον τὸ διάφορον" ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν ἐύάπτισεν ἐν 
ὥξ 

τὴν ΄ -“ τ" 
ὕδατι εἰς μετάνοιαν" ὃ ὃ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 

Ω δ ΑΥ τ - 7 τῶν εν 3 Χ ι δὴ 
ριστὸς, ἐν τῷ Πνεύματι “ τῷ ἁγίῳ. ᾿γὼ μὲν γὰρ 

« .Ὁ" » Ν ΠΥ 5 ΩΝ 3 , « δι ὑμᾶς, φησὶ, βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν " ὃ δὲ 
οὐδ Υτν - 
ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ἰσχυρότερός μου ἐστίν " οὗ 

τὶ ΕΟ Υ. »" δ 6 ΝΟ , ᾿Σ ΑΨ ἐσχόλγας, 

οὐχ εἶμι ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι" αὐτὸς δ μᾶς 
,ὔ ΄ 5 7 -» 

βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, καὶ πυρί" τὸ τοῦ πυ- 
ν Ἁ - 

ρὺς βάπτισμα τὴν ἐν τῇ χρίσει δοχιμασίαν λέγων, 
, ν" -Ἴ “} 

καθά φησιν ὃ ἀπόστολος" κάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν 
- ΝΝ ο "πὶ ΓΙ ΟΣ νὴ ἐστι, τὸ πῦρ “ αὐτὸ δοχιμάσει. Καὶ πάλιν " Ἢ γὰρ 
ς , 7 Ὰ [τὰ ᾿ ΝΥ ἘΣ , ἍΜ νν ἥμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποχαλύπτεται. Ἤδη 
α΄, » Ὁ" ἐρονε τ - 7, τ » , " 

δέ τινες ἐν τοῖς ὑπὲρ εὐσεύείας ἀγῶσιν, ἀληθείᾳ καὶ 
“ ,ὔ ᾿ ῃ " 

οὐ μιμήσει τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον ὑποστάντες, 
ΕΣ - 3 ωἪἢἠ εν ἴων 2 ᾿ 

οὐδὲν τῶν ἐκ τοῦ ὕδατος συμδόλων εἷς τὴν σωτη- 
, " Ν, 7 Ξι ςζ5] “" , 

ρίαν ἐπεδεηθησαν, ἐν τῷ ἰδίῳ αἵματι βαπτισθέντες. 
ΝᾺ, Ν᾿ ΕῚ - Χ 2 -“ῃ᾿ οα᾿ , - 

Καὶ οὐκ ἀθετῶν τὸ ἐν τῷ ὕδατι βάπτισμα, ταῦτα 
1 «ΝΑ δὰ Χ τω “- 2 
λέγω" ἀλλὰ τοὺς λογισμοὺς χαθαιρῶν τῶν ἐπαιρο- 

, Χ .- ΄ ΄, μένων χατὰ τοῦ Πνεύματος, καὶ μιγνύντων τὰ ἄμι- 
τς “Ν , ᾿ , - 

χτα, χαὶ “ παρισαζοόντων τὰ ἀσυνείχαστα. 

ἃ ἑσυτῶν ἡ [τὰ οοἄϊοοθ Νῖ85. ΕΠ1Π ἑαυτοῦ. ΠΟΙ Θηὶ 

Ἀδρ, φυαγίιι5 τῆς χαρᾶς τοῦ Χριστοῦ. 

Ρ τοσαύτη 51. φιδέιπον (οάτοοβ: ΠῚ οὐπὰ οαΠ{ι85 

τοιαύτη. ΠΙἀθτα ΘἼ10 ΒΑ51] 66 Π815 τίς ἡ τοῦ λόγου πλή- 

ρωσις, ἀπὸ νου 516 γ 11} ΕΡαβμλιβ : (μ εγὶὲ 

υϑλνὶ οοπδιπηπεαῖίο ἢ Ῥάῦ]ο ροβὶ αἀἀάϊτηγιι5 εἰς μετά- 

νοιαν ΟΧχ {γ1]γὰ5 ΟΟΠ ΠΟΙ 68. 

] [Ὁ] 

ἰπρὶ 

Ρ ποι. ΠΠΙον τ γϑ αἰ τπ|5: ἀατπν Πάιϊιοϊα Τλδιι 

ἈΡΡΘΙΙ ΠῚ ῬΑΊΡΘΠῚ 511}, ΘΟΠΒΟΥ ΓΘ ΠΟΥ σΥ Δ ΙΌ0 

ΟΠ 511, Δ] απ [πι0 15 ἀρ ΘΙ], ἴθι πὸ σ]ΟΥδ ρὰγ- 

{ΠῸΙΡΘ ΠῚ 6556... ΘΓ τιξ 5616] Ομ Πα “ΠΟ Π., 6556 ἴῃ 

ΟἸΏΠΙ ΘΠ ΘΙ Π]5 Ρ]ΘηΙ ἐπ ἀϊπ 5. ἔπππ ἴῃ ᾿  ΘΟ5ΘΏΠ 

᾿00 5θθοι]0., τἀπὶ 1π {{π|}Ὸ : ΓΟΡΟΒΙ ΓΟ τ ΠΟΠΪ5 

1Π ῬΓΟ 5515 θΟ ΠΟΙ ΠῚ}, {188 ΡῈ πάθη ἐΡπθη ἃ 

ΘΧΒΡΘΟΙΔΙΏΙ5., ΡΘΡΙ Πα6 1185] 781 Δ 51π|, σΡ ΓΔ ΠῚ 

νϑἰτι 1 ΘΡΘοι] 0. σοΠίθιη ρπ[65. ΝΠ] 51 [8}15 οϑὲ 

ΑΥΡΠΔΠΡΠῸ.. {πα 16. δὲ {Ππὲ : «το ρου δοίη δϑὲ ὃ 

ΕΓ 51 ἰδηἴ85 51Π|  Υ ΙΗ Π186.,. 4185. ΘΡ᾿ τοιϊτπι5. οοη- 

5110] Π18 110 ἢ ΓΒ. ΠΡΟ 6. 1ΠΠΠῸ ΘΟΡ ΠΟΒΟΙ ἔπ {π|Δ ἢ {1 

ἸΠἴ6ι ΘΔ ΠῚ σΡΔ ΙΔ ΠῚ {1128 ἃ ΘΡΙΡΙτα. ΡΡΟΠ ΟἸβοι ται, οἱ 

᾿ρ Ἰβιλτη}., 4111 ἀ64τπὰ οοηῃϑίαϊ, 510 (ἸΒΟ 115 ., 

«πο Τοᾶπηθ5. «αι άθηη ἰαρ σαν! ἴῃ Δ 4πὸ δά 

ΡΟ ΠΙΘΠἐἸᾺ 1}, ΠΟ ΠΉΪΠτι5 τι [6 ΠΔ ΠΟϑίον {6515 ΟΠ ν1-- 

βἴτι5. ἴῃ ϑριΡα βαποίο. ροῸ δηιίάθηι, ἸΠΊ 1, δ αιιμ. 3. 
ει. 

ὑαρίτο "05 πὶ ἀητία «ὦ μαπιϊοπίϊαπι : φιιὶ ἀτεξθιη 

Ροϑδί πιὸ φῳϑηϊξ, Ροϊοτῖοτ' 1π6 65; Οτιπ|5 7101. 51{1)}} 

εἰἰσηιῖι5 τ δοδίθηι οαἰοραπιοπία : ιρΡ56 Ὁὸ5 Ραριῖ-- 

ξαδῖϊ ἐμ ϑμίγτι ςαποίο., οἱ ἰσηῖ; 15 015 ΒΡ ΙΒ} 

ΡΙΓΟΡδΠ ομθιὴ 4185 δὲ τη 1 Ἰο]0., ΠἸΟΘΠ5 : {16 }- 

Δαπποάτιη ΑΡΟΒίο τι5. 41}, Ζ7η ποι π|ι5 0. 16 Οριιδ τ. Οον. 3. 

ιαῖο οἷξ, ἱρηὶς ργονανίξ. ἘΠῚ Υαγϑιιβ, 1)165 ἐπίηι 
εἰδοϊαγαῦτι., φιιος ἐπ ἴοπθ ραίο{. Τᾶνα νθΡῸ ϑιιπΐ 

ΠΟΠΠ1Π11, 41 1π ΘΟ ΓἈΠ.] ΠῚ] 115 01Ὸ μ]οίαϊο, γον θιὰ 

ΠΟΠ ᾿πη ΠΟ Π6. ΠΙΟΡ[ΘἢῚ ΓΙῸ ΟΠ νἸδίο βΡΟΡ 6581, 

Π1Π}}] 5 Πλ }00}15 {1185 511} 1Π ἀΠπ|ἃ ΟΡτι5 Πα τι τιηΐ 

Δ] 58] {6 πὶ... ΠΙΠΔ ἘΠ 1ἢ ΡΓΟΡΥΙΟ ᾿αρεΖαι! 58Π-- 

σῖΠπ6. Νεῆῖθ πῶ τἴὰ ἰοάτον, «πο ἃς 
Ἰνὰ Ρ Ἰ51ἃ ΒΡΘΥ ΠΆΤΩ 5, 564} τι Ιου ΠΤ ΓῸΠ65 ([6]}-- 

ΟἸΔ ΠῚ. {{| ἁἀνουϑιιθ. ΘΡΙΡ τ 5. ΟΡ σπίτι; στ] {τ|6 

ΟΠ ἰϑοθηΐ ΠΟῚ Πηϑοθηα., οἱ 51:11 [ἀοιπηΐ, 

4185 ΘΟΠΙ ραν ΠΠΟΠΘΠῚ ΓΟΘΡιπιηΐ, 

ὁ τῷ ἁγίῳ ΕΔ ἀἀάιιηὶ χαὶ τῷ πυρί, 564 ᾿ξο ἴῃ 
1110 οοάϊος Ν5, 

ἃ αὐτό Ἴ Γιοστίιν δὰ νὸχ πὶ (οά. (ΟἸ]Ροιῖ, οἱ Βδρ. 

«υϊηΐο, ἀἰοβι ἃ) 4115. 

ὁ παρισαζόντων 1 δ΄Άο οπλπο8 οοάϊοο5. Δῖβ5., πο αἱ 

εαπὰ παρεικαζόγτων. Ἢ 

ὑϊώ. 



᾿. ὅον». τή. 
ἢ 55. 

Ἵει.5.0.ή. 

Ι. (ο». 12. 

ἡ.-8. 

Τρὶἄοπι ᾿. 
Ἐν 

λῶ 5. ΒΆΘΙΠΙ Ὁ ΚΕ Σ 

μοί ἵτε ομιτιὶ πιοίίοιθ ϑριτ {πι5 δαποίτι5 ἱπδορα- 

γαῤιϊὶς οεί α Ῥάαϊγὸ οἱ ΕΟ, εἶνθ ἐπ ογθαίίοτι 

ἐπ οἰ {σι ἐζίτι)ν τας ατιίηι., οἶνθ ἵπὶ ἱπιητα- 

γιατ τίη Τ᾿ ΘΙ πὶ εἰϊδροτιδαίίοτιθ,., δὶνθ πὶ ἡεἰϊοῖο 

ποεῖ δαροοίαίιιτ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΙ. 

3. Αἀ Ιά ᾿σἱέαν συοα ᾿π|τ10 ᾿πδεϊεπξιι πὶ Θϑὶ 
γϑάθαηηι5, “πο νἱάἀθ]οοῦ ἴῃς οὐ θῖτι5. ΒΡ Ρ ἴτι5 

ΒΆΠΟΙΕΙΒ ᾿Π5ΘρΡΑ ΓΑ 1115 δὲ ΡΥ ΌΥϑιι5 1Π  Ἰ5γαοἴτι5. 511 ἃ 

Ῥαΐνο οἱ ΕἸἼΠΟ. Ῥαῦίι5 (ΟΣ ἢ Π115 5 υῚ 6 Π 5. 60 ἴῃ 

Ἰοοο ἴῃ {πὸ ἐδ ἄοπο {ἰπροιιανιιη Ρδοίας, 

δὲ οηιηθς ρῥγορἠοίοίίς,, 

ιεῖς ἱπι ἀοἴϊς., ἀμί ἰάϊοία, ατατείἊτιτ' αὖ οπιτιῖϑτις, 

αϊμαϊοαίι" αὖ οπιπῖντις : 

γιατιὶ [οδία πιπέ, αἰψιι τα ρτοοϊθης ἴνι Καοίοπι, 

αὐογανὶξ 1)διιηι, τοπιπίϊαη5 ἡ τιοε ]1)6ῖι5 δἰ Ὁ ΤῸ 
ἱπ Ὁορῖς. Τίδαιιθ 81 οχ ρῬγΟΡ θεῖα, {18 }πιχία 

αἰβι νυ! θυ ΠΟΘ πὰ ἀοπονιιπὶ ΒΡ ΑΙ ττι5. Θά τπιν, ἀσποὸ- 

501{π|ι᾿ Πθῖι5. 1πΠ ΡΙΟΡ ΘΟ 5. 6556... ΘΟΠβ 6 ΠΕ 51] 

4αθη Ἰοοιιη ΔΕΓΡΠ] τ] 51ΠῈ ΒΡ Ια ϑαποίο : 

ἘΠ} 1 ὉΘΟ 1Π1115. 51} 1ΠΠπ|π} οὐππ. Π)60. {πη σϑγο, ἀ δά 

ΟΡΘα ΑΓ Π} ΟΥ̓ πθ πη οχίνλιἄθνθ. Οὐ οἱ ἰϑία 

ῬΘΕΡῚ δ ϑαρρΠ γαπη νϑυρὰ., Οκα 65: φιιοά δοπ-- 

σϑηῖϊ ἰπίοι υο5., [Θπίαγ ϑριτ ἱἔτειι 5 ατιοίτει ὃ το 

τηθηὶ δε ὶς Ποιϊτιῖθις, σο ἴὴθο ; οϑἰθπάιπιηςξ 

δαάθι ἰπ ϑρΙν τα πὶ ϑα ποίη, οἱ ἴπ ΤΠ ιι 6556 

Ρδοοαῖα. Αἴιιθ ποο δε πὴ ραοῖο ἀἴβοθυο ροῖου 5, 

ϑΡ ΙΓ πὴ β8 Ποία! 1Π ΟὨΠῚ ΟΡ ΟΥΑΙ ΟΠ ΘΟ] ΠΟΙ Ὶ 

Θὲ 1Π5ΘρΡΑΡΆΠ]ΘΠ1 6556 ἃ Ραΐρα δὲ ΕἼΠΟ. (τη Τ)οιι5 

δἴποῖς ἀἸ5ιγΠ πΠ0 Π 65. ΟρΘ Δ] Οητπ., ἃς ΠΟΠῚΪ Π1Ι5 

ΑἸ νΊ5Ι0Π65 ΠΣ] Π 5 ΓΑ ΙΟΠΊΙΠῚ., δ᾽} αὐ οϑῖ ΞΡ ΡΙΓ5 
ΒΔ ΠΟΤ... ῬΔΡ ΕΠ ΠΟΙ ΘΗ. (ΠΟΤ 1) Ρ]Ὸ Οἱ] τ5ατι6 α1-- 
ΘΠ14[6 ΡΙΌΡΙ]Ο ἀΡΌΙΕΡ1ο ἀἰβροπβαπ5. ίωμι, ᾿π {1}, 
εἰϊνίδῖοτιθς “οποτιεηι δτεπῖ. ἰάθηιν ατιὶοηι ϑρίτιειις. 

αἰ : 

ποτ θεαί ἀπίθην αἷϊ- 

οὐσοιἶα σογαἰϊς 6715 

ΕἸ αἰϊνιδίοτιος ααπεϊτι δ τα: ον στιτιξ,, ἰάθη ατι-- 
ἔθη, ]1)οπιῖτιιι5. ΕῚ εἰἰνιδίοτθ5 Οροι αἰϊοτιίίι σιεπξ, 
ἰάθηι «τΐθηι 7) οι, ιῖ ορθιαΐι" Οηιτια ἱπ 
ΟἸυδτι5. ἤιδο απείθηι οτιτιΐα, ᾿πατῖ., ΟΡ ΘΓ ἀξ 
τιπ1ι5 οἱ ἰάοηι δριγίξι 5. Ἔα 5ΘοΥ ἴηι οι, 

ΡΓΟΙ οτἶϊ. ΑἸιάπηθη. ΠῚ (ΟΠ Δ ΠῚ Ἀροϑίο]τι5 

Γ ὁ Παῦλος 1 (οπιβοῇϑιι5 Ἰοροηππι ρΐαΐ δηλοῖ ὁ 

Παῦλος : 5644 πϑορββαυϊα ΠΟΙ δϑί, οηοπάαίϊο, πποῦο 

Ἰπττταπη τι} 158. Θὰ Ρ1Γ15. ΠῚ τη [1, τιῦ ἴῃ οαΠ|5, Ὁ 

1115 νου 15, ὅπως ἐν πᾶσιν, 564 ἃΡ [)15, ἐπὶ οὖν τὸ, τ΄ ἴῃ 
ε 

γϑίουθιι5. ΠΡ 15. ΗΑ θοπΐ οἰϊαμη 6611 ὁ ἅγιος Παῦλος 

Ξοὐ οοάϊοοβ Μί55, πὶ δ τ Ἴ πη. 

ΘΑΡΡΑΒΡΟΟ. 

Ὁ 

31 

Λ 

Β 

ΑἈΠΟΙΠΕΡ 

[9] ποτ ΦΏΝΥ ; " 5 ᾿ 4 κι τι ἀχώριστον ἐπὶ πάσης ἐννοίας, Πατρὸς χαὶ 
ει ω ᾿ οἵ τ 5 , Ὁ - “Ὁ Υἱοῦ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ἐπί τε τῆς τῶν νοητῶν 

,ὕὔ Α Ὶ τ οτὖὕν 

δημιουργίας, χαὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων οἴκονο- 
, Ἃ Χ -Ὁ ᾽ 

μίας, χαὶ ἐπὶ τῆς προσδοχωμιένης χρίσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ις΄. 

5 τ᾿ τ “5 - Ἵ - 
Ἐπὶ οὖν τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπανίωμεν, ὅπως ἐν πᾶσιν 
Δ ΩΣ ᾿ 

ἀχώριστόν ἐστι χαὶ ἀδιάστατον παντελῶς Πατρὸς 
Ἁ Δρ ω Ἁ Ω - 351.» Ὁ λ᾿ ο , 

καὶ Υἱοῦ τὸ ἅγιον Πνεῦμα. ᾽ν τῷ περὶ τοῦ χαρί- 

σματος τῶν γλωσσῶν τόπῳ, Κορινθίοις ἐπιστέλλων 
οο Τ᾽ - 

Γὃ Παῦλος, ᾿Κὰν πάντες, φησὶ, τ προφητεύητε, ὃ εἰσ- 
" 7] " τ 2 , 

ἐλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάν- 
οἿ τω 

τῶν, ἀναχρίνεται ὑπὸ πάντων, τὰ χρυπτὰ τῆς χαρ- 
, -- . ς Υ̓ ᾿ 

δίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται" χαὶ οὕτω πεσὼν ἐπὶ 
, , - τ - , « 

πρόσωπον, προσχυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ; ὅτι 
, ῃ 

« , ΝΜ 3 ξ, ὦ ΕῚ ἈΠπ| , “ ὦν ὃ Θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστιν. [εἰ τοίνυν ἐκ τῆς προ- 
- - Ἢ 

τῆς χατὰ τὴν διαίρεσιν τῶν γαρισμάτων 

τος ἐν 

ἀλλῴδ: ἰς εἶναι, βουλευσάσθωσαν οὗτοι 
ν 

,ὔ 

οωΝ 

τοῦ Πνεύ 

τοῖς 

εργουμένης, ἐπιγινώσχεται ὃ Θεὸς 

ἐν 

ποίαν χώραν ἀποδώσουσι τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ" 

πότερον μετὰ Θεοῦ " τάσσειν, ἢ πρὸς τὴν χτίσιν 

ἐξωθεῖν δικαιότερον. Καὶ τὸ πρὸς Σάπφειραν ὑπὸ 

Πέτρου - 'Γ( ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ Πνεῦ- 

μα τὸ ἅγιον; οὐκ ἐψεύσασθε ἀνθρώποις, ἀλλὰ Θεῷ" 
“3 Ν,. [ } } 2 δ 

οειχνυσιν οτι τὰ αὐτὰ εἰς τὸ 

" 
τα 

τὼω Ἕ 

Ἠνεῦμα τὸ ἅγιον χαὶ 
΄ Χ ἐ 7 ἃ 

εἰς Θεόν ἐστιν ἀμαρτημῆτα, Καὶ οὕτω δ᾽ ἂν τὸ 
Ν , 

συναφὲς χαὶ ἀδιαίρετον χατὰ πᾶσαν ἐνέργειαν, 

ἀπὸ Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ, τοῦ Πνεύματος διδαχθείης. 

» Ῥγερ ργοῦντος τοῦ Θεοῦ τὰς διατρ έσεις τῶν ἐνερ 

γημάτων, χαὶ τοῦ Κυρίου τὰς διαιρέσεις τῶν δια-- 
- ε τω ᾿ 

χονιῶν, συμπάρεστ' τὸ ἅγιον Πνεῦμα, τὴν διανο- 
Π - 

μὴν τῶν χαρισμάτων πρὸς τὴν ἀξίαν ἑκάστου αὖτε- 
ἐδ , . ΄ } λ 
ξουσίως οἰκονομοῦν. Διαιρέσεις γὰρ, φησὶ, χαρι- 

΄ 4 ὃν ᾿ ἊΝ ᾽ Ν ὦν Δ ΄ 

σμάτων εἰσὶ, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα. Καὶ διαιρέσεις 
μ. -Ὁ-» 3 σ΄ π π : ΙΒ ,ὔ " ἴω 

διαχονιῶν εἶσιν, ὃ ὃξ αὐτὸς Κύριος. Καὶ διαιρέσεις 
3 , “.Δ τ στ ι » -“ , 
ἐνεργημάτων εἰσὶν, ὃ δὲ αὖτος Θεὸς, ὃ ἐνεργῶν τὰ 

ΡΞ ᾿ τῷ Ν πδόες, 
πάντα ἐν πᾶσι. Ἱξαῦτα δὲ πάντα, φησὶν, ἐνεργεῖ τὸ 
ΝῚ ᾿ . ποῖ - ἣ - 5» 7 δ 
ἕν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ, χα- 

θὼς βούλεται. Οὐ μὴν ἐπειδὴ πρῶτον ἐνταῦθα τοῦ ς Ι 
,ὔ 

Πνεύματος ὃ ἀπόστολος ἐπεμνήσθη, χαὶ δεύτερον 

8 εἰσέλθῃ δέ τις  ΠΙά τις οχ {γῖθιι5 (οα ΠΟΙ α5 441-- 

αἴπλιι5, οἱ ρᾶτ]ο ροϑὲ {π65 411 χαὶ οὕτω τὰ χρυπτά. 

ἃ ἢ 81. Μ85. 

ΘΠ Σ 

ΒΆ1Π συντάσσειν. Ῥαι]ο μοβί 

ΤΡῚΣ ραν τοῦ Πέτρου. Νῆ85. τιΐ πὶ ἰεχία. 

» ἐνεργοῦ ος 1 Ροβῖ ᾶπο νόσθπὶ 6ΘΕΠ1|1 αὐ πιηΐ γὰρ, 

406] τὴ ποθεν ἨΠΡΥῚΘ ποὴ ΤΘΡΟΥΙ ΠΣ, 



Ε1Β. ΒΙ 

το Ὁ 7 τω .Ὃ ἣν, 

τοῦ Υἱοῦ, χαὶ τρίτον τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, ἤδη 
Α » 

χρὴ καθόλου νομίζειν ἀντεστράφθαι τὴν τάξιν. ᾿Ἀπὸ 
- Α Υ 

γὰρ τῆς ἡμετέρας σχέσεως τὴν ἀρχὴν ἔλαύεν " ἐπει- 
τον Ὁ ὍΣ , Α - ποτκᾷ 2 ἐὰ Ἃ Ξ δὴ ὑποδεχόμενοι τὰ δῶρα, πρῶτον ἐντυγχάνομεν 
-Ν ΄ Ν - , 

τῷ διανέμοντι- εἶτα ἐννοοῦμεν τὸν ἀποστείλαντα. 
- Ἢ 

᾿ εἰτα ἀνάγομεν τὴν ἐνθύμησιν ἐπὶ τὴν πηγὴν χαὶ 
]. - - ον 

αἰτίαν τῶν ἀγαθῶν. 

Μάθοις δ᾽ ἂν τὴν πρὸς Πατέρα χαὶ Υἱὸν τοῦ Πνεύ- 

ματος χοινωνίαν χαὶ ἐκ “ τῶν δημιουργημάτων 
τ ΕῚ ᾿Ξ - « } ᾿ ᾿ ᾿" ν « τῶν ἐξ ἀρχῆς. Αἱ γὰρ χαθαραὶ χαὶ νοεραὶ χαὶ ὑπερ- 

χόσμιοι δυνάμεις, ἅγιαι χαὶ εἰσὶ χαὶ ὀνομάζονται, 
3 δ» Ἁ ετ-- ς 7 , μ ἈΦλλῚ , , ἐχ τῆς παρὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐνδοθείσης χά-- 

ρῖτος τὸν ἁγιασμὸν χεχτημέναι. “ὥστε ἀποσεσιώ-- 

πηται μὲν ὃ τρόπος τῆς χτίσεως τῶν οὐρανίων δυ- 

γάμεων᾽ ἀπὸ γὰρ τῶν αἰσθητῶν μόνον, τὸν δημιουρ- 

γὸν ἡμῖν ὃ τὴν ἅ κοσμογονίαν συγγραψάμενος ἀπε- 
χάλυψε. Σὺ δὲ, ἔχων δύναμιν ἐκ τῶν δρατῶν ἀνα-- 
λογίζεσθαι τὰ ἀόρατα, δόξαζε τὸν ποιητὴν ἐν ᾧ 
τ “ Α , Υ Ἁ ΕΝ ΞΟ Υ̓͂ ἐχτίσθη τὰ πάντα, εἴτε δρατὰ, εἴτε ἀόρατα, εἴτε 
- λ Ε Ρν ,ὔ Υ̓͂ Ν ΄ “ , " 

ἀρχαὶ, εἴτε ἐξουσίαι, εἴτε δυνάμεις, εἴτε θρόνοι, εἴ- 

τε χυριότητες, χαὶ εἴ τινές εἶσιν ἕτεραι λογιχκαὶ φύ- 

σεις, “ ἀκατονόμαστοι. ᾽ν δὲ τῇ τούτων χτίσει ἐν- 

νόησόν μοι τὴν προχαταρχτιχὴν αἰτίαν τῶν γινο- 

μένων, τὸν Πατέρα τὴν δημιουργιχὴν, τὸν Υἱόν" 

τὴν τελ (ἦν, τὸ Πνεῦμα: ὥστε βουλήματι μὲ ἣν τελειωτικὴν, τὸ Πνεῦμα: ὥστε βουλήματι μὲν 

τοῦ Πατρὸς τὰ λειτουργικὰ πνεύματα ὑπάρχειν, 
ἐνεργείᾳ δὲ Υἱοῦ εἰς τὸ εἰναι παράγεσθαι, παρουσίᾳ 

δὲ τοῦ Πνεύματος τελειοῦσθαι. Τελείωσις δὲ ἀγγέ- 
ε . ᾿ ᾿ , ᾿ 7 σπΝ 

λων, ἁγιασμὸς, καὶ ἣ ἐν τούτῳ διαμονή. Καὶ μη- 
“ον ΕΝ Ἄ -.- ΄ 3 δας, ὁ δεὶς οἰέσθω με ἢ τρεῖς εἶναι λέγειν ἀρχικὰς ὃπο- 
στάσεις, ἢ ἀτελῇ φάσχειν τοῦ Υἱοῦ τὴν ἐνέργειαν. 

Ἀρχὴ γὰρ τῶν ὄντ ία, δι᾿ Υἱοῦ δὴ Ὁ ρχὴ γὰρ τῶν ὄντων μία, ἱοῦ δημιουργοῦσα, 

χαὶ τελειοῦσα ἐν Πνεύματι. Καὶ οὔτε Πατὴρ, ὃ τὰ 

πάντα ἐν πᾶσιν ἐνεργῶν, ἀτελῆ ἔχει τὴν ἐνέργειαν" 

οὔτε Υἱὸς ἐλλιπῇ τὴν δημιουργίαν, μὴ τελειουμένην 
δ - , “ ᾿ “Ἀ ΝΜ Χ παρὰ τοῦ “Πνεύματος. Οὕτω γὰρ ἂν οὔτε Πατὴρ 

προσδεηθείη, Υἱοῦ, μόνῳ τῷ θέλειν δημιουργῶν" 

ἀλλ᾽ ὃ ὅμως θέλει διὰ Υἱοῦ. Οὐτ᾽ ἂν Υἱὸς ἢ συνερ-- 

γίας προσδεηθείη, χαθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ Πατρὸς ἐνερ- 

γῶν ἀλλὰ καὶ Υἱὸς θέλει διὰ τοῦ Πνεύματος τε- 

λειοῦν" Τῷ λόγῳ γὰρ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώ- 

οἐχ τῶν ΑΙ [ἰὸ ροπαπὶ ἐξ ἀρχῆς, 564 φοϊοο8 
Μ85. αὐ ἴπ ἰοχία. Ῥαι]ο ρμοβὶ βἀϊίϊο Ῥαυίβ. ἐχδοθείσης, 

ἀυοά ἴῃ τπὸ ἰαπέτιπι (σά ο6 γθρουῖταν : 4Π| ἐνδοθείσης 

νεὶ δοθείσης. Ηαθοῦ οἰΐατα εἀϊίϊο Βαβ]θθηβὶβ ἐνδοθεί.-. 

σης. 

ἃ χοσμογονίαν 1 (010. εἰ ἀπι8 Ἀδς. χοσμιογένειαν. 

ΑΠΠὰ5 Ἀδρ. χοσμοποιίαν. 

ς ἀχατονόμαστοι 510 ἴγ65 Δ Πα] οἸο65, (ΟΠ γΕ, 

ἀκατωνόμαιστοι, 61 ἀκατανόυαστοι. Νοχ 61 γενομέ- 

ΒΡΙΆΙΤΟ ΒΆΝΟΤΟ. 

α 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΙ. 

ΡῬΥΪη1Ο ἰΙοοο τηθμ ηἰξ ΘΡΙΡΙ[π|5, ϑϑοιο ΕἼ], ἰΘ ΡΈ]Ὸ 

1)61 δὲ Ῥδι5, ῬΎΟΠΠτι5 ΟΡΟΥ ἔθ 5150 10 }} ΟΥ̓ ΠΏ ΘΠ 

ΟἸΏΠΙΠΟ ΠΥ Θ β11Π 6556. Α ποϑίρα 5: {146} Πὰ}01-- 
{π41π6 511 Π]511 Θχου πιῆ]. Νὰπι σπ ἀοπὰ ΔοοΙρ]- 

11|5; ΠΟΡῚ5 15 41 αἸβιΡῚ θ 1, ΟΟΘΕΡΡΙΣ ῬΥΙΉτΙΠῚ : 

ΠΊΟΧ ΘΟΘΊ Δ ΠΊ115. ΘΕ ({Π| ΤΉ ]51} ; ΡΟΒΈγΘΙηΟ ἐοσ!α- 
ΠΌΠΟΙ, ΡΘΡἀποϊπητι5. ἃ [ὈΠίθιη ἃ οὐ Θ πη τι6 θο-- 
ΠΟΡΊΠ. 

38. 18} οἰ 6χ ΚΡ τι5 ΠῚ 10 σΟῊ 1115 ἀἸ56ὰ5 

ἸΙοθὲ ΒΘ ΙΡΙπι5. οι Ῥαΐνρο εἴ ΕἾΠΠΟ. ΘΟΠΊΙΗΙΠ]ΟΠΘΠΊ. 

ΝΠ ΡῈ 88 δὲ 1Π|6}Πσϑηΐθ5 οἵ βρθυτ τ ἀπὲ ν]ν- 

τπί65., βαηοΐεθ ἔπ|ΠῚ 511Πη}. {{ΠΠ| ΠΟΠΙΙΠ Δ ΠἾΠ).) ΘΧ 

σΡα δὰ ἃ ΒΡΙΓα βαποῖο 1Π[τιϑἃ ΘᾺ ΠΟΓΠΙΠΟΠΙΔ ΠῚ Π0Π- 

βθ πίε. ΟἸΔΡ6 5116 Π 110 ΡΟ ΘΕ ΠΏ ]55115 δὲ τη εἶ τι5 
ΟΥΘΔΊΙΟΠΙ5 ΟΕΘ 65 ΕΠπ|Π} ὙἹΡ ΕΠ ΠῚ : ΠΔ ΠῚ ΘΧ 56}51}}}}1-- 

Ῥυ15 ἔϑ ἢ ππΠ ΟΡ ΘΑ Ι͂ΌΡΘΙῚ ΠΟΌῚ5 ΡΘΕ 15.) 41] σοη- 

ΔἸ ΟΥῚ5. σΘΠβουΊρ51: Ὠἰδιουϊαηι. Τὰ γ61Ὸ , {πὶ 
[σου] αΐθπ μὰ ΠΡ065 δχ ν βὶ ΡΠ τι5 Τ᾿ ν]51}}}1ὰ ἄδργο- 
Ποπθπα!., σ]ουῆοα. ΟΠ ἸογθΘ ἴῃ {πὸ ΘΟΠά τὰ 

511ΠῈ ΟὨΊΠΪΑ., 5106 ν]Β1 0} 1Π18.., 51γ6 ΠΥ 1510 1}1ἃ.. 51.068 

ΡΥΙΠΟΙραίτ5, δῖνθ ροϊοϑίαϊθϑ,, 5106 ν᾽ [65.. 5106 

[ΠΡΌΠ], δῖνθ ἀμ Πα ΙΟΠ65., δὲ 51 {π|80 4185 5 ΠῚ 

ΡΆΓΟΠΆ]65. ΠΑ ΓΙῸ.) {1188 ΠΟΙΏΪΠΑΡῚ ΠῸΠ ῬΟΒϑιηΐ. 

Τῃ ΠΟΡΙΠῚ Δι 6 Π} ΟΡΘΙΟΠΘ οΟστία ΠῚ Η}]Πη8-- 

ΥἸΔ ΠῚ Οδτι58 ΠῚ ΘΟΡΠῚ Ππ|26 Ππιπΐ., ῬΔΙΓΘΠῚ., Θ0Π6}1- 

{Ἰ σ6 πη ΕἼ Π απ 5, ΡΟΥΘ ΘΟΕΡΊσΘ ΠῚ ΒΘΡΙΓΙ[πΠ} ΘᾺ ΠΟΙ : 

αἰ γοϊπιπαῖθ συ!ἀθιη ῬΑ 15. πὲ Δα "1 Π15[ΓΆ ΤΟΥ 

ΒΡΙΡΙ5.,. ΕἾΠῚ ν ΓῸ ΟρθΡ δ οηθ. ροΡ πολ η τα} ταὶ 

51ηἴ, ΒΡ π15 ἀπ 6 Π} Ρ ΘΘΘ ΘΠ [1ἃ ρΟΡ ΠΟΙ ἢ ἔπ. ῬΟΓΡῸ 

ΔΠΘΘΙΟΥ ΠΤ ΡΟΥΘ ΟΟ. δϑὲ βᾷ ποι Πα ϊο., οἱ ἴῃ Πᾶς 

ΡΘυβθυθυ 8. Αο ΠΘΙΠΟ ΠῚ6 οὐθαϊ {γ65 οὐ σΊ Π}65 

Πυροβίαβθβ βΌποΡ, τι ΕἼΠῚ ΟΡΘΡ τ] πθιὴ αἰ οθι 6 
προ  θοΐδην. ῬΥΙ ΠΟΙ ρ᾽ τ ΘΠ] ΠῚ ΘΟΙΕΠΠῚ {{π|86 51Πΐ, 

{ΠΠ11Π| δϑῖ 5 ΡῈ. ΕἼ] πὰ ΘΟΠ6Π5 7) δὲ ΡΘΕ ΟΙΘἢ5 ἢ 

ϑρΡιρτα. Α΄ πθο Ῥαΐοθν, 4] ορϑγαίτ οἰ ηἶὰ 1Π 

ΟἸΠΠΙΠθ 115, Προ  [δοΐατη Παγαῖ ΟΡ ἃ ΟΠ ΘΠ : ΠΘΠ 119 

ΕἼΤΙπι5 ΤΠ ΟΟΠΒ1ΠΠ1ΠΊ8 ἃ Π] ΟΥΘΑΓΙΟΠΘΠῚ , ΠΙ5] ἃ ΘΡΙ τα 

ΡοΡΠοῖατιν. ΠΟ Θηΐτη ρᾶοῖο πθο Ῥαΐου Οριιβ Πᾶ-- 

Ῥϑριὲ ΕἾΠΟ., 5014 νοϊαηΐαῖθ οὐθδπ5 ; αἰτὰ 6 γα} 

ΟΓΘΑΓΘ ΡῈ Ρ ΕΠ. Νοάιιθ ΕἼΠΠτπι5 ἜΘ ΙΕ ΔΌΧΙΠΟ,, 

Ταχία Ῥαιν 5 51} Π1ΠπΠ ]Π θη} ΟρΡΘΡᾺΠ5 ; 566] οἵ ΕἼΠΠπ|5 

γα] ΡῸ ϑριγρ τα ρουἤσθρ : παι ἤγΡο 1) οπιϊπὶ 

νων, Ζαϊπαπιθ ΠΡΡῚ γϑίθυοϑ γινομένων. 

α ὅμως θέλει 1 Ηϊο 61 οἷ τηῖρα, 01 ἦς ΕἼΠο, δ- 

ἀππΐ χαὶ πέφυχε : ἴπ {πὸ ποη τηϊπτ8 Ραρπαπξ οἴη Βα- 

511 56 Ώ811, {πὰ τ Οπ Νῖ55. ΘΟ ἸΟΙθιι5. 

Β συνεργίας 1 ῬΤῸ Πᾶς γοσθ, {π|88 ἱπ 6 1{15 Ἰδϑιξαν δὲ 
ἴῃ ἔυῖθτι5 ΘΟ Ἰοἰιι5. ΔΜῖ55., μαθοῖ Ἀδ5. ἰογέϊιβ. δημιουρ- 

γίας, (Ιου ἴηῖι5 νερὸ πνεύματος, 4π|2 νὸχ ἃ 41ὰ ἔπιε 

Δ]1ὰ πλᾶπιι, 566] ἔα πηοπ Δη{{{πιὰ. 

48 

δρινιτα5 

βαποίιι5 οἴ ἢ 

Ῥαϊνο οἱ Ει- 

1τὸ οἴσαιϊ- 

(οέ- τ΄ τ- 

ῥεαὶ. 3.6. 



ὥοιπι τι 

)οαπ. 1ὅ. 

49. 

ῬΣαΐ. τὸ5. 
Ἧς 

Ζεε. 2. τή. 

1: ΘΟ 1.2 

Ξ- 

2. 5, ΒΑΒΙΠΙΠΙ ΘΕΒΑΒΕΕ 

οὐἰὲὶ βγπιαίΐ οειπὶ, εἰ ϑρίγίιιι ΟΥἷ5. 6γτ|5 ΟΥρΤιὶς 

ΦΙΥΐΠ5 ΘΟΤῚ 1. Τί τι|6 πὸς ψϑΡθι οϑὶ 5 ση! Πα νὰ 

ΔΘΡ5. ῬΘΓΟΙ5510. ΡῈ γΟΟἷ5. ᾿ΠϑιΡαμηθηΐα ΓΟ ἴδ : 

Π6ο ϑΡΙν ἴι5. ΟΥἿ5. ΠΑ] 5. ΡΑΡ 115. ΓΘΒΡΙΡΤΟΡΙ5 

οἴΠδιτ5 : 564 Ὑ θυ) 650 (ποὰ ἴῃ ΡΥ ΠΟΙΡΙΟ οραΐ 

ΟΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΒΟΗΙΕΡ. 

θησαν, χαὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶ- 
ς ὧ΄ 5. ὅκα “ τς ἐν’ 2.5 ΄ σα ἣ δύναμις αὐτῶν. Οὔτε οὖν λόγος, ἀέρος τύπω- 

σις σημοντικὴ, διὰ φωνητιχῶν ὀργάνων ἐχφερομέ-- 

νη" οὔτε πνεῦμα, στόματος ἀτμὸς, ἐκ τῶν ἀνα- 
πνευστιχῶν μερῶν ἐξωθούμενος " ἀλλὰ ΛΔό ὲ νευστιχῶν μερῶν ἐξωθούμενος ὰ Λόγος μὲν 

ἀρια Πϑαμ,, οἱ Ποιι5 οναΐ. ΚΘ ρ᾽νἼ{π|5. Δι [6 Π} ΟΥἹ5. Β ὃ πρὸς Θεὸν ὧν ἐν ἀογῇ, χαὶ Θεὸς ὦν. Πνεῦμα δὲ 

οὶ, 50 ν1{π|5 οϑὲ υ θυ [8 15... 61} ἃ Ῥαΐνθ ΡΡΟΟΘΩ ΙΕ. 
Τία4ιι6. {νὰ 1Π|6}}16 15... ΤπΔΠ Δ ηῖθ ΠῚ ΠΟΙ ΠΙΙΠῚ , 

ΟΡΘ 5 ὕ υΡιιη, οἱ σομ πίομαι ΞΡΙΡΙ τ. Οὐ 

ΡΟΥΙῸ 4}1ἃ Ῥοϑ5511 6556 σον πη Δ 110, 418 Π} 1 β8 πο ὶ- 

ΠΟ ηΪὰ ΡΟ ΘΟ Ο ; ΘΟΠ ΓΙ Δ Ι]ΟΠ]5 νΟ06 5] σΠ]Π οηῖ6 

ἙΟΠΒἰΔ ἢ ΓΔ}... ἱπη γε 1} 116} δὲ 50} 11 6} 1 

υόοηο 9 58 πο. Π λ Ἐ10 δια 6 ἢ} ΠΟῚ Θϑῖ ἀΡϑάπι6 ΒΘ νει. 

Νείιθ. οπΐπὶ ΘΙΟν τ) νἰ 65. δια ρῖθ ΠΑΓΠΓᾺ 

δα ποίδθ δι ; ΠΟΘ 61). Π1}}}] ΠΡ ΠΕ ἃ ΒΡ Πππὶ 
58 ΠΟΙῸ : 566] }ιχία ργΟΡΟΥ ΠΠΟΠΘΠῚ {1|ὰ 56 ἸΠν]ΟΘηῚ 
ΒῈ ΡΟ δ η  , ἃ ΒΡ ται Πα] 6 ΠῈ δὰ ΠΟΙ ΟΔ ΠΟ 15. ΠΙΘΠ-- 

5. 87. ΟἸ δι πη {τιΠ} ΘΠ 11} Οατι Θ ἹΠ ΠΟ 51Π6 

σὴ 1π|10]Πσὶταν, σατη Δ] Δι 511 51] 6 οἵα μηδ θυϊὰ 

δ ἁἰπιὰ Ἰση 5 : 146 Π} 6. 11) ΘὩ ΘΟΕ Π0115 νἹΡ  Π}015, 

51.051 Π 118 {ΠῚ | 6} ΘΔΥ 1}, θὰ 501} 1{π|5 65. ΔΘΡῚ15, 

Δ 5.115. 1218 ΓΘ 1815. ἰχίὰ Ἰὰς ἀτιοαὶ 50 Ἰρίιπη 

εδῖ, μὲ βαοῖι ἀπϑοῖος δι 5 δριγ{{5., εἰ πεϊτιϊΣ 105 

505. Παιρπιάπι ἰσηῖϊς : αυΔΡΙΟΡίο δὲ ἴῃ Ιοθὺ 
δ:1Πη|, Θὲ ἤπιην Υ]5}}0}1165.,. ἄτι 115 4Ὲ| ἀἸση] διιηΐ., 
ρΡΡάγΘΠΙ ἴῃ ΒΡΘΟΙΘ. ΡΙΟΡΓ ΟΡ πὶ ΟΡ ον. 566 
ΒῈΠΟΠΙΠΟΔΙΟ,, {{|0 65: ΘΧτΡὰ 5105 Π || 8} ΠΟΥ ΠῚ, 
ΡΟ ΓΘΟ ΠΟ Π 6. 11Π15. ΑΙ ΓΘ ΡῈ Ρ 6. ΟΠ ΠλτΙ Π] ΟΠ 6 51-- 

γἼτπ|5. ΟΟηδογν πη ξ ἀπιΓθ η αἰ ἢ] 6} Ρ61 ροῦβθν 6- 
Δ Π ΓΔ Π 1η ΠΟ, Πα οηἴο5. {π] θη} 1ἢ οἰ Ἰσεη 0 
ΤΠ γι} ἃν] ΕΡ τι τη 5. Πα ΠΠ τὰ ΠῚ [ἀΠΘ ἢ ἃ} 6715 41 
γΟΡῸ ΠΟΠιι5 δϑῖ σΟΠ5Ο 0 ΘΧοϊεηίθ5 : [ἴα τιῖ οἱ 

51 πἸΧ 6 15 ΤΆ ΠΟΠΘ ϑΘρ᾿ [π, ΡΘΡΙΘυῖηΐ Δησ6|0-- 

Δ11}} ΟΠ δ 86, 510} 88 51η1 ΠΟ 116 ΡΟ Π Δ ΠΘ ΘΟ Π 

ΡΥ δοῖτ δ... αἴ {πὸ σοπίπϑα [ΟΡ ῚΠῈ ΟΠ Πΐὰ : νἱΐα 

Ἰρϑονι 1 Π1}}}} ἰΘΡῚ .. ΠῚΠῚ οὐ πη], πι}}} γϑσι δ 

50] σας. ΟαΟΠΙΟ 0 Θπῖπὶ ἀἸσοπΐ ἀη96}1, αἰ ογία 

ἴηι ἐχοοίςὶς 1260 : υἱϑὶ ἃ ΘΡΊΡΤτπ ἀοσορία ρμοίοϑίαϊ 

δειιο 5 συμάθιη ρμοίοεὶ αἰἴσοτα 1) οηιίτιτίτηι ] ὁ5ιίηι, 

γυῖδι ἵπι δρίρίίι σαποίο, οἵ πε ζζιι5. ἔτι δρίτίιι 7) 6 

ἰοψιιοπ5 αἰὐτῖξ ]όσιιην ἀπαϊ θη : ἀπο 58Πὸ 

ΑἸΧΟΡΙΗΣ ᾿Γανὶ δὲ δνθυβαν Βρ1 1 {π|5... ΠΠΟΡΕΤῚ 

Ια ρ5115 ΘΟμ ΡΟ θαΐ «ππιοὰ ἀἸοΙμη5., ὙἹΡ 65 [ΠΥ 151-- 

ς τὸ στερεοῦν 1 51. Ἀθδρ. 5βθοιιηἶτι5 6Ε {πάγξι5, {1105 

564ἘῚ πηα] τ Πγ 115 4πὰτη ἔχ 5. ἅ]105, 1} Ἐπ|Ρ 15. Ὁ ἴῃ ἐα1- 

τἰ5 Ἰεσίταν τὸν στερεοῦντα. Αἀαπηΐ 6111 τὸ ἅγιον 4ποΐ 

1110 τη οοάϊοο δῖ5. σορονισαν, 

4 ἢ οὕτω γ᾽ ἄν  Εαϊο Ῥατὶβ. ἢ οὕτω γὰρ, σοπίνα 

σοήιοπη Νῖθα. οἵ δι 0π15 Βαβι] ηβι5 Πίο. Ῥαα]οὸ 

Ροβὲ ορ βεοιπάιιβ παρὰ τοῦ πνεύμιστος ἔχουσι: 

ε ἀέριον πνεῦμα, Ναἶο ἴῃ οἀϊι9 αὐδίταν τὸ 

᾿ “τ τω - Ἃ , φ 

στόματος Θεοῦ, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ 
ει νὰ - 

τοῦ Πατρὸς ἐχπορεύεται. 'Γρία τοίνυν νοεῖς, τὸν 
- ᾽ 

προστάσσοντα Κύριον, τὸν δημιουργοῦντα Λόγον,“ τὸ 
τ ᾿ -» σεν" Ὁ ἡ ΜᾺ “ ,ὔ 

στερεοῦν τὸ Πνεῦμα. 'Τί δ᾽ ἂν ἄλλο εἴη στερέωσις 
ες: ᾿ " ς " ,ὔ ν. τυχὸν ᾿ ἢ ἢ χατὰ τὸν ἁγιασμὸν τελείωσις, τὸ ἀνένδοτον χαὶ 
“ Α . , ΒΝ ΄, » » - - 
ἄτρεπτον χαὶ παγίως ἐρηρεισυένον ἐν ἀγαθῷ τῆς 

, , ε Ἁ Ἂ 

στερεώσεως ἐμφαινούσης; Αγιασμὸς δὲ, οὐχ ἄνευ 
ἤ - ΡΠ 

Πνεύματος. Οὐ γὰρ φύσει ἅγιαι αἱ τῶν οὐρανῶν δυ-- 
, .ἀλ “" "5 4Ν Η ΑἾ ΑΨ Ὁ 

ὙΦΛΕΥΘΗΙ ΠΡΟΌΝΤ ΌΝ οὐδειλίαν Ἐπ τὸ ἅγιον Πνεῦ- 

μα τὴν διαφορὰν ἔχοιεν. ἀλλὰ χατὰ ἐῤύρε τῆς 

πρὸς ἀλλήλας ὑπεροχῆς, τοῦ ἁγιασμοῦ τὸ μέτρον 

ρὰ τοῦ Πνεύματος ἔχουσαι. Ἅδς γὰρ ὃ χαυτὴρ με παρὰ τοῦ Πνεύματος ἔχουσαι. “ὃς γὰρ ὃ καυτὴρ με-- 
“- Ἁ » ᾿ Ὧν “2 

τὰ τοῦ πυρὸς νοεῖται, χαὶ ἄλλο μέντοι ἣ ὕποχει-- 
ΕΥΝ ᾿ Ἁ οωὭω Ω͂ τ 

μένη ὕλη, καὶ ἄλλο τὸ πῦρ" οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν οὐ-- 

ρανίων δυνάμεων, ἣ μὲν οὐσία αὐτῶν, “ ἀέριον πνεῦ- 
“ἃ τ “. " 

μα, εἰ τύχοι, ἢ πὺρ ἀῦλον, κατὰ τὸ γεγραμμένον; 
“-- . Ὡρ» ,ὔ 

ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς 
, Ἁ 

λε ἘουΤος αὐτοῦ ᾿ πυρὸς φλόγα" διὸ χαὶ ἐν τό- 

πῳ εἰσὶ, καὶ δρατοὶ γίνονται, ἐν τῷ εἴδει τῶν οἶ-- 
- χὰ -»7 

χείων αὐτῶν σωμάτων τοῖς ἀξίοις ἐμφανιζόμενοι. 
ε , δ ἈΝ ΨἕῈ “ἃ -ὉὩ 2 , ᾿ 

Ὁ μέντοι ἁγιασμὸς ἔξωθεν ὧν τῆς οὐσίας, τὴν τε- 
- - 7, τ» 

λείωσιν αὐτοὶς ἐπάγει διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ Πνεύ 
, ἊΑ Α 5, - 2 Ὁ - 

ματος. Φυλάσσουσι δὲ τὴν ἀξίαν τῇ ἐπιμονὴ τοῦ 
-Ὁ- Μ, Α ΄ ᾿ ΕΣ ἢ 

ἀσλΡῸΥ ἐχσυσαιβον ἐν προαιρέσει τὸ αὐτεξούσιον, 

οὐδέποτε δὲ ἐχ τῆς τοῦ ὄντως ἀγαθοῦ προσεδρείας 

ἐχπίπτουσαι. Ὥς ἐὰν ὑφέλης τῷ λόγῳ τὸ Πνεῦμα, 
- - } 

λέλυνται μὲν ἀγγέλων 5 χορεῖαι, ἀνήρηνται δὲ ἀρ- 
Ν ᾿ } , χαγγέλων ἐπιστασίαι, συγχέχυται δὲ τὰ πάντα, 

“, Ε - 4 

ἀνομοθέτητος, ἄταχτος, ἀόριστος αὐτῶν ἣ ζωή. 
-Ἔ ἱ  εἢ ἡ 

Πῶς μὲν γὰρ εἴπωσιν ἄγγελοι - Δόξα ἐν ὑψίστοις 
- Ὁ ᾽ν Α 

Θεῷ, μὴ δυναμωθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος; Οὐδεὶς 
Ν " Υ̓ 7 ᾽ὔ .- Α 

γὰρ δύναται εἰπεῖν Κύριον ᾿Ιησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύ- 
λ , τ “- 

[τ ἁγίῳ, χαὶ οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν, 
-- Υ̓͂ }} λ 

ἔγει ἀνάθεμα ᾿[ησοῦν - " ὅπερ εἴποι ἂν τὰ πονηρὰ 
- ΦΈ 

χαὶ ἀντιχείμενα πνεύματα, ὧν ἣ ἀπόπτωσις συν- 
, κ , τ - μὰ , τ " ΄ 
ἱστησι τὸν λόγον; τοὺ αὐτεζουσιους εἰναι τὰς ἀορά- 

Γ πυρὸς φλόγα 815. φυίϊπαιο. (ΟΠ 665 : τἰπῈ}5. Οἴαπα 

ΘΕ 115 πῦρ ῳ φλέγον. 

ὃ χορεῖαι 1 ἘΠῚ ποθ 1}}1ἃ 06 οοάϊοτμῃ Νῖ55, βαβία]ι- 

παιι5. Ηαρεπῦ οπῖπη Θ11: χορεῖαι καὶ ἁγισσμὼς.... ἔπι- 

στασίαι, καὶ ἁγιασμοὶ, καὶ προφητεῖαι.... οὐκοῦν, ἀνομιο- 

θέτητος. 

" ὅπερ εἴποι ἄν Ἴ 51. Νίδ5. οοα!οεβ5 : δ ὅπερ ἂν εἴ- 

ποιεν. ΔΙοχ Κορ. 4τἀνίι5 τὰς οὐρανίους δυνάμεις. 



115. Ὲ ΘΡΙΠΙΤΙ ΘΑΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΥΙ. 2 

τους δυνάμεις, ἰσοῤῥόπως ἐχούσας πρὸς ἀρετὴν χαὶ 

καχίαν, Χαὶ διὰ τοῦτο δεομένας τῆς τοῦ Πνεύματος 

βοηθείας. ᾿Εγὼ καὶ τὸν Γαδριὴλ προλέγειν τὰ μέλ- 

λοντα οὐδαμῶς ἄλλως φημὶ, ἢ τῇ προγνώσει τοῦ 

Πνεύματος. Διότι ἱ ἕν τῶν ἐχ τῆς διαιρέσεως τοῦ 

Πνεύματος χαρισμάτων ἐστὶν ἣ προφητεία. Ὃ δὲ 
τὰ μυστήρια τῆς ὀπτασίας τῷ ἀνδρὶ τῶν ἐπιθυμιῶν 

ἐπιταχθεὶς διαγγεῖλαι, πόθεν σοφισθεὶς εἶϊζε διδά-- 

σχεῖν τὰ χεχρυμμένα, εἰ μὴ τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ; 
ν τω Ὁ) 7. τ , 57) ἘΝ Π ,ὔ 

τῆς ἀποχαλύψεως τῶν μυστηρίων ἰδίως τῷ ἱΪνευ- ἃ 

ματι προσηκούσης, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ὅτι Ἣ μιῖν 

ἀπεχάλυψεν ὃ Θεὸς διὰ τοῦ Πνεύματος. Θρόνοι δὲ 
χαὶ χυριότητες, χαὶ ἀρχαὶ χαὶ ἐξουσίαι, πῶς ἂν 

τὴν ἃ μαχαρίαν «-διεξῆγον ζωὴν, εἰ αὐ διὰ παντὸς 

ἔόλεπον τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρὸς, τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

Τὸ δὲ βλέπειν, οὐκ ἄνευ τοῦ Πνεύματος. “Ὥσπερ 

γὰρ ἐν νυχτὶ, ἐὰν δφέλης τὸ φῶς ἀπὸ τῆς οἰκίας, 

τυφλαὶ μὲν αἱ ὄψεις, ἀνενέργητοι δὲ χαταλείπονται 

αἱ δυνάμεις, ἀνεπίγνωστοι δὲ αἱ ἀξίαι, κοὶ χρυσοῦ 

χαὶ σιδήρου ὁμοίως πατουμένων διὰ τὴν ἄγνοιαν. 

οὕτως ἐπὶ τῆς νοητῆς διαχοσμιήσεως, ἄἀμιήγανον τὴν 

ἔνθεσμον ἐχείνην διαμεῖναι ζωὴν, ἄνευ τιῦ Πνεύ-- 
Ε ΜῈ Ἄ ΤΑΝ Νὴ 2 [Ὁ ματος" οὐ μᾶλλόν γε ἢ στρατοπέδου τὴν εὑταξίαν, 

τοῦ ταξιάρχου "μὴ παρόντος" ἢ χοροῦ τὴν συμφω- 

νίαν, τοῦ χορυφχίου μὴ συναρμόζοντος. Πῶς εἴπη 

τὰ Σεραφὶμ., Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, μὴ διδαχθέντα 

παρὰ τοὺ Πνεύματος, ποσάκις ἐστὶν εὐσεόὲς τὴν 

δοξολογίαν ταύτην ἀναφωνεῖν; Εἴτε οὖν αἰνοῦσι τὸν 

Θεὸν πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, χαὶ αἰνοῦειν αὐτὸν 
“ τὸ εν ἃ -“ ἔα 

πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ᾿ διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος ( 
, ᾽ν» - 

Ξ συνεργείας. Εἴτε παρεστήχασι χίλιαι χιλιάδες ἀγ- 
᾿ " β 

γέλων, χαὶ μύριαι μυριάδες “ λειτουργούντων " ἐν 
Ὁ - Χ ΒΡ τ νο Δ 2 , 

τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος τὸ οἰχεῖον ἔρτον ἀυιώ- 
Ρ Ε - - ΚΝ Ἂχ γεῖσος Ἴ πα α 

Μψως ἐπιτελοῦσι. Πᾶσαν οὖν τὴν ὑπερουράνιον ἐχεί- 
ἢ , ς ᾿ “ Ξ δ κὰν ΄ 

γὴν χαὶ ἄῤῥητον ἁρυωονίαν, ἔν τε τῇ λειτουργία 
δῇ - - ῃ ᾿ 

Θεοῦ, καὶ τῇ πρὸς ἀλλήλας τῶν ὑπερχοσμίων δυ-- 
Ἢ » 7 - ᾿ - 

νάμεων συμφωνία, ἀδύνατον φυλαχθῆνα, μὴ τῇ 
τω -, κ ἐπ " Ὁ 

ἐπιστασία τοῦ Πνεύματος. Οὕτω μὲν οὖν ἐν δη- 
ι 

ΩΣ ῇ ΄ 5 32 

αἱουργία πάρεστι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῖς οὐκ ἐχ 
Π 

- ὧν Ὁ .9 "ὦ - ἜΝ 

προχοπῆς τελειουμένοις, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς χτί-- 
Ἄ ᾿ 

σεως εὐθὺς τελείοις, εἰς τὸν ἀπαρτισικὸν «αἱ συμ.- Ὁ 
-Ὡ τ 4) -ὦ {1 ἘΙ ς 

πλήρωσιν τῆς ὑποστάσεως αὐτῶν τὴν παν᾽ ἑαυτοῦ 
, 

χάριν συνεισφερόμενον. 

' ἕν τῶν Ἴ ΤΠ ἕν τι τῶν, 564 γτϑριιρηδηΐξ γοΐονοϑ 11- 

Ὀγ1. 

ἃ μακαρίαν Ἵ ἘΠτΕ ἁἀάιιηΐξ ἐχείνην. 564 δος νὸχ ἀθοβὲ 
ἃ 4αἰπάτιο (Ο ΠοΙθιι5, 

» μὴ παρόντος Πιιιο Βορὶ (ὐοήϊοο5 οαπὶ (οἹΡοσί. μὴ 

παρέχοντος. Ἀδρ. 4αάτίιβ μιὴ συμπαρόντος. 

ς συνεργείας 1 οι πιὸ ἴῃ 6115 ἐνεργεία:. 564 56 χ 

Ἀ1165. 6556. 811] ἀνθ 1}, Θοπ|6 δα νἱρ 6 ΠῚ αἴσιος 
ἃ ΝΠ πὶ ψϑρ  1}65.,. δὲ. 0} 14 Ορῖιβ Πα θη τος 
ΔΌΧΊ ΠΟ ΘΡΙΓΙτι5. ἔσο νΘΙῸ ἴρδιιτη αν 66 πὶ πὰς 
ἅΠ1Ὸ0 Ὠ]ο 0. ἃ’ ῬΙ ΡΟ ᾿γΘοἴσθρο {πέτραν πὰ πὶ ΡΡα-- 
506 η "ἃ ΘΡΙΡ Γπ|5... 60. {πιο ππτιη] 6χ αἰ νίϑιο πὸ 
ἀοπονῖιηι ΒΡΙΡΙΕτ15 51} ὈΡΟΡ]ΙΘ ἴα. ῬΟΡΓῸ 4 πιγϑίο- 
ΓΙᾺ νἸβ 015 Ὑ]ΠῸ «65] 4 υ]ΟΥῚΙΠῚ {π|55115 ΘΡαΓ πηι η-- 
ΕἀΓ6 5 τιηἰ86 πδοῖτι5. ΘΓαϊ ϑαρΙΘη ἰάγη,, τιῦ Ροϑβεὶ 
ἀἰοθι 6 ἃγοὰ πᾶ 5, Πἰβὶ ΡῈ} ΘΡΙΡΙΓΠΠ} ΘᾺ ΠΟΙΆ) ὃ. ΟἹ] 
ῬΑΙΘΙ ΘΕῸ τη ϑ θυ νι ρ ΘΟ] νΊ το δ ΘρΙ Ρἰ ττιπὶ 
58 ΠΟΙΠΙ ΠῚ ΡΟ ΠηΘδΓ 7, Ππιχία 1 ατιοα βου ρίιιηι 658: 
Λοδὶς τοϑογανίῖ 1) δι ς ΡΤ δρίτίζιεηι. ΤὨΡΟὨΪ 61 Ὸ Σ 
οἱ ἀμ ΔΙΌ Π65., ΡΥ ΠΟΙ ρα 5 δὲ ρο[εβίαιθβ,, {πὸ- 
00. ᾿δαΐδηι ρα πἸσου τς νἱΐα πη, Πἰϑὶ 5ΘΠΊΡ ΘΙ: 
νἹάθγθηξ να] τιμὴ ῬΑ 5, 41 ἴῃ ο:]15 δϑῖ. ΑἹ νίβίο 
ΠΟ δὲ ἈΡβατιο Βριρτα. Οἰθιηδ πράτ ΘΠΪΠῚ 5] 
1η ποοίθ [0}185 ᾿ποου Πα ΠῚ 6 ἀοιηο, οοοὶ σα ηΐ ΘΟΕ], 
[οι] τα 85. ΓΙ "πα τπππη τ" που 65, Π6Ὸ ἀΡΠΟΒΟΙ ἔτ 
ΡΘΡΕΙΠ ΟἰἸσΠΠἃ5., 564 ΡῈ} ἸΡΠΟΓΔΠΓ ΔΤ ΑΕΓ ΕΠΠῚ 
Ρθυϊπθ ἃς ἔδυ τι πὶ ΘΟΠΟΙΙ Ο 1 : 516 [ἢ 50 1 18}] 
ΟΡ ΠΠ6.,. 1ΠἸ} 551} 116 658 ρ᾽δμη {Δ} ἃο βα ΠΟΙἃ ΠῚ 
ὙἸΓὰ Π ῬΘΡ Δ ΠΟΘΙ Οἰἔγα ΒρΙΡ ἕπῃ : ὨΪΠ11Ὸ ΡΓοίδοίο 
"Δ 15. {πᾶη} ΘΧΘΓΙΟΙ 5. [ἢ ΓΘοῖο ΟΥ̓ Π 6. ΠΠΆΠΟΡΘ 
ΡοΙδϑὲ ἀρβθηῖθ ἄπιθθ., ἃ ΟΠΟΥ 5 ἴπ σΟΠϑοπδηῖία,, 
ΠΙ5Ι ΠΟΥ Ργρθοῖτι5 ἔθ ροῦοῦ Παριποπίδηι. Οἱ 
ΡΟΒ86η: (Προ ΘΟΡρΪη)., ϑανιοίι5., σαποίιι, 
δαηοἔτι 5.57. ΠΪδὶ (0011 θ᾽ ΒΘρ᾿Ἰτιη}., “πο 65 ΡΙτι ΠῚ 
[ἀϑυὶὲ Ππ} 115. σ᾽ ΟΣ Πο ΠΟ Πὶβ. νϑῦθα σπου ἢ Θῖνο 
Ἰϑτταν Ιαιιἀ πὲ Τλθιιη ΟἸΏΠ65 ΔΠΡ6]} 6715 ἃς ΟΠ] Π65 

ὙΙΡΕΠΓΘ5 6115 : ΠῚ Β ᾽ν τπ5 ΟΡ 6. ϑῖνθ δἀβίαμε ἸΏ }]Π165 
ΠΏ1}16 ΔΠ56}1, ἃ ΘΟ 165 ἢ ἔπι} ΜΠ} }Π1ἃ ΤΠ] ἰ 5 ΓΔ Π-- 

{ππτη } ΟἸΠΟπι 5ιιιι ΟἾΓΓὰ ΤΟΡυ ΠΕ Π5Ι ΟΠ ἢ. ἴῃ 

γΠ ἐπ 6 ΞΡΙ ΓΙ τι5 ρου οαητ. Τίαατι6 τοῖα 18 5106 - 

ΟΦ] 6515. δὲ 1Π6 115. ΠανΟηΐα., πη ἴῃ ΟΠ {πὰ 

061, [2 16 αἰ Γα Πλπ ἀπ α σὶρ ει πὰ [Π|6Ι" 

1885 ΘΟ πΠΒΟηΔ ἢ ϊὰ ΠΕ {18 1} 56 ΡΝ ΑΓΙ ροβδοῖ, πἰϑὶ 
Ῥ δθθ586ὲ 501 ΓΙ ἔπι5. 516 ἸσῚ τ 1 ΟΡ ΘΑΙΟΠΘ 115, {ὦ 

ΠΟῚ ΡΙΟΠοΙΘη ὁ ρορνοπίπης. δ] ρογθο ΟΠ θη, 

564 ἃ ᾿ρ88 ῬγΟΕΠιι5. ΟΡ θα ΠΟ Π6. ρορίδοία δηΐ, 
Δδϑὲ Κρ γ τ5. ϑαποίι5.; ἴπ ΠοΟ τι ρενῇοϊαίτν 

ΟΠ] πα Ρτ16 ΠΟΥ τιμὴ 5115 Π|18, ΘΟ ΔΙΆ ΠῚ 5.18 ΠῚ 

ΘΟΠΙθυθη5. 

Οὐοάϊοιιπι ποίου! α5 Ρυ σθηα, 

ἃ λειτουργούντων ἡ ἘΠῚ ἀρχαγγέλων λειτουργοῦντες 

αὐτῷ. (ἰοα!οο5 αὖ ἴῃ οοπίοχίι, πῖ5ὶ {ιιοα τππτ5 Παρ ος 

ἀρχαγχέλων. Νοῖ τλυ]ῖο μοβί 1516 πὶ (οἸοΙθι5. {γε 

Πλ ΓΑ ὙΊΠΊτ15 (1061 τα  1π ΘΉ1{15 λειτουργίαις οἱ δημκουρ- 

γίαις. 

7. τ 58. 

7) απῖοῖ, τὸ. 

το. 

ἋοἹ. 2: 
ιο 

αι. ι8. 
10. 

Ἔα. Ὁ- 8: 



λ0 5. 

39. (δοίθυιιη αἰβρθ πϑαιοπθ5. οἶγοα. ΠΟΙΉΪΠΘΙῚ 
4186 [ἀοἴϑο ϑπΐ ἃ πηᾶση0 60, οἱ ϑϑύναίουθ η0- 

51ΓῸ 7651 ΟΠ νιϑισ χα Ρομταίθη Π)6], αι|5. π6- 
ΘΑ 10 ρον 5Θρ ιν [5 σραεϊα πη 6558 ΔἸ π ρ] οἰ 5 ὃ 51ν 6 

ἜΝ ἀῶ γ6]15 ρυϊδοα ϑρθοίανθ, ρα ι] Δ. ὉΠ ΤΊΙΤῚ Βεοπράϊομο- 

δἀππρίοια, ἢ 65, ΔῈ ΧΊ ΠῚ ΡΘῚ ΙΘσΘηῚ «αἴ, Πστιρα8,), ΡΓΌΡΠ6- 

τἴα5, [ογ τον ἴῃ 6115 σϑϑία, ΠΡ αοῖ] ἃ Ρ6} ϑ8 ΠΟΙῸ5 

οάϊτα : 5σῖνθ 4186 οἱνοὰ ΠΟΠΏΪΠΙ ἴῃ ΘΓ 6 Δαν θη ἔπη 
ἀἰδροηϑαΐα 56η} : 6} ΚΡ᾿Ρ απ σθϑἕᾶ 56η:. ΡΡΊΠΊΟ 
δηΐπη Δα [ΠῚ ρ51 σὰν πὶ ΠΟ ΉΪηΪ., ἄτιπ [δοῖτι5 τιη-- 

ΟἿο, δὲ ᾿ΠβΘρα ΡΠ] ΠΟ ΘΟΠ]π Ποίι15, 516τ 5010 1 

ὕοαν. τ.33. 651 : ΘΕ ΡΟΥ χιόπι υἱάοτὸς ϑρίτίιτη, ἐἰοςοοηάεπ-- 

ἔδπι, εἰ πιαποηίθηιν 510 67 Θιι7ηι, ὶο 6εὲ ΕἸ τι 

Δ6.10.38. πποιις αἰϊοοίιις. τ, “65ηι α δαταγείἢ, σιαηι τιπ- 

χὶὶ ] εις ϑρίγίτιι σαποίο. ΤλΘΊ ΠΟΘ Ρ5. ΟΠ] 5. ΔΙῸ 
ΡΡϑϑθηῖα ϑΡ γ᾽ Ῥ ΡΆ σαν. ΗΟ ΡΥ 565 Δ6[6-- 

Δαν. 6,.1 ταῦ στὰ οἵ ἃ ἀΐαθοϊο ἰθηΐαγθῖιν. 1) θατιοίτις. 651. 

ἸΠ4π|:, υ7]65ιι5 α ϑρίτίει ἵτι ἰθδογίμηηι, τε ἰδτιίατῈ - 

ἐσ. Ταιπὶ δάθητ πηϊλαοι!α ᾿πά ν ϑθ. δάθναϊ. δὲ 
λ]αια]ι. χ5. 6γυῖηλ 6σῸ, Ἰπ τ, ἐσὲ ϑρίτίει 1) 6ὲ ο) οἷο ἀκοπιοηπία. 

ΞΡ: Νδο ἀδθβϑυύιῖ Θχ οἱ πη} ἃ ΠΠ ΟΡ ἐπ15. ΠΟΥ] 115 ΘΠ] Τὴ 

ΓΘΠΟΥΔΠ5. ΠΟΙΏΪΠΘΠ,, Θἰ {16 ᾿θυι πὶ ΓΘ η5 σγὰ- 

[18 1, 4] ὁχ [τι Π)6Ὶ δοοθρίδη) ΔηηἸβογαΐ, 

Τιεχ εἰ 

Ῥτορ εις 

οἵ φῦ ἴῃ- 

οανπαίϊο- 

ΠεπῚ 506- 

ΟἸΙΠῚ 1ΠΘΡΙΓασϑοῖ ἴπ [δοῖθιὴ. ἰἸβο ρα] ον, «ἃ 
φγρν: 30. 1 “Ζ6ορί6 ϑρίγίτπι βαποίμηι. Ομ ΟΤ ει στετηι- 

ττὰ Σαν: 7τι6 τι τς ρϑοοαΐα, τοι ἐ{πἰτιέιιτ ; δὲ φπο- 

ΤιΠιΟττ 7116 Το τι ογ εἰς, το οτιΐα διιτεῖ. 1 τ νΘΡῸ 

ἘροΙθϑιθ οὐΐο δὲ σα θο Πα ΓῸ ΠΟΉ ΠΟ ΡαΪδπὶ οἱ οἹ- 

ἴΓἃ ΘΟΠ ΡΔ ἸΟΙΠΟΠ ΘΠ. Ρ 61 ΞΡ [1 ΠῈ Βα ΠΟΙ} Ρ6Γ- 

τ. ον. 1. σῖταν ἢ 7956 δπῖην, παι, ἀθάϊε ΤΠ οοἰοεί ρῥτὶ- 
28. πετίη ἀροκίοϊος, ἀοίπείδ ρῥγορ]ιοίας, ἱογεΐο ἀοοίο- 

γ65 : «ὐπὸ υἱτγιτιῖ65, ρτιδίογθα ἄοτια φαπιαίϊο- 

συιιιηι., διεὑςίάϊα, σι δεττιαΐίοτιοθ5, σθηιοτ ἰϊτιστια- 

τιιηι. ΠΟ Θη]ηὶ οὐ {χὰ ἀἰδιγ θΠο ποθι ἄοπο- 
γα] ΘΡΙΡΙ 5. αἸσθϑίιϑ δϑί, 

ϑρϊειας. 40. ΟἾΠΠ 51 {{Π|5 ΔΟΟΠΡΑ 15 ρΘΡρ πη δὲ, οομηρε- 

δίρνα! αἀος ρθε, Π6 ἴπ [ΘΠ ΡΟΓΘ αυϊάθηι 110. 410 Θχϑρθοίΐαϊα 
Τεῖς ΟὨ ἢ} 11- οὗν, ὁ ΡἘ - . 
ἀἴοαλῖι Εἰ- ΠΟΙΏΪΗΪ ἈΡΡΑΥΊ ΠΟ ἢθὲ ἐ6 ορθ]ο, οἴϊοϑιιπι [Ὁ Ρ6 5 1- 
Ἰϊα5. ΑἸ ΓΠ ΠῚ 58 ΠΟΙΤΠΠ1, τιῦ {4 1 ἀν γα τ : 5664 51- 

Ὡ}1}} θυ τη 10 ΘΠ πὶ 416 γθνθ] οπἷ5 1ΠΠπ|5, 

4πὸ Τπα]οαἴανιι5. θδὲ Οὐ ΘΠ ἔθυΓΑΡ᾿ιἢ. ἴῃ {π|5{Π{18 

1116 Ἰνυθαῖιιβ δὲ 501π|86 ροίθηβ. Οτιῖβ θηΐπὴ ἃ 460 ἱσπα- 
γ115. δϑὲ ΒΟΠΟΥ ΠῚ), 418 ΠΘιι5 ργθθραγαν] ἀἸρηΪ5, 

ε τοῦ Θεοῦ Αἀάπηΐ 61 χαὶ πατρὸς, οἵ οὖν δηΐε 
Θούλει, εὖ Ρᾶιτ10 ρΡοβὲ Ππᾶδπὶ Παθοπὲ παρουσίαν τοῦ Χρι- 

στοῦ. (οἄτϊοες Νῖ55. πὶ τπὶ σοπίοχία, 

Γ συνῆν  5ῖ. Μ35. φοα668 : ΘΠ συμπαρῆν. 

ἃ ἄν τινων  ΕΔΠΙ ἐάν τινων, Ἰάιια βἔαιπι τοροίπηξ, 

οἵ Ῥάι]ο ρΡοβὲ Βαρειΐ αἱ διαχκοσυνήσεις ἐνεργοῦνται. 56- 

ΒΑΘ ΟΕΒΆΑΚΠΙΕΈ ΘΟΑΡΡΑΒΏΟΟ. ἈΑΈΆΘΗΙΕΡ. 

Τὰς δὲ περὶ τὸν ἄνθρωπον οἰχονομίας, τὰς 

ὑπὸ τοῦ μεγάλου Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
κ᾿ ᾿ “ ΟΒΝ 6 - - ͵ὔ 

Χριστοῦ χατὰ τὴν ἔγαθρτηχα τοῦ Θεοῦ γενομέ- 
Ι » ᾿ Ν --Ὁ τω 

νας, τίς ἀντερεῖ μὴ οὐχὶ διὰ τῆς τοῦ Πνεύματος 

χάριτος πεπληροῦσθαι; Εἴτε βούλει τὰ παλαιὰ 

σχοπεῖν' τὰς τῶν πατριαρχῶν εὐλογίας, τὴν ἐκ τῆς 
΄ νυ ΄ ͵ ᾿ἢ ’ ᾿ 

νομοθεσίας δεδομένην βοήθειαν, τοὺς τύπους, τὰς 

προφητείας, τὰ ἐν πολέμοις ἀνδραγοθήματα, τὰ 
} “- - διὰ τῶν δικαίων σημεῖα" εἴτε τὰ περὶ τὴν ἔνσαρ- 

- ᾿ , ΄ τὶ , ΔΝ -Ὁ 
χον τοῦ Κυρίου παρουσίαν οἰχονομηθέντα" διὰ τοῦ 

Πνεύματος. Πρῶτον μὲν γὰρ αὐτὴ τῇ σαρχὶ τοῦ 
ΤΑΙ; Ὡν Ἐνι- ΄ ΤΡ 5. ῃ Κυρίου συνῆν, χρῖσμα γενόμενον, χαὶ ἀχωρίστως 

παρὸν γατὰ τὸ Ξ Ἔφ᾽ ὃν ἂν ἴδης τὲ ρὸν γατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἔφ᾽ ὃν ἂν ἴδης τὸ 

Πνεῦμα καταβαῖνον, χαὶ μένον ἐπ αὐτὸν, οὗτός 

ἐστιν ὃ Ὑός μου ὃ ἀγαπητός. Καὶ, ᾿Τησοῦν τὸν ἀπὸ 

Ναζαρὲτ, ὃν ἔχρισεν ὃ Θεὸς τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίω. 
ΥΕ. - -Ὥ 

ἔπειτα πᾶσα ἐνέργεια συμπαρόντος τοῦ Πνεύμα- 

τος ἐνηργεῖτο. Τοῦτο χαὶ ὑπὸ τοῦ διαόλου πειρα- 
, τ - 

ζομένῳ ταρῆν. ᾿Ανήχθη γὰρ, φησὶν, ὃ ᾿Ιησοῦς ὑπὸ 

τοῦ Πνώματος εἰς τὴν ἔρημον, τοῦ πειρασθῆναι. 

Καὶ ἐνενγοῦντι τὰς δυνάμεις ἀχωρίστως ἴ συνῆν. 

Εἰ γὰρ ἐγὼ, φησὶν, ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐχδάλλω τὰ 

δαιμόνια Καὶ ἐχ νεχρῶν ἀναστάντος οὐχ ἀπελεί- 
πετο. ᾿Αναχαινίζων γὰρ τὸν ἄνθρωπον ὃ Κύριος, 

καὶ ἣν ἐπώλεσε χάριν ἐκ τοῦ ἐμφυσήματος τοῦ 

Θεοῦ, τούτην πάλιν ἀποδιδοὺς, ἐμφυσήσας εἰς τὸ 

πρόσωπω τῶν μαθητῶν, τί φησι; Λάβετε Πνεῦμα 
ῇ Υ τ 

ἅγιον. ἃ Ἂν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται" 

χαὶ ἄν ξινων χρατῆτε, χεχράτηνται. Ἣ δὲ τῆς 
ἜΑ, ᾿ 7ελεν σὶνα κ Γῆ Σ 3 ὑχχλησὰς διαχόσμησις οὐχὶ σαφῶς χαὶ ἀναντιῤ- 
μὴ ὅς ἊΝ ὉΠ νεῦ ΓΑΣΕΣΕΤΆ κ τε “Αὐτὸ ὰ 
δήτως διὰ τοῦ Πνεύματος ἐνεργεῖται; Αὐτὸς γὰρ 
“᾿Ν ᾿ Φ , - ΕῚ 

ἔδωχε, φησὶ, τῇ ᾿Εχχλησία πρῶτον ἀποστόλους, 

δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασχάλους, ἔπειτα δυ- 

γάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, 

χυδερνήςεις, γένη γλωσσῶν. Αὕτη γὰρ ἣ τάξις 

χατὰ τὴ; διαίρεσιν τῶν ἐκ τοῦ Πνεύματος δωρεῶν 

διατέταχται. 
Α Ὁ τ π Α - ’ 

Ἰὔροι δὲ ἄν τις ἀκριδῶς λογιζόμενος, καὶ ἐπὶ το 
ὟῪ ὦυ 3 5 τω » ͵ το 

καιροῦ τῆς προσδοχωμένης ἐπιφανείας τῆς ἐξ οὖρα- 
"3 ω ἦ , ν᾿ τῷ ᾿ ᾿ Ὡω . 

νῶν τοῦ Κυρίου, μὴ ἀσυντελὲς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
« Ε ΕἸ ΝΡ , ΝΥ “ 
ὥς τινες οἴονται" ἀλλὰ " συμπαρέσται χαὶ ἐν τῇ ἣ- 

᾽ὔ, Ὁ» ΕῚ , " τω - να. - ὑ Ἃ. 

μέρᾳ τῇ; ἀποχαλύψεως αὐτοῦ, καθ᾽ ἣν χρινεῖ τὴν 
, ᾿Α 

οἰχουμένην ἐν δικαιοσύνη ὃ μαχάριος χαὶ μόνος δυ- 
᾿ Α “ “- 

γάστης. Τίς γὰρ οὕτως ἀνήχοος τῶν ἡτοιμασμένων 
ΗΠ 'ὰ 9 - “ 55) ε ΕῚ - ᾿ 

παρὰ Θευῦ ἀγαθῶν τοῖς ἀξίοις, ὡς ἀγνοεῖν ὅτι χαὶ 

4αυΕ1 βαπιτι5. ἴῃ οοπΐοχίι Νῖς5. οοάϊοοβ. ΠΡ] ἄθπ ἦτο 

(ὐοά!οο5 Βρδπὲ ἀφίενται αὐτοῖς. Π)εο5ὲ χαὶ 1π ΡΙογίβάιια 

ΟσαΠοΙθι5 ἀπΐα μὰ5 γοσο5 ἄν τινῶν χρατῆτε. 

Ρ συμπορέσται  1ἴὰ 56χΧ Πο΄ϊοο5 ΝΊ55. ἘΔ συμπα- 
ρεστάναι. 



Π1ῚΒ. Ε ΒΡΙΕΙΤῸ ΒΆΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΥΙ. λΥ 

΄οωυ 8 τω ,ὔ Δ “ 

τῶν δικαίων ὃ στέφανος ἣ τοῦ [Πνεύματός ἐστι 
ΙΖ , ΄ Χ Α Η 

χάρις, δαψιλεστέρα τότε χαὶ τελειοτέρα παρεχο- 
,» κ ᾿ ᾽ , μαέϊοςς Ὁ μ Ἢ " 

μένη, χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ἀνδραγαθημάτων 
- -  Ζ ᾿Ν , ε 7: ΜΡ.3 

τῆς πνευματιχῆς δόξης διανεμομένης ἑκάστῳ : ̓Εν 
.- , - [λα ᾿ Ἃ ᾿ } 

γὰρ ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων μοναὶ πολλαὶ παρὰ 
- , ΄ὔ «ς 

τῷ Πατρί: τουτέστιν, ἀξιωμάτων διαφοραί. Ὡς 
ῃ 

} ΕῚ ᾿ ον τ Ὁ Ν Ἔπ- 3 ς δ (43 ε Αἰ δ 
γὰρ ἀστὴρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ, οὕτω χαὶ ἣ 

-Ὸ-Ὁ - - ἕξ, 7, 

ἀνάστασις τῶν νεχρῶν. Οἱ τοίνυν σφραγισθέντες 
- , - ἘΠ χα ΕῚ ς Υ τ Ἂ ,ὔ 

τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ εἰς ἡμέραν ἀπολυτρω- 
ὑ Ἰὰν -ὅλαδ Ε γκν ὥς νύ 

σεως, καὶ ἣν ἔλαύδον ἀπαρχὴν τοῦ νεύματος 
σφ Ὁ Δ ἀν 5 ,ὔ ᾿Ν , - Γῆς, ε 
αχεραιον χαὶι αμειώτον οιχσωσαντες 9 οὔτοι εἰσιν οἱ 

5 ΩΝ ᾿ Χ ΞΖ 
ἀχούσοντες- [ὖὐ δοῦλε ἀγαθὲ χαὶ πιστὲ, ἐπὶ ὀλίγα 
» χ ΒΕ “Ὁ ΄, « , ἊᾺ 
ἧς πιστὸς, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. ὋὉ μμοίως δὲ 

᾿ ΩΣ Ν . 

χαὶ οἵ λυπήσαντες τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τῇ πονηρίᾳ 
- ᾿ - “ἡ ᾿ 

τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, ἢ οἵ μὴ ἐπεργασάμενοι 
-“᾿ ΄ Ε ,ὔ ἣν ΤΌΣΑ, τ τλλμ ἐν 

τῷ δοθέντι, ἀφαιρεθήσονται ὃ εἰλήφασιν, εἷς ἑτέ- 
- , Ἄ ἘΞ 

ροις μετατιθεμένης τῆς χάριτος" ἢ, κατά τινα τῶν 
φω Α - 

εὐαγγελιστῶν, χαὶ διχοτομηθήσονται παντελῶς" 
- } Ἁ 

τῆς διχοτομίας νοουμένης κατὰ τὴν εἰς τὸ παντελὲς 
-Ψ , - 

ἀπὸ τοῦ Πνεύματος ἀλλοτρίωσιν. Οὔτε γὰρ σῶμα 
- ΝΕ Α ΄ - - 

διαιρεῖται: ὡς τὸ μὲν παραδίδοσθαι τῇ κολάσει" τὸ 
ἘΝΝ, ΦὉῸ Ν } ἁτὰ,, ἈΚ {Ὶ 2 ν 

δὲ ἀφίεσθαι. Μυθιχὸν γὰρ τοῦτο γε, χαὶ οὗ χατὰ 
, ,ὔ 

δίκαιον χριτὴν, ὅλου ἡμαρτηχότος, ἐξ ἡμισείας 
“- ᾿ ᾧ " ἘΠῚ ον ᾽, 
εἰναι. τὴν χόλασιν. Οὔτε ψυχὴ “ διχῇ τέμνεται, 

« Χ ΡῈ ᾿ , 
ὅλη δι’ ὅλου τὸ ἁμαρτωλὸν φρόνημα χεχτημένη, 

Α ᾽ -» ΄ Α , τ ᾿ς δροῦ 

χαὶ συγχκατεργαζομένη τῷ σώματι τὸ χαχόν. ᾿Αλλὰ 

διχοτομία. ὥσπερ ἔφην, ἣ ἀπὸ τοῦ Πνεύματος εἷς 

τὸ διηνεχὲς τῆς ψυχῆς ἀλλοτρίωσις. Νῦν μὲν γὰρ, 

εἰ χαὶ μὴ ἀναχέχραται τοῖς ἀναξίοις, ἀλλ᾽ οὖν πα- 

ρεῖναι δοχεῖ πως τοῖς ἅπαξ ἐσφραγισμένοις, τὴν ἐχ 

τῆς ἐπιστροφῆς σωτηρίαν αὐτῶν “ ἀναμένον᾽ τότε 

δὲ ἐξ ὅλου τῆς βεβηλωσάσης αὐτοῦ τὴν χάριν ψυχῆς 

ἀποτμηθήσεται. Διὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ἐν τῷ ἅδη ὃ 

ἐξομολογούμενος, οὐδὲ ἐν τῷ θανάτῳ ὃ μνημονεύων 
Θεοῦ, οὐχέτ: τῆς βοηθείας τοῦ Πνεύματος συμπα- 

ρούσης. Πῶς οὖν δυνατὸν νοῦσα! χωρὶς τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος ἐπιτελεῖσθαι τὴν χρίσιν, ὅπου γε ὃ λό- 

γος δείχνυσιν, ὅτι αὐτό ἐστι χαὶ τὸ τῶν δικαίων 

βραδεῖον, ὅταν ἀντὶ τοῦ ἀῤῥαδῶνος παρασχεθῇ τὸ 

τέλειον: χαὶ ἣ πρώτη τῶν ἁμαρτωλῶν χαταδίχη, 

ὅταν χαὶ ὃ δοχοῦσιν ἔχειν ἀφαιρεθῶσι; 'ΓΓὸ δὲ μέ- 

γιστον τεχμήριον τῆς πρὸς Πατέρα καὶ Υἱὸν τοῦ 

Πνεύματος συναφείας, ὅτι οὕτως ἔχειν λέγεται 

πρὸς Θεὸν, ὡς πρὸς ἕχαστον ἔχει τὸ πνεῦμα τὸ ἐν 

ς Πνεύματος Ηϊς πὶ 5 ΡῈ ἃ1185 δ 1 αἀάιπι ἁγίου. 

ἅγια δε θη Πππτὴ γ ΘΟ βου ρίαγα ἴῃ σΟ ἸοΙθιι5 ΝΊ55. 

Ουϊάδμη. παρεπὶ ἀχεραίαν, (ΟἹ ΟΡ ΓΙη α5 ἀμίαντον ῬΓΙῸ 

ἀμείωτον, Ἀορττ5 βοοιιηάιι5 διασώζοντες. 

ἃ διχῇ τέμνεται  Ουϊάαπι (οάϊοε5 δίχα. 

« ἀναμιένον Ἵ τεῖοΞο 4φι]44π| (ο ἴςε5 οαπῃ ΘΠ 15 ἀνα- 

μένων. οι Δ 51.115. βοη οπίία Ἰοϑτεαν ἴῃ ῥγοοπηῖϊο 

5.) 

αἰ ηρϑοῖϊαΐ {που Π} ΘΟΡΟΠ ἃ 6556. ΘΡΙΡΙ 5 σγὰ- 

τἰὰ 1, 4186 Ἰατσὶτι5. τππο ρου δοιπιβάτιθ ἀἀθὶπιν, 

ΒΡ᾿Ρ᾿π14}} σ]ουῖα ΟΠ] {16 ῬΓῸ ΤΘοίθ σ ϑ 5 αΠ51Ὑ 10 τι- 

ἴᾳ 3 Τὴ ϑρ᾽ που! θτι5. ΘΠ] 58 ΠΟΓΟΡ ΕΠ ΠΙΔ Π5ΙΟΠ 65 

τα] [85 σπὲ ἀρτα Ῥαΐγομη : Ποο 6ϑί, ἀἸση 5 αἰ- 

ΒΟΡΙΠΪ πᾶ. δίομε θπῖπη δίοἰΐα α οἰοἰΐα αἰ ξ[οτι ἐπι 

οἰατγίίαΐο, ἰΐα οἱ ΤΟ 5 ΓΤ οί πποτποτιι. Τἴδα τι 

411 σΟΠΒΙσ ΔΕ 81π| ΚΡΙΡπ βᾶποῖο 1η ἄϊθπη γὸ- 

«ΘΟ ἢΪ5. {Π] 416 ΒΡΙΡ [5 ΡΥ ΠΉ1185, {τ|ἃ5 ἃ 06-- 

ΡΘΓο, ΡτΡὰ5 δὲ ᾿πίθο 5. βθυ αν νηΐ, ἢ δππηΐ ἡ 

δυιάϊοπὶ : Επισ6 56Ρν6 ὕοπο οἱ Πα θίϊς, δι ιροτ ραιι- 

οα {ιἰξεὶ Κιοϊ ἐς, διιροτ πιτιἰέα 6 οοπϑοιίίπαπι. 51- 
ΠΏ]]Π16} δὲ 48| ΘΟΠ Ιβίαυ θυ! ΚΘΡΙΡΙ ΠΡ ὴ ΘΔ ΠΟΙ 

ῬΓαν Τα δ ΕΠ ΟΥ ἘΠΠῚ 51ΠΟΓΕ1ΠῚ, πὶ 411 ΠῸΠ ἴθοο- 

ΤἸηΐ [ΟΡ τι 6 5016 ἀδαἴα, ἃ} 115 ἁπαθγθιιν ὦ φαοά 

ΔΟοορθυηῖ, ὈΘΠΘἤΟΙΟ 1Π Δ]Π105 ἐΡα Πϑἰαῖο : δῖ, 56- 

οὐη πη ΔἸ 4Π|6 ΠῚ ΟΧ ΘΥ ΔΘ 6 15[15, ΘΠ ΔΤ ΡΘΠΪἔτι5 

ἀἰἸβοιπἀ θην : ἀἸ 556 110 5 4 α! ἄθηη 1π|6] Πσϑηκὰ οϑὶ 
ἴῃ Βοος, 4πο4 ργούβιιβ ἃ ΘρΊ τι βαποῖο ἈΠ ΘΠ θιιη- 

τὰν. ΝΘΩαΘ. Θηΐτὴ ΘΟΥΡιι5 ἀντ ἀτπν,) ἀξ τπιπὰ Ρ 405 

τρα φαΐ Βα ΡΠ] οἷο, ΑἸ το ἃ Ὀ5ο] γ αἔιιγ. Ν πὴ 14 ἀτι- 
ἄδῃι [Ἀ]α]οϑιι πη, ΠΘί 16 }π|5ῖ0 ἀἸσπτιηι Πππ 166. οἴ" 

τοι ρθοσανθῦῖε, ἀπ! ἀπ η Δ 10] Ροθπεθ. Νϑο 

ΔΗΙΠγἃ 1Π αἰιὰ8 ῬΑΡΓ65. 56 8 π᾿, ΟΠ} ἰΟἴα ΡΕῈῚ ἴο- 

τπτ ΒΑ θυ ρΘοσδ Πα Αἰ δοίη, 5: τ τ 116 Οἵα ΠῚ 

ΘΟΡΡΟΡῈ τηϑ]τπ ΟρΘΡ ἴτ᾽. 564 ἐἸβϑθοῖο, τι ΕἸΧΙ, 

ΡοΡΡθίιια οδὲ ΔΠΙΠ188 ἃ ϑρινιτπ Δ]]Θ παῖ. Ναιης 

δηΐμη, [Δ Πηθῖϑὶ ΠῸῚ δ πη]βοδίμν 1Π6 1515, αἰτα Π] ΘΠ 

ΑΙ 4πὸ Ρδοῖο ν᾽ άθπιν ἃ.46586 56 116] θὰ ρΕΖαι!5, 6χ -- 

βρθοΐδηϑ. τὶ 58 π|6}} ΡΕΡ ΘΠΟΠΥΘΙΒΙΟΠΘΙ 60Π56- 

4αδηΐαχ : ἔπ γΘ ΓΙῸ ἴῃ [οί ἃ} Δ Π]Πη8, {1186 σΡὰ- 

εἰὰ τ ᾿ἰρϑῖτι5. ΡΡΟ Πα ΟΡ ., γΟϑθοαθΙῖπν. ἘΘΩτΘ 

ΠΟΙ δϑὲ ἴῃ 1ΠΙΈ ΠΟ {π| σοπἤ τ θαίαν : ΠΟΙ 6 1ἢ 

ΠΙΟΡΘ 41| ΤΘΠΊΟΥ 511 6], οἴΠ 718 Π| ΠῸΠ δά 51} 
58 ΠΟῚ ΒΡΙΡΙΓ 5. Δα] πτογιιτα. ΟἸΟμΠΟ640 ᾿ἰστίαν 1ἢ- 

16 ]ΠσἹ ροΐοϑὲ ἀΡβάιιθ ΒΘΡΙΡΙττπι σα Πποῖο ΠΘΡῚ {6 ]Ο ]π1Π], 

σα Βουρίαλα ἀθοῖα ΓΕ Ἰρ511ΠῈῚ 6588. δὲ Ππ|5[ΟΓΊΠῚ 
ΡΓΘΘ Δ πιΠ., ΤῸ Π6 0. ρΓῸ ὩΡΓΠάθοπΘ. Ἔχ ΙΒ θ᾽ τιν 

«πο4 ρουξδοξαπι οβὲ; δὲ ρυϊπια πη ρδοοδτουτιηι οοη- 

ἀδιη παι! ΟΠ 61, ΟἿ} 60 οἰϊδπὶ {4ποα Πα ν]άθη- 

{π|’, 5ΡΟ]1Δ 1 {που ηΐ ὃ ῬΟΡΓῸ ΤΠ ΧΙ ΠΊ1Π ἈΡΘΙΙΠΠ]ΘΠ- 

{π|π| ΘΟΠ] ΠΠΟΊΙΟΠΙ5 1ΠΠ1π|5, {18} Θ᾽ ΡΙΡῚἔτι5 οαπὶ Ῥὰ-- 

[6 οἱ ΕἾΠ παρθϑῖ, ΠΠπ|ὰ 6ϑῖ, φιοά βοάθμι πηοάο 

ἀϊοῖταν ΠάΠθεΡο 56. αρσα ΠΘιΠη, {πὸ ΘΡσα πΠ11Π|-- 

(ὐτητηθηζαυ ἴῃ Εβαϊατη Ῥγορ μείαπη, ἤγαπι οπειχιῖδτις 

ψιίάδπι, αἰϊ ἁυιοῖον, ααεϑδέ δ ρινίζιι5 δαχιοίιδ : δθεῖ ἰΐ5, 

φιιὶ ριιγὶ 5εισεῖ αἰεειίδιις, με οιἐζαγοπι δα δει υἱνταΐθηι : 

αὐ ΨΦΡῸ ἰϊ5, “ιιοταπι τπθπ5 ρεοςαῖὶ πηαοιἶϊς ἐπ) δαζι", 

γπεϊγεῖσε. ὅρα ᾿άθπὶ ἀοοοῖ ΟΥίσοποβ, ἱπιρυῖ πεῖς Ττα- 
οἴαξι 80 εἴ 31 τῇ αι, 

]οαη. τῇ 

1. (ο᾽' 

ής. ή5. 

αι]. 

5:1. 

]Ἂα{{|ε. 

ΡΣ 

Ρσαὶ. 6 

:. Ῥεῖς. 

{55 

.2. 

15: 

ςηή. 

ΞΟ: 

Ι, 



λ8 ο. ΒΑΘΙΠΠΙ ΟἜΒΑΒΕΙΞ σΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΛΑΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

«Πιθπη{τ|6 ΠΟϑ νι 56 Παρ 5ρ 1} Ἶ{π|5, 61] οϑὲ ἵπ πο- 

τ. ον». 2. 015. Ομῖς, παῖε, μοηνίσπιτη τιον τξ ἐα {τι 5τετιῖ μο- 

γϊηῖς, τιϊοὶ δρίγίιι5, ἡτιὶ 65: ἵτι ἴρ50} δῖο 6ἱ τι 

οὶ ςτιπί. πιοηῖοὸ πονὶξ,, τιϊδὶ δρίτίπι5 φιὶ θα 1260 

6ε:. Ἐπ} 1:6 αυάεπι Πδοίθηιιϑ. 

ς« ὁ ΣῊΝ ὰ ΓΡῚ ᾿ Ε “ἢ ᾿ Ὁ 5 
ἡυῖν. Τίς γὰρ οἶδε, φησὶν, ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀν- 

-ῸὮἝΓ,{, ᾿ “-Ὕ 

θρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τὸ ἐν αὐτῷ ; Οὕτω καὶ 
" - Ὁ τὰς ἐν ες 2 Ἂν ᾿ Ὁ ᾿" 

τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωχεν, εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τὸ 
τὶ “» - ᾿ - Νἶ " - 
ἐχ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν εἷς τοσοῦτον. 

Τἀνογϑιις δος ηιιὶ ἀϊοιειξ ποτὶ σοππιηιογαγὶ Ρα- 1 Πρὸς τοὺς λέγοντας μὴ συναριθμεῖσθαι Πατρὶ καὶ 

ἐγὶ αὸ Εἰ ο σαποίιτα δριὶγιτισπ,,, 56 δε ϑπιιπο- 

γαγὶ ταιὐὲὶ οἱ ἐδ μία σοππηιπθγαίίοτιθ 5.) α- 

γἱι5 {ἰοὶ εἰθοιιτδιι5. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΙΙ- 

4τ. (κοῖονιιη 5 πιιπηε να το ποη 41 ἀϊοαηΐ, 
δ 1Π οὐ]τι5 Τὶ 515} }Π Δ ΠΟ Π ΘΠ]  ΟΟΘῺῚ Δ ΠῸ τι" 
Ροηΐ, πὸ οοσίτανο 4] 46 πὴ [Ὧ01]16 658. Ναπη 6ὲ πᾶηο 

ΠΟ Ϊ5. 6 ΠΠ 1 Π 4] 5 16 ΠΕἃ {1||556 πν θοῖα πη, ΠΟίιΠῚ 

δϑὲ πηι θιι5. δὲ ρδιβρθοίιηι. Απ νΘΙῸ ἈΠ] τὰ ΠῚ " 

Πα θθαϊ Ῥυ ΡΥ Ϊα πὴ ΛΑ ΠΟ ΠΘ ἢ] ἃ 14 αιιοά πιῖπο ἃρὶ- 
τὰν. πος σοηϑι ἀθύθιηιι5. ἀἰππῦ ἸρΊτπν {{] ΓΘΡ ΠῚ 
᾿παηϊιηι γ,6 . 1 51 Π., αὐιδο ἃ ΠΟΙ Πἃ 6556. 60Π]- 
ΠλιΠ]ἃ 5. ΤΙΠΟΡ1ΠῚ 51 ΘΠ] Πα 10. παι} τὰ ΟΠ Ρ] ΘΟΕ Γι: 

ΔΠ1ἃ πηασῖβ ΡΙΌΡΥΪα,, οἵ ἃΠ1ἃ 4}Π15. ν]πὶ Πα ΓΘ ηϊὰ-- 

σ15. δου] ανοπη. ΤΌΧΘΙΏΡΙΠ οδτιδα., ΘΟΠΊΠΠ1Π6. ΠΟ- 

ΠΊΘΠ Θ5[ οϑϑϑητα,, {π|06] ραν ΟΡ 6 οπη Πἰ  τ115 Ρ060-- 
ἀϊοαῖτιν, δῖνθ ᾿Π ΠῚ Π}15 5 ν 6 ἈΠ Πγα 115. ΡΘΟΙΠ ΠΡ 5 

ἀστθπι αηϊμηα], {το 6 Ῥαποίονιθιι5 {αἰ θη} ργω- 
ἀϊοσαταν {πᾶιὴ ἢΠΠπ4 ΡΥΙτ15.,. 566] Τὰ 6 ἢ 6115 Θοη- 
ΟΠ. Ρ] το πᾶσ ὶ5 ΘΧΊΘ Πα ει, πιὰ πὴ ΘΟΥ ΠῚ (1180 
111 ϑ Ρ]Θοῖα θιπ|. Νὰ 1Π 60. ΓΔΕΙΟΠ Δ] 11 5111] 
δα ΠΡ ΓΑ ΠΟ ΠΑ] 11 Π1 Παΐιι ἃ ΘΟΙ ΡΥ ΘΠ ΘΠ Π{ππ|. Βα βα "ἢ 
Π]8 515 5ΡΘΟΙΆ]6 ΠΟΠΊΘ δϑὲ ΠΟΠ]Ο., Π 1181 ΔΠΪΠΊΔ] : 

[61 ὙΠ] ΒΘΡΕΟΙΔΠ 115. δϑί ΠΟΠΊΘΠ. αι} ΠΟμηῸ., οἱ 
ὙΙΓῸ 5} ΘΟ Δ ̓τ15. δδὲ Πἰο ἁπΐ 116 νἱνρ, μαῖα Ρο- 

{γιι5, ἀπ ῬααΪτι5., ἀπὸ ΤοληΠπο5. ἀπ ἰσίταν ἢθ6 

56 0 ΠΠΘΡ ΑΙ ΙΟΠΘ ΠῚ 6556 ΘΘηἴπιΠἴ. ΓΟῚ ΘΟΠΙ Δ ΠΠΪ5 

1η θὰ 4π|5 51} 6 ἴα δι1π| αν 5 ΟΠ ὃ Αἰ ποη ογὸ- 
ἀϊάδνιιη 1105 δα τἀ πτιιΠ} 5 [ΡΟΥΘ (θυ ἢ Ϊ556 5 τι 
ἀϊοαπὶ Πλϑιι τΠῚν ΘΥΘΟΥ ΠῚ. να σΟΠ 11 ΓΘ ἢ 

παι ἄδπι, ΓΆΓΟΠ 6 δα 110} ]]}] 6. , Π6]]1ἃ δτι- 
ἴθι ἴῃ Πυροϑβίαϑι 51:10 5156 Π!ΓῸ 1, 1Π 5] δ οΐα αν 1-- 
ἀϊ : ἀδίπάθ ἤδπὸ 51} 1 ν]5Ί ΟΠ 6 ΠῚ. ΘΕ πη 511 Π τ Ππ16- 

ἃ συναριθμήσεως  [ἴὰ Μῖ55. {γ68, 4105. 60. ΠΡΟ τις 

βοααϊπλαν, {πο γψυ!ραΐα. βουιρίηγα ὑπαριθμνήσεως οοπ-- 

Ταϊεῖαν 4 ΒΆ511Π10, 6] αϑάπιθ μα τοῖο ἱπηριοἴαι15. ποίαπι 
οθπισογο ποῖ ΡΟΒϑι. 

» ἐπεισήχθη ἡ Ἀδρία5. [ογίϊιι5. ε (01. ὑπεισήχθη. 

Ῥαυ]ο ροϑὲ 9 οἱ δεινοὶ περὶ τὰ μάταια, οἱ ἀοϊπαε εἰ- 

Ἑ 

᾿ τ Ἀ “ “ ἋΣ -" τὶ 

Υἱῷ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ἀλλ᾽ ὑπαριθυεῖσθαι" ἐν 
πε ᾿ ῃ - » ΕΞ 
ᾧ καὶ περὶ τῆς εὐσεβοῦς 5 συναριθμήσεως χεφα- 

, κ -“- 
λαιώδης ἐπιδρομὴ τῆς πίστεως. 

ΚΕΦΑΛ. 1Ζ΄. 

ΤΊ ἊΑ ξ (η 4 « Α ) 7] τ τ 

ὴν δὲ ὑπαρίθυησιν δ τι καὶ λέγουσι, χαὶ χατὰ 
,ὔ 7 Α ᾿ 

τίνος σημαινομένου τὴν φωνὴν ταύτην ἄγουσιν, 
4, τ τ Ὁ [} ἢ Ἁ ΕῚ - “-ὥ 

οὐδὲ ἐπινοῆσαι ῥάδιον. τι μὲν γὰρ ἐχ τῆς τοῦ 
’, , Ἁ -» 

χόσιωου σοφίας χαὶ αὐτὴ διυῖν "ἢ ἐπεισήχθη, παντὶ ἢ Ἰν 1χ.5 
, » Δ», Ν ΕῚ - “ εἶ τ 

γνώριμον. Εἰ δὲ ἔγχει τινὰ οἰκεῖον λόγον πρὸς τὰ 
-» Ἷ , 

προχείυενα,, τοῦτο ἐπισχεψώμεθα. Φασὶ τοίνυν οἵ 
}} Α Α Ν “ν 

δεινοὶ τὰ υάταια, τὰ μὲν χοινὰ εἶναι τῶν ὀνομά-- 
5. δι 4. ἶπ “- , ΛΝ, δὰ 

των, χαὶ ἐπὶ πολὺ διήχειν ταῖς σημασίαις. Τὰ δὲ 
Ἂ “ Ἁ 

ἰδικώτερα: καὶ ἄλλα ἄλλων μερικωτέραν ἔχειν τὴν 
- , "κ ο 

δύναμιν. Οἷον, χοινὸν μὲν ὄνομα ἣ οὐσία, πᾶσιν 
Ἅ Ψ Ἁ τι ; νἶ , ,ὔ 

ἐπιλεγομένη,γ χαὶ ἀψύχοις χαὶ ἐμψύχοις δυνοίως. 
, ᾿ ν -“ ΕἸ Ὡω 

ἰδικώτερον δὲ, τὸ ζῶον" ἐπ᾽ ἔλαττον μὲν τοῦ προ- 
, ᾿ -Ὁ 

ρου λεγόμενον, ἐπὶ πλέον δὲ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸ θεω-- 
’ὔ 

ύ ρούμενον. Καὶ γὰρ “ χαὶ λογικῶν αὐτῷ χαὶ ἀλόγων 

᾿ , ς “, Α , [ 9 ᾿Ὶ ᾿ ου - ζώου ὃ ἄνθρωπος, καὶ τούτου ὁ ἀνὴρ, χαὶ τοῦ ἀν-- 
υκεξ, ͵ ͵ Ὁ Ἂ 

δρὸς ὃ χαθ᾽ ἕχαττον, Πέτρος ἢ Παῦλος ἢ ᾿Ιωάννης. 
- 

“ἼΩ 

το νοοῦσι τὴν ὑπαρίθυτησιν, τὴν “ τοῦ 
Ὡωὦ » ἃ» , «ἊΨ.» 3 -}7 - 

χοινοῦ εἰς τὰ ὑπεσταλμένα διαίρεσιν ; ̓Αλλ’ οὐχ 
“᾿ , - 

ἂν πιστεύσαιμ.. εἰς τοσοῦτον αὐτοὺς παραπληξίας 
ΕῚ ΄ “΄ , " Χ - [τ [4 
ἐλαύνειν, ὥστε φάναι τὸν Θεὸν τῶν ὅλων, ὥσπερ 

ΕΣΚΉΈΞΩ , “ Ξ εἰ των 2 ΓΆΡ δ“ 
χοινότητά τινα, λόγῳ μόνῳ θεωρητὴν; ἐν οὐδεμιᾷ 
ΝᾺ , ΑΨ. 
δὲ ὑποστάσει τὸ εἶναι ἔχουσαν, εἰς τὰ ὑποχείμενα 

διαιρεῖσθαι" εἶτα τὴν ὑποδιαίρεσιν ταύτην χαὶ ὕπα- 
, ,, Ἅ .“ κ 

ρίθμησιν λέγεσθαι. Ἢ τοῦτο μὲν οὐδ᾽ ἂν μελαγχο- 
χῶ " Ψ , Η ΩΝ ΕῚ 7ὔ ᾿ Κι 
ὥντες εἴποιεν. Πρὸς γὰρ τῇ ἀσεβείχ, χαὶ τὸν 

,ὔ , Ὁ ͵ -Ὁ- 

ἐναντίον λόγον τῆς οἰχείας ἑαυτῶν προαιρέσεως 
, εὖ -- 

χατασχευάζουσι. Τὰ γὰρ ὑποδιαιρούμενα, τῆς αὖ- 

δικώτερα, δε πῶς τηττανίμητι5. αιιοϊουταΐθ. σοαϊοιτη 

95. ᾿ 

ς χαὶ λογιχῶν. ἡ (Ομ) πποιτοποπι Δ 1 τπηῖ5 δχ {τὶ - 

Ρὰ5 (οατοῖΡ5. 

ἃ τοῦ κοινοῦ  Ἀερ. ἰογίμιβ τοῦ ἑμιοίου, 



115. 

- , Ε “δ, ᾽  λ. 595 
τῆς ἐστιν " ἐχείνοις οὐσίας ἀφ᾽ ὧν διήρηνται. ᾿Αλλ 

« τ: , ͵ 
ἐοίκαμεν διὰ πολλὴν τῆς ἀτοπίας ἐνάργειαν ἀπο- 

- “ -- . - , 5... ὦ 

ρεῖν λόγων, καὶ οὐχ ἔχειν πῶς τῆς ἄλογιας αὐτῶν 
, [υ -- , ἃκ..ἢ οὴ 

καθαψόμεθα " ὥστε δοχοῦσί μοί τι χερδαίνειν παρὰ 
νιν ΤΆ Ὁ ᾿ δυδινς. ἃ λαχὰ ἀρ εια ἐσήρ 

τὴν ἄνοιαν. Ὥς γὰρ πρὸς τὰ μαλαχὰ χαι ὕπει 
- ΩΣ ΕΣ Ξ ΄. 

᾿ τῶν σωμάτων, τῷ μὴ ἔχειν ἀντέρεισιν, 
Χ - [τι 5. 

εὖχ ἔστι γενναίαν τὴν πληγὴν ἐνεγχεῖν" οὕτως οὐδὲ 

κοντα 

τῶν προδήλων εἰς ἄνοιαν δυνατὸν ἐλέγχῳ νεανιχῷ 
ἐν - Χ Ν 

χαθιχέσθαι. Λείπεται οὖν σιωπῇ τὸ βδελυχτὸν αὖ-- 
τῶν τῆς ἀσεβείας παραδραμεῖν. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἐδ τὴν 

ἥσυχί ὧν ἀδελφῶν ἣ ἀγάπ: ὶ ἡ βαρύτη συχίαν τῶν ἀδελφῶν ἣ ἀγάπη, καὶ ἣ βαρύτης 

τῶν ἐναντίων. 

Τί γὰρ λέγουσιν; “Ορᾶτε αὐτῶν τῆς ἀλαζονείας 

τὰ ῥήματα. Ἡμεῖς τοῖς μὲν ὁμοτίμοις φαμὲν τὴν 

συναρίθμησιν πρέπειν" τοῖς δὲ πρὸς τὸ χεῖρον πα- 

ρηλλαγμένοις τὴν ὑπαρίθμησιν. Καὶ τοῦτο τίποτε 
λέγετε; Οὐ γὰρ συνίημι ὑμῶν τῆς ἀλλοχότου .σο- 

, - -" 

φίας. Πότερον ὅτι χρυσὸς μὲν χρυσῷ συναριθμεῖ- 
ὃ δὲ λ 6ὸ 32 20. τ 0 ΔΑ Ξ Ὑ 

ται, ὃ δὲ ιὐλυόδος οὐχέτι τῆς συναριθμήσεως ἄξιος, 
ἀλλὰ διὰ τὸ τῆς ὕλης εὔωνον ὑπαριθμηθήσεται τῷ 

χρυσῷ; Καὶ τοσαύτην δύναμιν τῷ ἀριθμῷ μαρ- 

τυρεῖτε, ὡς ἢ τῶν εὐτελῶν τὴν ἀξίαν ὑπεραίρειν, 

ἢ τῶν ἧ πολυτιμήτων τὸ σεωνὸν χαταβάλλειν:; 
9 τ» , δὴ Ν Ἂΐ - , “Ὁ 

Οὐχοὺν πάλιν καὶ τὸν χρυσὸν τοῖς βαρυτίμοις τῶν 

λίθων ὑπαριθμήσεις, χἀχείνων τοῖς εὐανθεστέροις 

χαὶ μείζοσι τοὺς ἀλχμπεστέρους χαὶ μιχροτέρους. 
᾿Αλλὰ τί οὐχ ἂν εἴποιεν, οἵ εἰς μηδὲν ἄλλο εὐκαι- 
ροῦντες, ἢ λέγειν τι χαὶ ἀχούειν καινότερον ; Ὄνο- 

μαζέσθωσαν λοιπὸν μετὰ Στωϊχῶν χαὶ ᾿ἔπιχου - 

ρείων οἱ διαψηφισταὶ τῆς ἀσεβείας. Τίς γὰρ ἂν 

χαὶ γένοιτο πρὸς τὰ πολύτιμα τῶν ἀτιμοτέρων ἣ 
ὑπαρίθμησις; Ὃ -αλχοὺς ὀβολὸς τῷ γρυσῷ στ ρίθμησις; χαλχοὺς ὀβολὸς τῷ χρυσῷ στα-- 

τῆρι πῶς ὑπαριθμηθήσεται; “Ὅτι οὐ λέγομεν, 

φησὶ, δύο χεχτῆσθαι νομίσματα" ἀλλ᾽ ἕν χαὶ ἕν. 

Πότερον οὖν τούτων ποτέρῳ ὑπαριθμεῖται; Ἔχ- 
- Χ ᾿ ὃ , ἔα ΤΙΣ Ρ9Πλ ᾿ ἴϑι φωνεῖται μὲν γὰρ ὁμοίως ἑκάτερον. "Πὰν μὲν οὖν 

χαθ᾽ ἑαυτὸ ἕχαστον ἀριθμήσης, διλοτιμίαν ποιεῖς ἐν 
ᾧ διοίῳ τρόπῳ τῆς “ ἀριθμήσεως" ἐὰν δὲ συνάψ τῷ ὁμοίῳ τρόπῳ τῆς “ ἀριθμήσεως" ἐὰν δὲ συνάψης 
ϑὶ.. , ς - ᾿ ΕΝ .- ΕῚ 7, 

αὐτὰ, πάλιν ἑνοῖς τὴν ἄξιαν συναριθμῶν ἀλλήλοις 

8 ἐχείνοις 515. οὐλμθ8 (οαϊοοβ : 6 1| ἐχείνης. Μοχ 

ἐνέργειαν ἴῃ Θα 115 εἴ ἀπποθιι5. πη {5 (ΟΠ Ιο θυ ; 56 

τη α]το τ 6 }11τ|5 ἃ}11 {πα ἴποῦ αὖ τὰ οοπίοχία. 

ἔ τῶν σωμάτων 1 [)εδιαπὶ ἴδ γοο68 ἴῃ Ρ]ονίβαια (οάϊ- 

οἰθι5. Μοχ οαπι ἐπενεγκεῖν. ὅὲχ Οοαϊοο5 ἀξ τη οοπ- 

τοχίιι, ΠΙβοπι Διο οΥΊθτι5 γα 10. Ροβί εἰ] ον πητις οοπ- 

ΤΟΝ. {1 

ΠΕ ΒΡΙΒΙΤῸ ΒΑΝΟΤῸ. 

2» 

ν 

ΘΑΡΌΤ ΧΥΙΠ]- λὉ 

γαϊοπθηὶ ἀἸοὶ. δῖα θὰ πὸ πὸ ᾿ηϑαπὶ {π|άθι ἀϊ-- 
χουϊηῖ. ΝΠ ΡΡδοῖον ᾿πηρ᾽ 6 61}; Θἰ]Δ 1 ΘΟΓΠΙΟΠ ΘΗ 

1Πϑ.τππππη}, οἴη] 60 {π|04] ρΡΟρΡοΟπιηΐ θα» Πα ΠίΘηΙ: 

Β{π]άθιη. 418 ΒΞ αν! ἀπιπττι , 6] αβά θυ 5ι1Π| 65- 
56 Π[185.. Οἵ} 5 δηΐ 1Πὰ ἃ {||} 115. αἰν!πιη ει. 

564 Ὁ τηαρηδμὴ ἃ 5 1415 ον ἀθητδηι ν] ἀθηλιιν 

οΥτοπο ἀδϑεϊαϊ, πθὸ πᾶ νὸ {α]θῖι5 ν Ρθ 15 1Π|0 - 

ΓΠΠΠῚ ΘΕ] ΠΕ] Δ Π| ΓΘ ΡΙ ΘΠ ἢ ἀΔηητι5 ; Δ60. πΓΠΉΪΠΙ νἱ-- 

ἀδαηΐαν ΡγΟρίθυ ἈΠ ΘΠ ΓΙ πὶ ΔἸ] {141 [που Ἄοο ΓΟ. 

Οἰιθιηα ἀιηοάτη. ΘΠ1ΠῚ 1 οΟΡΡΟΓὰ ΠΟ] Πἰὰ ὁράθη- 

τὰ 416 ΠΟῚ ΡΟ5515 ϑϑυθοιαηι θ᾿] σ 1 ἸΠ] ΡΠ ΘΓ. 

60 Ζο4 ΟΡ διίϑίθυ σοῃπίγατθ ΠῚ ΠΟ Πιθδηΐ : 

1[ἃ 605 411 ρα] ᾿πϑδηῖτιηΐ ΠῸΠ ΡΟϑ515 [ὉΠ ἃο 

ὙΠ γσϑάαυσαςοηθ ΡΟ’ ΌΘΙ]6Γ6. ΒΈΡοΡΈδὲ Ἰσὶτι 

τ οι πα πά δ} Π]Οντιπὴ 1Π}Ρ] 6 αίθιη 5116 Π110 μι θ-- 

[ΘΡϑαμηι5. Αἴ ΠῸΠ ῬΑ. ΠΡ 5116 Ὑ6. ΠῚ6 ΠΘΟῸ [αἰ ΠῚ 

Παρ [ὰ5., πο Δάν θυβα νι ΠΏΡΓΟΡΙ 85. 

ἠ. ΟιΠά ᾿ἰστταν ἀϊσππι9 ψ]άοῖθ «παπία 51} ἴῃ 

ἀϊς 5 1Πουῖιηὰ ἁυτοσαηϊα. Νο5., ἱπααπιηΐ , θ᾿ οί-- 

ΘΠ, 115 411 ΠΟ ΠΟΥ ΡΆΓῸ5 51ηΐ ΘΟ ΘΠΙΡῈ σ0η- 

ΠΕΙΠΊΘΡ ΓΙ ΟΦ : 115 νΘΡῸ 41 1ΠΙΘΡΊΟΡΙ5 δι} 606 -- 

αἰ π15.. 51 θη πιτη ΡαΠ]ΙΟΠΘιη. ΠΕ ϑἐπα στα’ δ η 6 πὴ 

ἀἸο 59 ΝΘ ήτι6 θηῖμα ἸΠἴρ! ΠσῸ ἀϑιΓἀἀγὴ νοϑίγᾶηὶ 
ΒΘ η ἐᾶν. Δα Ταοα Δυγ τ} ἃΠΠ1]Ὸ ΘΟΠΠι ΘΙ ἃ- 
{π|᾿, ῬΙ απ απ ν 1 Ὸ ΠΟῊ [6 ΠῈ ΟΡῚΣ αἰ σπτιηι, (τος 

ΘΟΠΠΙΠΘΡΘἴ 1, 5644. Ο πα ῖθυο. νἹ]Πςαΐθ 5 θπιι- 

Π] ΡΒ ται ἀπ ΡῸ ὃ ΑἸἴατι6 οἰ ἢν ν]Π1Π6 ἰδη [ἃ Π {{1-- 
Ἰυ 115. ΠΏ ΘΓῸ 5, πιὸ 15 ν6] γε α} ν᾽] Πα] Ρ ΘΠ ΠῚ 

ΑἰτΤΟ ]ρθ, ν 6] ρυ ΘΠ βᾶναη γΘυῖ αἰ σα 6 πὶ 46-- 

Τίοθυθ ναϊθαιῖ ἢ ΕΡΡῸ ὙΠ 5115 Δα 11) ὈΓΘΕΙΟ515 [ἀρ ]α!-- 
Ρῖι5 θη ἃ 015; ἀπ 1 Π]5 10,515. ΘΙ ἈΠ ΠΟΙῚ- 

Ρὺ5 ἃς πιΔ] ον 15 5 ὈΠα ΘΓ 015 ΤΏ Πτι5 Ππ 1 405 ἃς 

πιϊποιθ5. 584 φαὰ ποη ἀϊοαπὲ, 411 ἃ Π1Π1] ΑἸ πιὰ 
νδοδηΐ, πἴδὶ πὲ δὰ ἀϊσθπάϊιμι, τὶ ἃιπάϊθηάιιηι 

Πα πον] Ῥοβίμασ. οἴη 5[Ο1015 δὲ Ἐρ μοὶ 5 

πομλ! πθηα 4{| ᾿πιρ᾽οίαϊθην 1π|ῖὰ 5 ποία τι6 

χαϊοπο ἀοοεηΐ. Οἴδ ΠαΠΊ 116 νοὶ] ΡΟ 551} Π θεῖ γὸ- 

τὰ νΠΠονιπ. «αἱ ΡΥ ΘΟ ΙΟΒΙΟΥ 65. 51 0 Π1ΠΠΘ Δ Ε10 ὃ 

λνοιιβ ΟΡ Ϊτι5. ἈΠ Γ60 5[α 6 1 ΦΖΙΟΠΟ0. 5} Πιιπ16-- 

ῥα θἰταν ἢ ΟἸοπίδτη ΠῸη (οἰ μηι15., πα α]ππΐ, ἄτιο 

ῬΟϑ5: 4 γῚ ΠΕ }]ϑηη)α [ἃ 564 πιητ οὗ πππιη. ΓΠ για 

Ἰσῖταν αἰγὶ ΠΡ ΠῚ 510 ΠιιπηϑΡρα ἴα ὃ ΝᾺ ΠῚ τ Γι Π61|6 

5 1Π1|61 ῬΓΟ θυταιν". ΤΠ 16 5] φιιο 416 Ρ61" 58 Πτι- 

Ἰ6Γ65, [Δ 015 ϑοπ|Ὰ} Πα 6 πὶ ΡΡΘΙΠ] ΘΟ 61 Πυιππ  Π- 

Ἰαπούϊοπομι δπΐθ λέγουσιν. 

ἃ πολυτιμιήτων 1 ἈΘρΊα5 4ιιαγίπ5 πολυτίμιων. 

υ ἐὰν μὲν οὖν καθ᾽ ἑαυτό] 81. ἴγο5 Ἀορὶϊ οαπὰ (9]- 

Ρεγί. ἘδΔπι ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν χαθ᾽ ἑαυτόν. 

ς ἀριθυνήσεως Ἴ Ἀε5. 5θοιηάιι5 ὑπαριθμιήσεως. 

ά 



Οὐποηιαάᾶ- 

πιο πλ 56 

γαῦοι Εἰ- 

5 αἀ Ρα- 

ἰγϑπι, ἴἴὰ 

ϑρίγιτα5. δα 

Ἐπ τας 

αι. «8. 

19: 

"" 
ο0 ῷ, ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΣ 

αἰ πποάοὸ : 5᾽π διιθη Θὰ ΘΟΠ]Π ΧΟ 5 ΕἼΠ5115 ἘΠᾺΠῚ 

οἱ δαῃιάθιηη [αοϊβ αἰ σπάθη, αἰπαμητι6 ΔΙ ΓΘΥῚ 

ΘΟΠΠιΠΊ γα π5. Οπο 5ἱ αι ἀα!α ἴῃ Πα] ΘΡΆ ΠΟ 

Ροβίθυϊογθ ἰοθὺ Ροϑιιθυ!ϑ, 14 Βα ὈΙ. σα πιηθγἃ- 

ΓΠΟΠΘΙῚ., ΠΙΠΠΘΡΔ ΠΕ ἴπ ΠΙΔΠτΙ 6ϑ[, ἃ) 86 ΓΘῸ Πιι- 

πϊϑιαΐο Πα] ΘΓ ΔΓ ΟΠ Θὰ ἱποῖρορθ. 564 ἹπρΡΘΥ 86 

σΟη ΓΑ ΟΠ θ πὶ ἢ ἀἰΠπι ΓΘ ριι5. ΓΘ] οἰθπίθ5., δά 

Θὰ 5 {1166 61) ΘΑ ΌΒΔΙΠΠΙ6 σομτποηΐ ,. ΟΥΑΙΠΠΟΠΟΘΙῚ 

ψ ΟΡ ΔΙη1|5. 
43. Ἐπαιηπο ΕΠ απ. ἀἰο 5. σα Πα ΓᾺΡ Ῥὰ- 

ινὶ, ἂς ϑρί νι απ ΕἾΠΟ ; ΔΠ 5011 5ΡΊῚΡΙΓ] ΡΠ} 111 }5 

δ ΠΡ ΠΟ ποι ἢ ΕΘΗ Π) 51 ΕἸ πη “ΠΟ Ή 16 

ΘῈ ΡΠ ΠΟ ΑΓ5., ΓΠΓ5115 ΘΑ] 6 η} ἢ} ρ δ α 15 ἀοοἰν]- 

ΠὰΠῚ ἰπϑίαιι"α ]5., αἸ551Π}}ΠΠππ4 |Π 6} Θ55 6 ΠΕ186., αἱ - 

Θηϊἀ1|5. ἀθ)θοΠοπθπι., πδευνιςαἴθη ἰθη Ρ0 78 Ρο- 

ΘΓ ΘΥΙΟΓΟ ΠῚ, δὲ 1Π Θ11ΠἸΠ]8ἃ 59 ΟὨΊΠ65 5111} Ὀ]ΆΒΡΠΕ -- 

τηἶὰ5 π᾿ {ΤΠ σΘηϊ πὰ τιη]οο ἰδῖο νΘΡΡῸ ΡΟ ΟΪν ΘΓ 

οϑίθπ θην! ηὶ : 4Ό] 0115 ΘΟ ΠΊΡ ΠΟΘ Γ6 ῬΡΟΙΙΧΙΤΙ5 65}, 

{τὰ π| 410 ῬΡΘΘΒΘ ΗΠ 1Π5{Π{π|{0, ΡΓΘΘΒΘΘΓΕΤῺ ΟΠ 8115 

ἴῃ Ἰοοῖβ ᾿μηρὶθίαϑ ἃ ΠΟΡῚ5. ῬΓῸ ΥἸΡΊθτι5 ΡΘ[αἰατὰ 510. 

Οἰοά 5] 50}1 ϑρ᾽ σῖτα] ραςταπὲ σΟΠν ΘΠΙΡΘ 51} Π1|Π|6- 
γα ΠΟΠΘη ; ἀϊδοαπὶ ϑρ᾽νταπὶ δοάθηι τηθέο ριῸ- 

Πα Π αὶ στη ΠΟΠΉΪπηο, {ποπηοάο οἱ ΕἼ πι5 ρυοππιη- 

ταῖν οἴη Ραΐῖγο. ΝΟΙθΘη Θηῖμ Ῥαίγ5 οἱ ΕἸΠῚ οἱ 

ΒΡ νἸ[π|5 58 ΠΟΙΪ 5: ΠΉ}}1Γ6 0 ΘΠ τπηὶ 65... Σά {16 {61 -- 

αὐἀπηοάιτιη) 56. παροῖ ΕἾΠΠπι5 δὰ Ῥαΐγθμη., 1 δά 

ΕἸ Π1Π 5656. Πα ροὲ ΘΡ1ΡΊεπι5., ϑθοιπάιη ὑΡδα ἔπι Πὰ 

ἴπ θαρτίϑηηο νϑυθογιιηι ΟΡ Ἰπθ πη}. Οτιοί 51 ΒΘ Ρ1νῚ τι5 

ΕἾΠΟ {πποίτι5. δϑὲ., ΕἾ Π5. διιῖθπη Ραιὶ; [Πατιϑὲ 

᾿ρϑίιη θεῖαι Θρινιτατη ῬΑιΡῚ δα]ιηθ1. Οτιθὴι 1ρῚ τι 
Ἰοοσιιηι παϊγοῖ. . αἰ ἀϊσαπὲ ΑἸ ΘΓ ΘΟΠ ΠΙΙΠΊΘΓΑΓΡΙ, 

ΑἸ ΤΘΡ ΠῚ 51 ΠΕΠΊΘΡΑΡῚ 5 ΟἸ1ΠῚ 1Π τπὰἃ ΘΑ 6 ΠΊ61|6 56-- 

τ ΠΟμλΪΠὰ 51ηὶ ΟΡ Ἰπαῖὰ ἢ [Π δι πη Π]ἃ ΡΟΙΙῸ , {1188 

γ65 ΘΧ ΟἸΏΠΙ ΓΘΡΠῚ ΘΘΠΟΙΘ ΠΠῚΠΙΙΆΤ ἃ 5118 1ρ511|5 

παΐανα ΘΧ 1 ἄϊιπὶ Πιιηθγαῖαν" ΝΌΠΠΘ. ΡΟΙΠΠ5 

4τπ6 ΠΕΡΏΘΡΔΠ 1, [ἃ }1ἃ ΡΟ βουθυαπῦ “8 |1ἃ 511} 

40 1Π1{|0 ; ΠΠΠΘΓτ15. ἀτιῖθ πὰ Δ ΠῚ Θέτι ἃ ΠΟΌΪ5 σθαι 

δ᾽ σαι, {π0 «ἰθοΙ αν ἴα πη ἢ ΕΠ τι 10 5110 ΡΟΒ: ΓΟ απ ἢ 

Νηι ΟΧ σουΡΟΥθιι5. [18 ΠΠΠΠ ΘΓ ΠΊΠ5.. 811ἃ τη6- 

ΠΠΉ1.. ἅ]1ἃ ΠΟΥ ΆΠΊΙ5 : οἱ ΠΠΟΙΠῚ ΘΟΠΕΠτιᾶ δϑὲ 
Παῖτα., Θὰ ΠΊΘΠΒΕΓἃ ΘΟΠΙ ΡΘΗ ΘΠ ἸΠητ|5. : {ΠΠΟΓΕΠῚ 

ἀἸἰβογοῖα , ΠΕ ΠΊΘΙῸ 5110} ΠΟἸ Πητ|5.,. ΘΧΟΘΡ 5 115). 41τ|88 

οὐ τϑητζαΐθηι Εἰ 5115 ππιπὶ ΘΕ] ΠῚ ΠΊΘΠΘΙΡΑΌΙΠΔ 1 

{{|8 ν61Ὸ σιγανὰ ϑιηΐ; θγ 85. τηοιηθπίο ἀἸβοθνηὶ- 

1115. ΝΟη ᾿ἴδατι6. {ΠΟ ΠΙΔ ἢ) ΠΟ 5 ̓Ρ515 βίσηδ δα 

4πδηΠἴαΠ5. ΠΟΙ) ΘΧΟΟΘΙΓΑΨΙΠ5., ΡΓΡΟΠΠΙΙ5 

δ δηλ Πα ΡᾺ ΠῚ ΘΟ Π1|88 55 ηδἰὰἃ 51Πΐ 5 ἸΤΏΓητι-- 

ἃ ἀριθμηθῇ 1 {{π||5 οὁχ ἈΘρ115 ἀριθμιηθείη, 41ππ5. ἀριθ- 
᾿ ᾿ 

υἷἧς.Μοχ Ἀορ. 4πανῖπι5 ἀπαριθμιήσεως. 

ε τῷ Κυρίῳ  ΟΟἸΡονί. τῷ υἱῷ, 564 5οοιηα πηᾶπι. 

ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ, ΑΒΟΠΙΕΡ. 

ἀμφότερα. [ἰ δὲ ὅπερ ἂν δεύτερον ἅ ἀριθμηθῇ 
. ΠῚ ᾿ ε ᾽ - κῶν ν 5 “ὦ , 

Ὁ τοῦτο ἕξει τὴν ὑπαρίθμησιν, ἐν τῷ ἀριθμοῦντι 

ἐστιν ἀπὸ τοῦ χαλχοῦ νομίσματος τῆς ἀριθμήσεως 
“ἵ “Ὁ Δ᾽ 

ἄρξασθαι. ᾿Αλλὰ τῆς ἀμαθίας τὸν ἔλεγχον ὑπερθέ- 
, 

μενοι, ἐπὶ τὰ συνέχοντα τὸν λόγον τρέψωμεν. 

Καὶ τὸν Υἱὸν ὑπαριθμεῖσθα: τῷ Πατρὶ “λέγετε, 
᾿ ο τω ΠΩΣ - , 

χαὶ τὸ Πνεῦμα τῷ Υἱῷ, ἢ τῷ Πνεύματι μόνῳ τὴν 
, " 

ὑπαρίθμησιν ἀφορίζετε; Εἰ μὲν γὰρ καὶ τὸν Υἱὸν 
ὑπαριθμεῖτε, πάλιν τὸν αὐτὸν λόγον τῆς ἀσεῤείας 

ἀναχαινίζετε, τὸ ἀνόμοιον τῆς οὐσίας, τὴν τοῦ ἀξιώ- 

ματος ταπεινότητα, τὴν ἐν ϑστέρῳ γένεσιν, χαὶ 
ι. " -Ὁ- 7 το Α "» Ἁ - 

ἁπαξαπλῶς πάσας ὁμοῦ τὰς εἰς τὸν Μονογενῇ βλασ- 
,’ - ,ὔ “-ρ» 

φημίας,, δι᾿ ἑνὸς τούτου δήματος ἀναχυχλοῦντες 

ἐπιδειχθήσεσθε. οἷς ἀντιλέγειν μαχρότερον ἢ κατὰ 
ἣ, τ͵ 

τὴν παροῦσαν δρικὴν, ἄλλως τε χαὶ ἐν ἄλλοις χατὰ 
, ΕἸ ᾿-ὉὉἫ - ᾿κ δύναμιν ὑφ᾽ ἡμῶν τῆς ἀσεξείας διελεγχθείσης. Εἰ 

Ν -“ Π φ. ’, ΕῚ , Α « δὲ τῷ Πνεύματι πρέπειν οἴονται μόνῳ τὴν ὕπα- 

ρίθμησιν, μανθανέτωσαν ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν τρό- 
πον συνεχφωνεῖται “ τῷ Κυρίῳ τὸ Πνεῦμα, καθ᾽ ὃν 

"ἢ νε - 

χαὶ ὃ Υἱὸς τῷ Πατρί. Τὸ γὰρ ὄνομα Πατρὸς χαὶ 

γιοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύματος ὁμοίως ἐχδέδοται. Ὥς 
', - ἃ »: γιὶ “ ᾿ , “ ." ᾿Ὶ 

τοίνυν ἔχει ὃ Υἱὸς πρὸς τὸν Πατέρα, οὕτω πρὸς τὸν 
ϑολ ᾿ Π «Ὁ» }} ΑΙ 32 Ὠρή 7 Υιὸν τὸ Πνεῦμα χατὰ τὴν ἐν τῷ βαπτίσματι πα- 

ραδεδομένην τοῦ λόγου σύνταξιν. Εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα 

571 τῷ Υἱῷ συντέταχται, ὃ δὲ Υἱὸς τῷ Πατρὶ, " δη- 
λονότι χαὶ τὸ Πνεῦμα τῷ Πατρὶ. 'Γίνα οὖν ἔχει 

’, - -» 

χώραν, τὸ μὲν συναριθμεῖσθαι, τὸ δὲ ὑπαοιθμεῖ-- 

σθαι λέγειν, ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ συστοιχία χατα- 
τεταγμένων τῶν ὀνομάτων; Ὅλως δὲ, τί τῶν πάν-- 

των ἐξέστη ποτὲ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἀριθμούμενον: 
53. δι Κὶ Ν᾿ ᾿ Χ ’ χὰ Ἀλλ᾽ οὐχὶ τὰ μὲν ἀριθμητὰ διαμένει οἵα πέφυχεν 
ΕΣ -“" οἶς Ὁ ᾿ - - 
ἐξ ἀρχῆς, ὃ ὃε ἀριθμὸς σημεῖον γνωριστιχὸν τοῦ 

πλήθους τῶν ὑποχειμένων παρ᾽ ἡμῶν ἐφαρμόζεται; 

“Γῶν γὰρ σωμάτων τὰ μὲν ἀριθμοῦμεν, τὰ δὲ με- 
τροῦμεν, τὰ δὲ σταθμώμεθα: καὶ ὧν μὲν συνεχὴς 
ἣ φύσις, μέτρῳ χαταλαμθάνουεν: ὧν δὲ ὃ ἣ φύσις, μέτρῳ μόδάνομεν: ὧν δὲ διωρι- 

σμένη, τῷ ἀριθμῷ ὑπούδάλλομεν, πλὴν ὅσα διὰ 
λεπτότητα χαὶ αὐτὰ πάλιν μετρητὰ γίνεται" τὰ δὲ 
βάρη ταῖς ἐπὶ τοῦ ζυγοῦ δοπαῖς διαχρί Οὐ βάρη γοῦ ῥοπαῖς διαχρίνομεν. Οὐ 
τοίνυν ἐπειδὴ ἑαυτοῖς σημεῖα πρὸς τὴν τοῦ ποσοῦ 

πὸ . ὔ ν᾿ ᾿ ᾿ , εὖ 
ἡνῶσιν ἐπενοήσαμεν, ἤδη χαὶ τὴν φύσιν τῶν ση- 

Σ ᾿ς 
μειωθέντων ἠλλάξαμεν. “Ὥσπερ οὖν οὐχ ὑὕποσταθ- 

, 3 , νὴ ἘΝ μὴ 
μώμεθα ἀλλήλοις τὰ σταθμητὰ, χἂν τὸ μὲν χρυσὸς, 

ἃ δηλονότι  ΠμοσΊ τα Σ ἴῃ δ 115 δῆλον ὅτι χαὶ τὸ Πνεῦμα. 
Μα]αΐτηι8 5611 Ν55. σοἸοο5, 



118. ὈῈ ΒΡΙΝΙΤΌ ΒΑΝΟΤΟ. ΟἌΡΌΤ ΧΥΠΙ.- 9] 

ΑΝ , ἘΣ Θ᾽ ΟῸ 5 Ὁ - Χ τὸ ὃὲ χασσίτερος ἡ, οὐδὲ ὑπομετροῦμεν τὰ με- 
͵ Ἧ ἊΝ ᾿Ὶ -ι 

τρητά’ οὕτως οὐδὲ τὰ ἀριθμητὰ πάντως ὕπαριθ- 
Δ κ ᾿ - ᾿ 

μήσομεν. Εἰ δὲ οὐδὲν τῶν ἄλλων τὴν ὑπαρίθμησιν 
’, - -- 

δέχεται, πῶς τῷ Πνεύματι φασὶ προσήχειν ὑπα- 

ριθμεῖσθαι; " ᾿Αλλὰ τὰ ᾿λληνικὰ νοσοῦντες οἴον- Ο 
} }Ὶ 

ται τὰ χατὰ βαθμὸν ἀξιωμάτων ἢ χατὰ οὐσίας 
᾿ ὔ - ῳ 
ὕφεσιν ὑποδαίνοντα, ταῦτα προσήχειν ὑπαριθμεῖ- 

σθαι. 

» ἀλλὰ τὰ .... ἀξιωμάτων Ἴ 51. Βοδία5. ὈΥΪΠλιῖβ. : 516 

Θϊαπι αιιαίπιου 4111, Ὠἶδὶ 4αοα ποῦ παροπὶ ἀν Που] πη 

[αν] πηι15. ΟἸιθιηδπηοά τι Ἰρίταν 41 θνὰ οχ- 

ΡΘΠΑΙΠ.115., Θὰ ΠΟΙ 5110]}Ὀ ΓΑ Πλτ15. ἰηΐθι 56. 56, 
ΘΕΠΔΠΊ51 ΤΠΠῚ1] 510 ΔΤ ΓΊΙΠῚ,. ΔΙ ΓΘΥῚ1Π} 5 δ ἢ ΠιΙΠὴ ; Π6- 

4116 5116 ἘΠ} {86 ΤΠ Πϑιιγὰ ΑἸ] πα ]οαπίπι" : [τὰ 
ΠΘΟ Θἃ {1188 ΠιΙΠΠΘΡΔΠ 11), ὉΠΠ}0 πο 0. 5 θηιϊιηι6- 
ΓΙ τητι5. Οτιοὰ 51 1 οδθίθυ 5 Π1Π1] θὲ, {πο 510- 
ΠΙΙΠΊΘΓ ΠΟΤ ΘΩῚ ΓΘοϊρὶαΐ : 4πᾶ ἔγοηίθ ἀϊοιηΐ 5Ρ1- 

ΙΓ] ΟΠ ΡΘίθ 6 ΘΠ πτηθνα οηθιη ὃ Αἰ Πἰ οἰ μη]-- 

60 ΤΠΟΥ)Ὸ ἰΔΡΟΥΠἴ65., ΘΧἸϑΠηηδ πὶ {π|86 αἰ ὩΣ {15 

σγδάπι αὐ Παίτ 88 ἃς 5110 518 {188 511 ]551 086 1π- 

[ϑυΊΟΥα ϑι1Ππΐ, 115 σΟΠΥΘΗΙΪΓΘ 51 Π1ΠΠΠΘ ΓΑΙ ΟΠΘΙῚ. 

δηΐθ Πα5 νόοθβ, χατὰ βαθμόν. ΕΔΙΠ ἀλλ᾽ οὗτοι τὰ.. 
ἀξιώματα. 

δι -} τω 3 . Ὁ οῸ ξ , ᾿ Πῶς ἐν τῇ ὁμολογίᾳ τῶν τριῶν ὑποστάσεων τὸ 
σεδὲς τῆς μοναρχίας δόγμα διατηροῦμεν, “ ἐν 
καὶ ὃ κατὰ τῶν τὸ Πνεῦμα ὑπαριθμεῖσθαι πο 

φασχόντων ἔλεγχος. 

ΚΕΦΑΛ. 1Π’΄. 

Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα παραδιδοὺς 
ὃ Κύριος, οὐ μετὰ τοῦ ἀριθμοῦ συνεξέδωχεν. Οὐ 

γὰρ εἶπεν, ὅτι εἰς πρῶτον χαὶ δεύτερον χαὶ τρίτον" Ὁ 
οὐδὲ εἰς ἕν καὶ δύο χαὶ τρία" ἀλλὰ δι’ ὀνομάτων 
ἁγίων τὴν γνῶσιν τῆς πρὸς σωτηρίαν ἀγούσης πί- 
στεως ἐχαρίσατο. “Ὥστε τὸ μὲν σῶζον ἡμᾶς ἣ 

πίστις ἐστίν. Ὃ δὲ ἀριθμὸς σημεῖον γνωριστιχὸν 
τὸ τ - ε » 5) ΄ ᾽ ᾽ « τοῦ ποσοῦ τῶν ὑποχειμένων ἐπινενόηται. ᾿Αλλ᾽ οἱ 

“ἢ « - λν ΄, 5 , " 
πανταχόθεν ἑαυτοῖς τὰς βλάδας ἐπισυνάγοντες, χαὶ 

τῇ τοῦ ἀριθμεῖν δυνάμει χατὰ τῆς πίστεως χέχρην- 
ἘΝ ἘΠ΄ πιο νον -- 5 ΕἸ Ὁ Κορ τυ. - 

ται οἵγε οὐδενὸς τῶν ἄλλων ἐχ τῆς τοῦ ἀριθμοῦ 
᾿ 3 ΄ {τ ἘΡΎΡΟ τ , , 

προσθήκης ἀλλοιουμένου, οὗτοι ἐπὶ τῆς θείας φύ- 
ΕἸ Ὁ Ἂς ΡῚ Ἀ πὸ «εἴ Ὁν.5, 5 οῸ τ 

σεως εὐλαδοῦνται τὸν ἀριθμὸν, μὴ “ δι᾿ αὐτοῦ τῆς 
5 ὰ -Ὁ-Ὁ ͵7 Ὁ ἐν ΄“«ῳ Ἁ, 

ὀφειλομένης τῷ Παραχλήτῳ τιμῆς ὑπερόῶσι τὸ 

μέτρον. Ἀλλ᾽, ὦ σοφώτατοι, μάλιστα μὲν ὑπὲρ Ε 
ἀριθμὸν ἔστω τὰ ἀνέφιχτα- ὡς ἣ παλαιὰ τῶν 

ἱραίων εὐλάόδεια ἰδίοις σημείοις τὸ ἀνεχφώνητον 

ὄνομα τοῦ Θεοῦ “ διεχάρασσε, καὶ ἐχ τούτου τὴν 
κατὰ πάντων ὑπεροχὴν παριστῶσα. Εἰ δὲ ἄρα δεῖ 
χαὶ ἀριθμεῖν, μήτοιγε καὶ ἐν τούτῳ χαχουργεῖν 

τὴν ἀλήθειαν. Ἢ γὰρ σιωπῇ τιμάσθω τὰ ἄῤῥητα, 

« ἐν ᾧ καὶ ὁ οἷο.  Ηφο ἀοδαπε ἴῃ ῥ᾽οσίβαις (οαιοὶ- 
Ῥιι8. 

ἃ δι᾿ αὐτοῦ  Β6ρ. {ιᾶγίιϑ διὰ τούτου. 
ς διεχάρασσε 1 Γιοροπάπιπι ριιΐαῦ (ΟΠ 6 5115 οὐ δὶε- 

χάρασσε, ποη! ὁχαναθαὶ, 4αϊὰ νἱάο!οοῖ [61 Πομηὶηϊ 

Οιοπιοίο ἱπ ρῥτγοζδοοίοτιθ ἐγπιπὶ ἢ γροβίαϑθ01) 

ρέμα, πιοπιαγοἠῖο ἀοβπια 5 Ρναηι 5... τἰὐὲ οἱ 

δοτίίπι, ηιιὶ αἰϊοιιτιῖ «δ᾽ ρίτ την, 51 τυτιπι ΘΓ Τὶ, Τ6- 

Μιιαιῖο. 

ΘσΑΡῸῚΤ ΧΥΠΠ. 

44. ὑπ Ῥαίγειῃ οἱ ΕἸ] δὲ ΒΡΙΡ ΠῚ 58} -- 

οἴπηι ἰγαάθνοι ΠΟ 1 τ|5., ΠΟῚ ΟἸΠΠῚ ΠΙΙΠΊΘΙῸ 511η1]} 
τ Ια. ΝΠ οπΐμῃ αἰχὶξ, τη ΡΥ] Πλ11ΠῚ οἱ 5ΘΟ ΠᾺ Π11} 

δἱ του ἔπι, ΠΘαπι6 ἴῃ τιπτπη δὲ ἄπιὸ δὲ εγ1ὰ : 566 ρὸν 

βαποία ΠΟΠΙΪΠᾶ 5, ΘΟΘ ΠΟΙ Π6ἱ Δα 5α]τιΐθηι ρ61- 

ἀπιοθη 5 ἰαυο 5 δὲ. Οὐιᾶνα απο ΠΟ5 5Ά]ν 05 [Δο] 1, 

{1465 6δϑί. ΝΌΙΠΘΡ 5 γ61Ὸ, στ) ἀΘοΙγᾺ Π5. «ποῖ 

5ἰηΐ βιρροϑίία, βχοοριαίτιβ5 δϑῖ. 564 «ἂὶ πῃ 4610 οι 
5101 0515 Ποχὰϑ Θοῃ ΡΠ ΐ, ΘΕ18Π| ὨΠΠΊΘ Δ ΔΩ͂Ι [ἃ -- 

οὐ] ταῖθ αἄνουϑιιβ πάθη ἀρυιἐππη ἔπι : 4] 4 α] 46 η1 Θ1 ΠῚ 

πα11ἃ Αἰϊὰ ΓΘ5 ΟὉ ΠΙΙΠΊΘΙῚ ΔΟΟΘΘΒΙΟΠΘΠῚ ᾿ΠΏ 1116 [π|1, 

τὰ θη ἴῃ ἀϊνίηα πδἔιΓα ΠΙΠΊΘΙ ΠῚ τηθίϊ πὲ, Π6 

50 ΠΠοοῖ ΡῸΓ Θι} ΠΟ ΠΟΥ ]5 ῬΑΡΔΟΙδῖο 460 11] πηοάτιη) 

δχοθάδλπι. ὅ64. ὁ ϑὰρ᾽Θἢ ΕΙ551Π}}.7) 5110 ΤΑ ΧΊΠΩΘ 51ι- 

ΡῬΓὰ ΠΟΠΙΘΙ ΠῚ; {1188 ΠΟῺ ῬΟΒΒ1ΠΠ}1|5 556 11; 416 Πη- 

δἀπηοάαπι ρυῖβοα ΗΘΡΥΘΘΟΓΌΠ Ρ᾽Οἴἃ5. ῬΓΟΡΙ5. ἃ0 

ΡΘουΠ ΙΑ θι15 ΠΟΙ5 ἹΠΘΓΓᾺ}01}6 61 ποιηθη Θχαύαδΐ, 

1η6 δείαιη 6115 Βα ρ γα ΟἸΠηΪα ΘΠ] ΠΘΏΠ 41} «6ο]ἃ- 

τὰπ5. Οὐοά 51 δἵ πυιηθυῖι8 Δ ΠῚ ΘΠ τι8. δϑὲ, πο- 

 Ζυδάαδμ οἵ ΡῸΓ ΘῈΠῚ ἀδργαναπάα νϑγιίαϑ. Αὔΐ 

δηΪπὶ 56 ητ Ποπουθηίαν ἱπο ΓᾺ}0}}}1ἃ., ἃΐ Ρ16 πιι- 

Ρτορυῖα πιοίϊομθϑ δου ρίθ πὸπ γα Ηΐ. 564 σϑρι- 

σηδπί ΟΠ 688 Μ5., πθὸ πϑο}ββασα σοη]θοίπγα. Ῥουβρὶ- 

οὐια οϑὲ δπῖπι ΒδϑῖΠ βοπίοηία, ΠῚ] ποιηθη ἀρὰ Ηε- 

Ῥγῶοβ, ποη τιὖ] ἃ[ἴὰᾳ ποιη]πᾶ, 564] 5᾽ ΠρΈΤΪΑΡΙ «παείδτη γα- 

ἴομθ 50 Υ1 01 ΞΟ σα. 

αι". 28. 
19. 



δ. 5. ΒΑΒΙΓΙΙ ΟΕΒΆΚΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

τπϑγοηΐι βαποῖα. {Ππὶ5.Πεῖι5. δὲ Ῥαῖΐοι᾽, δὲ τιπτ5 ὅ8 ἢ εὐσεδῶς ἀριθμείσθω τὰ ἅγια. 5 Εἷς Θεὸς χαὶ 

τσ ηἰξτ5 ΕἾΠτι5, οἵ 1Πτι5 ΘΡ1 15 58 ΠΟ πι5. Ὁ Πᾶτη-- 
4αδιηπ6 Πν Ροϑβίαϑὶ ΠΏ 5: ΠΡ ] ΡΊΓΘΡ Θ ΓΘ. ΠΊ115 ; ΟἸΠΠῚ 

ΔΘ ΠῚ ΘΟΠΠΙΙΠΊΘΓ ΔΓ ΟΡ 5 ἔπ ΡΣ, παι τὰ τι Π| 

τηἀοςΐο παι πη Ρ  Π40 δα ρ] γ απ ἀθου τ ΠΟΙΟΠΟΠῚ 
Οἰ[ΘΡῚ ΠηπΓ. 

45. ΝΕάᾳ6 6πὶπὶ }ιιχία ΘΟ ΡΟΒΙ ΠΟΠΘΠῚ ΠιΙΠ16- 
ῬΔΠΊ115., 80 ππὸ δά μ᾽] γα [ΔΟΙ ΘΠ 65 ΠΟΘ ΠῚ ΘΠ 1, 

αὖ ἀἸοΑΠΊ115 τΠ|1Π|, ἀππ0., {1ἃ., ΠΟΘ ΡΥ ΠΉΙΠη}. 
Εφα. ἡή.6. ξροραπάπι ἃο ἰογί πηι. 850 δηπῖηι 1)6ιις ρτίπειις, οἵ 
 Ομείβεϊα - ροὉ ροςὲ Προ. ϑϑοιιηάτιπ ἁτιΐθπη ΠΘαΠῚ ΠΕ ΠΊ 118 ΠῚ 

πὶ ποῆ δάο- ἘΝ ᾿ 
ταὶ φοομη. ΒδΟΙΘητι5 ΠΝ 115 : {ΠΡ ΡῈ θῖιπὶ οχ 1)60 δάο- 

ἄἀμπὶ Πόιαν, ΚΔ ηΐ65., δἰ] ΠΊ ΡΥΓΟΡΙΙΘίαῖθιη ΡΡΟΠ  θπλι ἢν ροϑία- 
Ἐξ υοναι 560Π., ΠΙΔΠΘΙΠΠΙΒΩ116 ἢ πΠῸ ΡΥ ΠοΙρδῖτι, ποη ἐΪ5-- 

5 ΡδηΓ65 ΠΟ] Οσ ΠῚ 1Π 50 5581 Π. ΠΕ] 41 ΠΟ : 60 
4ποὰ ππᾶηὶ πῃ Πθο Ραΐνο οἱ θθο {Ππἰροπῖῖο ἴου-- 

Τη8Π1., τι 11 ἸΟΠ ταν, ΘΟΠΙΘΠΙ ἢ] ΠΊ1].,. ἴῃ τΠὰ οἱ 

ΟἸΠΠΪΠΟ 51121}}1} ἀδιἴαῖο ΘΧ ρυ ϑϑᾶπ). ΕἾἼΠΠπ|5. ΘΠ] ΠῚ ἴῃ 

Ῥαῖΐῖγο, δἱ Ῥαῖον ἴπ ΕἼΠΟ : 4υδπάοφαϊάθηι Πϊο [ὰ’ 

115 δϑί, {π|4|15 116... δὲ 116 {τᾺ}15 πϊς ; ἴα ἰπ πος 

11 Π11Π| 51ηἴ. ΤΠ 1|6 Τιχα ΡΘΡΒΟΠ ΓΈ ΡΙΟΡΓοἴα-- 

[6 Π}., ὉΠῚῚ5 51Πη} δὲ τιππ15 : αἵ χὰ ΘΟΙΩΙΏΠΠΘΠῚ 
Παίτ Δ ΠῚ, ἘΠι1ΠῚ 511π|. Οπομηο0 ἸσΊ τα, 5] τππτι5 

δ ἀπιι5 διπῖ, ΠΟ διπΐ| ππὸ 411 ὃ Οἰοηϊαη ΓῸΧ 

ἀἸοῖταν δὲ γοσὶϑ ᾿πηᾶσο 7, ΠΟ ἁιιίθ} ἄτι γοσθϑ. ΝῸ- 

416. Θη]η} ροίθϑίαϑβ 501 ΠῸ Π{π||᾿. ΠΘΩτ6 σ]ονῖα αἰνὶ- 
ἀἴταν. Οὐδιηα ἀπο τιη Θπϊτη. ΡΡΙ ποι ραῖι5. ἃ Ρο- 

τοϑ[α5. ΠΟΙ15 (ΟΠ ΠΔΠ5 τ1Πὰ οϑ : δὶς οἱ σ]ουιοδλιο 
(πδηὶ 11 ἀο δυ  πλῖι5 πὰ δϑῖ, ΠΟῸΠ ΠλΠἰ 8 : ΠΔ ΠῚ 

᾿ΠΊ ΑΘ ΊΠἾ5. ΠΌΠΟΙ ἃ ΘΧΘΙΠΊΡΪΔν ἰΡλη51:. Οοα ἸσΊειν 

ἢ]ς δὲ ρθὺ' ᾿πη 18 0 Π 6} ᾿πηᾶσῸ. , ΠοΟ 1ΠΠ1Ὸ ΠδίιιΡα 

ΕἸ]1ι5. τὰ φαθηδ πιοάιιτη [ἢ 115. {π|0 ἀγίθ ἤππηΐ, 
51: Π}Π1{π40 δὲ βθοιηάιιπ [Οὐ ἤδη : 1ἰἃ ἴῃ ἀν᾽ πὰ 

ἸΠΟΟΙΏΡΟΒιίαιι6 Παίαγα, 1Π ΘΟΠΙΠΠΠΠΙΟΠ6 οἔδ ες 

δϑὲ πηϊο. {{π||5 ἁιιΐθη οϑὲ δὲ ΘΕ π|5. ΘᾺ ΠΟΙτΙ5, 

αἴθ. Ρ56. 5: Πρ. αν οι ΘΠτΙ Π Ια Γ.,. ΡΘΙ ἘΠΙΙΠῚ 
ΕἸΠῈ ΠῚ ῬΑΓΡῚ ΟΡ 5, ἃ ΡΘΥ 856 ΟΠ Ρ]Θἢ5 

σ᾽ Πα π ἈΠ} 5ῈΡΘΙ ΟΠΊΠ]ὰ ἃ0 θΘαΐδη) ΤῊ] αἴθ ΠῚ: 

Οα]5. οὐπη Ῥαίγο οἵ ΕἾΠΟ σΟπβουῦτ πη 58 15. {πώ 

3 εἷς Θεός 1 Ηἰἴο ἱποῖριε οαριιΐ 18 ἴῃ ΡΙογίβᾳας Οοά!- 

ΕἸΡα5. 

Ρ ἀπεσχισμιένον δῖ. ΠΡΥῚ νεΐοθγοβ, ποὸη αἱ οὶ ὑπε- 
σχισμένον. 

ς ἐγειχονιζομιένην Ἴ 81. φαιᾶῦαον (οάϊοο5, ἘΠ, Βοσ. 
βϑοιπα5 οἷ βεοιη ἦα τηὰπι (Ο]Ρογί, ἑνιζομιένην, τιγεΐ-- 

απι. (οΥπανῖι5 εἴ ϑουϊτοίι5. νυ θην 1ορῖββο ἑνιζανο- 

μένην - βῖο θηΐπι το αιηΐ, ἐπρον πεμίαὐιἰϊ «]εἰκαιὶ ἐπε ὶ-: 

εἰεπίεπι. 

ἃ διαμερίζεται  ΤΎο5. (αϊοο5 μερίζεται, 51ς. εἰἴαπὶ 
Ῥάθ]ο ροβὲ ἴῃ {τρ5. ἈΘσΊ 9 ΟΟΠΙΟΙΡι5 οἱ οὐτε. Β451], 

ἀναδαίνει ῥγὸ διαθαίνει. ΟΡεεγναῦ Τλπσδοιις Οὐ ᾽οοπὶ 

Ι 

Ἶ ᾿ ᾿ “ 
Πατὴρ, καὶ εἷς μονογενὴς Υἱὸς, καὶ ἕν Πνεῦμα 

ε τ ἜΥ " 
ἅγιον. ξχάστην τῶν ὑποστάσεων μοναχῶς ἐξαγ- 
ἢν Ἂ δ πεν ἐμὰν ὯΝ Ὁ ΝΨ) εν γέλλομεν ’ ἐπειδὰν δὲ συναριθμῆσαι δέη, οὐχὶ 

3 Θ΄, 9 ν ν ἃ “, ἮΨ 

ἀπαιδεύτῳ ἀριθμήσει πρὸς πολυθεΐας ἔννοιαν ἐχ- 
,ὔ 

φερόμεθα. 
3 } } » - ΩΣ ΣΝ 5 Οὐ γὰρ κατὰ σύνθεσιν ἀριθμοῦμεν, ἀφ ἑνὸς εἰς 

τ ,ὔ Ν Ὲ “ να ν πλῆθος ποιούμενοι τὴν παραύξησιν, ἕν χαὶ δύο χαὶ 
-Ὁ- ν τρία λέγοντες, οὐδὲ πρῶτον, χαὶ δεύτερον, χαὶ 

“- λῚ 

τρίτον. ᾿Εγὼ γὰρ Θεὸς πρῶτος; χαὶ ἐγὼ μετὰ 
- ᾿ Ἂι ᾿Ὶ 4" ᾿ ΓΔ 

ταῦτα. Δεύτερον ὃὲ Θεὸν οὐδέπω καὶ τήμερον 
“- ἢ τωῪῊ - ᾿ 

ἀχηχόαμεν" Θεὸν γὰρ ἐκ Θεοῦ προσχυνοῦντες, χαὶ 
Ὁ ΆΨΝ 42 ο-οἫ ε “ « οω Ἁ 7 

τὸ ἰδιάζον τῶν ὑποστάσεων διμολογοῦμεν, χαὶ μένο- 
-- - “ 

μεν ἐπὶ τῆς μοναρχίας, εἰς πλῆθος » ἀπεσγισυένον 
᾿Ὶ εἶ , ἃ Ν , ΝΑ : , “ 

τὴν θεολογίαν μὴ σχεδαννύντες" διὰ τὸ μίαν ἐν 

; Θεῷ Πατρὶ χαὶ Θεῷ Μονογενεῖ τὴν οἷἵονεὶ μορ- 

φὴ ὴν θεωρεῖσθαι, τῷ ἀπαραλλαχτῳ τῆς θεότητος 

“ ἐνεικονιζομένην. Υἱὸς ὸ; ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ Πα- 

τὴρ ἐν τῷ Υἱῷ" ἐπειδ δὴ χαὶ οὗτος τοιοῦτος, οἷος 

ἐχεῖνος, χἀχεῖνος οἷόσπερ οὗτος: χαὶ ἐν τούτῳ τὸ 

ἕν. “Ὥστε χατὰ μὲν τὴν ἰδιότητα τῶν πρόσώπθνῃ 
- Σ 

εἷς χαὶ εἷς" χατὰ 92 ὲ τὸ χοινὸν τῆς οἰϊρκ ἕν οἵ 

ἀμφότεροι. Πῶς οὖν, εἴπερ εἷς χαὶ εἷς, οὐχὶ δύο 
, Π 

θεοί; Ὅτι βασιλεὺς λέγεται χαὶ ἣ τοῦ βασιλέως 
ἘΡΕΙΝ, Ὰ ς2 ὃ, - ΝΜ ᾿ ᾿ ͵ 

εἰχὼν, χαὶ οὐ δύο βασιλεῖς. Οὔτε γὰρ τὸ χράτος 
, , « } 

σχίζεται, οὔτε ἣ δόξα ἃ διαμερίζεται, Ἅδς γὰρ ἣ 
τ -Ὁ- ’ὔ } ᾿ 

κρατοῦσα ἡμῶν ἀρχὴ χαὶ ἢ ἐξουσία μία. οὕτω χαὶ 
ς ὅπ. ὍΣ ΟΡ ἡ , , νι " » ΟΣ ἣ παρ᾽ ἡμῶν δοξολογία μία,, καὶ οὐ πολλαί" διότι ἣ 
Ὁ ΓῚ ᾽ Ἁ δ Δ Ἀ , Ν 6 , 0 

τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαθαίνει. “( 

οὖν ἐστιν ἐνταῦθα μιμητιχῶς ἣ εἰκὼν, τοῦτο ἐχεῖ 
-“ -} σ΄ “ . ᾿Ξ ζω 

φύσις ὃ Υἱός. Καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῶν “ τεχνιχῶν 
, “ - ,ὕ 

χατὰ τὴν μεῤφὴν ἣ διιοίωσις, οὕτως ἐπὶ τῆς θείας 

χαὶ ἀσυνθέτου φύσεως, ἐν τῇ χοινωνία τῆς θεότητος 
5 Ἁ ς ὦ -ῷὦΟ μι ΆἍ ᾿ ῳ τἅ εἶ 

ἐστὶν ἣ ἕνωσις. Ἔν ὃδὲ καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, καὶ 
μ᾿ οὐ “. - 2 :λ) “1 ς δι᾽ δ Ν, γιοῦ - 

αὐτὸ μοναδιχῶς ἐξαγγελλόμενον, δι᾿ ἑνὸς Υἱοῦ τῷ 
ΔΌΣ Υ Ἁ Δ.Ά4 οὡω 

ἑνὶ Πατρὶ συναπτόμενον,, χαὶ δι’ ἑαυτοῦ συμπλη- 
" Α - 

ροῦν τὴν πολυύμνητον χαὶ. μαχαρίαν Τριάδα: οὗ 
Α ᾿ ’ Ἁ 8ον 5 , [2 - 5 

τὴν πρὸς Πατέρα χαὶ Υἱὸν οἰχείωσιν ἱχανῶς ἐμ-- 
΄ Ξ δ᾽ Ὁ Ὁ» -Ὁ ͵ὕ "ΝΣ 

φαίνει τὸ μὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς κτίσεως τετάχθαι, 

ΑΠρ]Ποαπατα ΠάΡοτο διαδαίνει, αἴσιιο 1[ὰ οἰΐαπι ἸορῚ ἴπ 
ϑγποάο βερίϊπηα, Αοί, 8, εἴ ἴῃ ϑυποάϊοο Τ]ιθοοῦὶ 

Ῥαιγαυομ Η]Θ ΒΟ Υ ποσατη,, μὰ. 454 εὐ. Βοπιὰ- 

πὸο, ὉΡῚ πες Β45111 βεπίθηίια ἰααάαξατν, (οπῆγνηδΐ 

ΘΠ ἤθΠ 5οΥΙρίπγατη 1" ΑΟΟ 551 ΠηῈ5 εχ ΠΡνὸ Ηὰ- 

ἀν] πὶ Ραρδ 46 ᾿πησιπιθιι5 οὰρ. 8, Ρ. 164, π0] οἱ ά- 
ταν 1Ππ4 ΒΆ51111, φμοῖ ἱπιαβ πὶ πόπον ἐπ ρΓῖπιαπε 
Ζονπιαπν ἐγαπδίϊ, 

ες τεχνιχῶν ἡ πο βογιρίαγα, εἰβὶ ἴῃ ἀπὸ ἰδπἴιπι γὸ- 

Ῥογιίαγ Βορ. ἴογίῖο, Ἰοῆσο ἰάτηθπ Ργρογοπα ψπ]- 

σαῖς τεχνιτῶν. [Ὀ]ἄοπι 611 οὕτω χαὶ ἐπί. (οαϊοο5 

Μ55. υἱ ἴπ “5 “᾿Ἔτέῳ. 



118. ὈΠ ϑΡΙΆΙΤῦ ΦΑΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΥΠ͵ΠΙ. ἰπγ, 

ἀλλὰ μοναχῶς ἐκφνεῖσθδε: Οὐ γὰρ ἐν τῶν πολλῶν Ὁ ἀδοϊαγαῖ, ΄ιοά ἴῃ ἰαγ]ὰ ΟΥΘΆΓ ΙΓ ΔΥΊΙΠῚ ΡΟϑ] π|5 ΠΟ ἢ 

ἐστιν ἀλλ᾽ ἕν ἔστιν. Ὡς γὰρ εἷς Πατὴρ; χαὶ 

εἷς Υἱὸς, οὕτω χαὶ ἕν Πνεῦμα τος ΠΕ υὲν οὖν 
- 5 

χτιστῆς φύσεως τοσοῦτον ἄποχε χώρηχεν, ὅσον εἰχὸς 
-͵ ΠΣ Ἁ Ἁ 

τὸ μοναδιχὸν τῶν συστηματιχῶν χαὶ πληθυσμον 
“δ ῃ “ “ 

ἐχόντων. Πατρὶ δὲ καὶ Υἱῷ κατὰ τοσοῦτον ἥνωται,; 
΄, Μ ᾿ ᾿ ἊΝ 3 ὑπ: χαθόσον ἔχει μονὰς πρὸς μονάδα τὴν οἰχειότητα. 

ὕ ς 2 Ἢ τ ᾿ ᾿ , 
Καὶ οὐχ ἐντεῦ εὖθεν γον ἘΠ χατὰ τὴν φύσιν 

χοινωνίας Β αἵ ἀποδεί Ἢ ις, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ ἐχ τοῦ ΘΞοῦ 

εἶναι ΠΑ χον οὖχ͵ ὡς τὰ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ 

ὡς ἐχ τοῦ Θεοῦ προελθό"" οὐ γεννητῶς ὡς ὃ Υἱὸς, 
το - - ἾΑ ἊΝ 

ἄλλ᾽ ὡς Πνεῦμα στόματος αὐτοῦ. Πάντως δὲ οὔτε 
᾿ , νι “ Ἁ , - 

τὸ στόμα μέλος, οὔτε πνοὴ λυομένη τὸ Πνεῦμα" 
- ΑῪ ἡ ᾿ ,ὔ -ο-Ὁὕὖὁ Ἁ Ἅ, τὦο 

ἀλλὰ χαὶ τὸ στόμια θεοπρεπῶς, χαὶ τὸ Πνεῦμα 
- -» - Α 

οὐσία ζῶσα, ἁγιασμοῦ χυρία' τῆς μὲν οἰχειότητος 
᾿ ΄, 2 - ωολ , τω ἀρ) τ. 475 2. 
δηλουμένης ἐντεῦθεν, τοῦ δὲ τρόπου τῆς ὑπάρξεως 

οϑῖ, 56 50} 1716 ργοίογίαν. ΝΘ 116 ΘΠ1ΠῚῈ τπιπτι5 δϑῖ 
ἀθ μη} 15; 564 ππτι5 68. ΟἸθ]Δ πο τιΠ0 ΘΠ Ϊ ΠῚ 

1ΠΠτ|5 οϑὲ Ῥαίθρ, δὲ ππ5 ΕἼΠΠπΙ5 : τὰ οἵ ΠΠῚ15 δϑΐ 

ΞΡΙΡΊΓΠ5 ϑΆ ΠΟῖπι5. ἘΞ γΟΓῸ ἃ ΟΥ̓ΘΑΓΠΓΔΓΠῚ ΠΑ[ΠΓἃ 

[ἀ ΠΙΠ1ΠῚ ΒΘ ΠΟΥ Θἴπ, 4 αΔηΓΠΠῚ ΡΔΡ δϑὲ 1 «υοά 

5ΙΠΟΊ]ΔΓ6 θὲ, ἃ Το] θοῦ ν15 δὲ πη] ΕΠ Π ἸΠπθιὴ Πᾶ - 

Ῥδηεθιι5 ἀϊἸϑίανθ. ῬΔΕΡῚ διιθηι 46 ΕἼΠ1Ο 1π [απ πὴ 
ὉΠΙ[ὰ5 Θ5[, {πᾶ ἘΠΠῚ ΘΟΠΒΟΡΠΙ Πα]γθῖ πΠῚ[ἃ5 οὐ] 

τιηϊίαΐθ. 

46. 564 πϑὸ πὶπο 501ππὶῚ ῬΓΟ Αἕ" ΠΑΕΠ} 80 

ΘΟΠΊΠΉΠΠ1Ο 5, ὙΘΙΊΙΠῚ 1Π1πῸ {ΠΟ π|., 4ιοά οχ θο 

6556 “ἸοΙαΓ ; ΠΟΠ 5ϊσαΐ οχ θ0 581:πηΐ οπηηΐᾶ, 5ϑά 

[ἀπ πᾶ οχ ΠθῸ ργοσθάθηβ : ΠΟῚ ΡΟ σοπθΡδΠ10- 

Π6 ΠῚ ΠΖπθιηδάπηοάιτμη ΕἼΠΠπ|5, 564. ΤΠ] π18π|. 50101-- 
[π|5 ΟΥ5. 6]11ι5. ΟΠΊΠΙΠΟ διι[6 ΠῚ ΠΘῸ Ο5. ΠΊΘΠῚ ΠῚ 

δϑί, πθο ϑριγ 5 δϑὲ ἥδῖι5 Ρ650} 1115 : 564 δἕ ο5; 

Ρτοσ Πθο ἐοην θη, ἀἸοἰτι", δὲ ΘΡΙΡΙ 15 θϑβθητία 

γΊν 65, 58 ΠΟ ΠΟΔΊ ΟΠ 5 ἀΟΥη1Πἃ : [ἃ τ: ΘΟΠΘΟΥΕΠΠΠῚ 

᾿ ἀῤῥήτου φυλασσομένου.᾿᾿λλὰ χαὶ Πνεῦμα Χριστοῦ κα 4υϊάθη ᾿πά 6 ἀθο! ΓΘ τι", ΤΠ 15 ΔυΠΓ6 ΠῚ ΘΧΊ5ΈΘ ἢ [188 
λ Ἁ - 

λέγεται, ὡς χειωμένον χατὰ τὴν φύσιν αὐτῷ. 
- “ -Ὁ " τ " πῷ 

ἃ Διὰ τοῦτο Εἴ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐχ ἔχει, οὗτος 
32 ε 32 -ζ΄ώ{5ο ’ -ὖ ἐν τῳ Ὑφου λαρ ο σ 

οὐχ ἔστιν αὐτοῦ. Ὅθεν μόνον ἀξίως δοξάζει τὸν ΚΚύ- 
γι, -- ΠΡ Έ ΣΕ Δ ΌΥΤν βῦ5 τ ΠΑΡΑ δος ἫΝ ριον. ᾿Εχεῖνος γὰρ ἐμὲ δοξάσει, φησὶν, οὖχ ὡς " ἣ 

,ὔ Ἅ ο-Ὸ-Ὃ Ὁ -Ὡ 

χτίσις, ἀλλ᾽ ὡς Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τρανῶς ἐχ- 
- “Ὁ ΔῈ “πὶ, τ 2.5. 7 3 ἡ ἐξ “ 

φαῖνον ἐν ἑαυτῷ τὴν ἀλήθειαν᾽ χαὶ ὡς Πνεῦμα σο- 
, ᾿ ΝἾ σὰ κ - Ὁ ΝΠ Α ᾿ 

φίας, τὸν Χριστὸν, τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν, καὶ τὴν 
“ - , ς ΞῸΝ: ωΞ ΄, » , 

τοῦ Θεοῦ σοφίαν ἐν τῷ ἑαυτοῦ μεγέθει ἀποχαλύ-- 

πτον. Καὶ ὡς Παράχλητος δὲ ἐν ἑαυτῷ γᾷἄραχτη- 

ρίζει τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν Παραχλήτου τὴν ἀγα- 

θότητα καὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ ἀξιώματι τὴν βεγαλωσύ- 

νὴν ἔυ. φαίνει τὴν τοῦ ὅθεν προῆλθεν. "Ἔστιν οὖν δό- 

ξα ἣ μέν τις φυσιχή᾽" ὡς δόξα ἡλίου τὸ φῶς" ἧ δέ 
Υ» ΄, - 

τις ἔξωθεν, ἣ ἐκ πρόχιρέσεως, “ χεχριμένως τοῖς 
“5, ΄ - ν᾿ Η “ δελ Η 
ἀξίοις προσαγομένη. Διπλῇ δὲ καὶ αὕτη. Υἱὸς γὰρ, 

" ἢ δν...5 ΚΨΙΑ͂ 1 , Ξ' Ν Ν ὺλ ᾿ Κ , 2 

φησὶ, δοξάζει Πατέρα. χαὶ δοῦλος τὸν Κύριον αὖ-- 
πὰρ Τα ΄, , ε ᾿ς ᾿ς ᾿ ὝΕΣ Ὁ χκἜ 

τοῦ. ᾿Γούτων τοίνυν ἣ μὲν δουλικὴ παρὰ τῆς χτίσεως 
,ὔ Ἁ ΑΙ Ω τ 3 Ἁ }] προσάγεται" ἣ δὲ, ἵν᾽ οὕτως εἴπω, οἰχειαχὴ, παρὰ 

-ῸὉ ᾿-ῸὋὉ «- -ὉὩ τοῦ Πνεύματος ἐκπληροῦται. Ὥς γὰρ περὶ ἑαυτοῦ 
Ε 34; ’, 5, Κ᾽ Β:: ἘΝ τ - Ὡς 3 

ἔλεγεν " ᾿Εγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτε- 
᾿ [2 ᾿ Ν 

λείωσα ὃ ἔδωχάς οι ἵνα ποιήσω" οὕτω χαὶ περὶ 
- - 2 - - Να γ 4 Ξ -- 

τοῦ Παραχλήτου ᾿Εχκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ 
. - - . ΟΝ, δὰ 

ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. Καὶ ὡς δοζά- 

ἴ ὡς γὰρ εἷς Πατήρ  δοουϊα γὰρ Δἀα1ία εχ σοΐουι- 

}15 ΠΡτῖ5. Ῥαιΐο ροβὲ γος (σά Ἰοαβ τὸ μοναδικόν, τηθ- 

᾿πὰ5 {πᾶ πὶ 611 τὸν υιογαδιχόν. 

8. αἱ ἀποδείξεις 516 οχ οπππῖθι5 (ΟΕ ἸοΙΡ5. ῬΤῸ 60 

4ποἉ εταῖ ἴῃ 115 ἡ ἀπόδειξις. Ῥαι]ο Ροβὲ πάρ (ἰο- 

ἀἴο65 οὐ γεννητῶς, 641 οὐδὲ γεννητῶς. 

᾿ ἀῤδήτου Ἴ {πιι5 ὁχ ἈΕΡ115 Οἴπὴ ΟΟΙρογε, ἀῤῥύ 
΄ 

ῃ τὸς. 

Ῥδυϊο ροϑὲ Ἀοσῖτ5 φυδγίις οἰχειούμιενον, 

1π6 [0115 βοῦν θῖαν. Οαϊη οἱ ϑΡιΡ πι5. ΟΠ ΓΙ5Ε 1- 

εἴταν, Τὰ {π8πῈ 11 παπᾶ ΘΟΠ] ΠοΙι5. ΕΟΠα6 δὲ 
γιιῖς ΟἸιτ δι ϑριτιίξιιτη, τιοτὶ μαῦνεῖ, πμίο ποηὶ δε 

67:5. Ὅπα6 5015 ϑρΙγιτπι5. αἴθ η 6. σ]ου Ποδὲ Τ)ομη]-- 
Πῖπη. 716 δπῖὶπι., Ἰπ4π1., πὶ σἰοτὶ οανὶξ., ΠῸῊ τοῦ 

ογθαῖαρὰ, 564 ἰδ πᾶ] ΞΡ ΙΓ 5. νου δέιθ,, ἀ1|π|- 

οἷἀ6 ἴῃ 56 050 ἀθοϊάγδῃϑβ νυ αΐθιῃ : δὲ ἰδ ῃ] 18 ΠῈ 

ΞΡ ̓ΡΙπι5. 58 ΡΙΘΠΓ86., ΟΠ Ἰβίπ πὶ 41 οϑὲ ΤΠ δὶ ὙἹρ 8 

δὲ δὶ βϑαρίθημα, 1Π 5πᾶ τηδο 41 Π6 ΓΘ ΘΔ Π5. 

ΠῬϑηΐ 4116 ἰδ πη {π|8 Π] (Ὁ Π5Ο0] ἴοι" Ἰῃ 568 ἴρ50 ΘΧΡΥ ΤΠ 

(οπϑοϊδίουῖβ., ἃ {π0 τη ]58115 δϑῖ, Ὀοηϊζαίθπ : οἱ 
ἴπ 811ὰ ργοργία αἰσπιίξαίθ 6]15. ἃ 41πὸ Ῥγοοθϑβιξ, 
πηα]οϑίαίθμα θα μι οῖ. Ἐϑι 151} Θ᾽ΟΥΪ , |1ὰ 4] - 

ἄδπι παίμγα 5, γϑὶα σ]ονῦῖα 5015 οϑὶ [ΠΠΊΘΗ : 
ΑἸῖα Θχίου πᾶ, {π|6 δχ ΠΠρογὰ νοϊαπίδίθ οαπη 7π6}- 

οἷο ἀἰσπὶα ἀοίογίαν. ΑἹ Π866 ΓΌΓΘΙ ΠῚ ΘΘΠΉΪΠΔ 6ϑΐ. 
Εἰς ἐπῖπι, ἱπααὶϊ!, σἰονί οαὶ Ῥαΐγεπι, δ 567- 

στις Π)οπιΐπιιπι διαίτι. Τα τπι6 οχ Πῖ5 ἀπά θτι5., θὰ 
4188 56 Ρν 115 οϑῖ, ἃ ἐυθα γα ἀοίθυ παν : αἰΐθγα γ61Ὸ 

45, αἱ 1ἴὰ ἸΟααν, σΟΠ ΓΙ ΘΡΠΔ]15 δὲ, ἃ Βρ1 γα 

Ρτϑοϑίατιι". ΟἸ ΘΠ ἀπηοάτιπι Θππὴ (6 58 1ρε0 ΑἸχ]ε: 

Εβρο ἰ6 σἰονι οανὶ 5ιρ6τ' ἐ67Τ]ΠΈ., ὍΣ Ρετ[εεὶ 

φιιοά ἀφεϊπιϊ πιϊϊυὶ τι μετ ἤοοτεπι : 5ῖ. εἰ (6 Ρὰ. 

ἃ διὰ τοῦτο 1 ἘΔιτο Ῥατὶβ. δατε φησὶν, φαοα ἀθεϑῖ 

ἃ σοαϊοῖθιι5 Ν55, οἵ δά. Βα51), 

Ρ ἡ χτίσις] 51. εχ Ν55. ΘΟ Ι668 : Θα1Ὲ ἡ γεννυτὴ φύ- 

σις. Ἐπ ᾿ἰσάοπι (ὐοά!οῖθιι5 ράι]ο Ροβί Ἰεσίπητι5 15 ἑαυ - 

ποῦ, σαπὶ δι ΠαΡεγεπί αὐτοῦ. 

αχεχριλένως  Βορ. τον εϊτπι5 ὡς χεχριμένως. ΓΡΙάεπε 

Ἄδα. τεγίι5 τοῖς ἁγίοις πρὸ οσαιγομιένη. 

ἃ χήψεται 1 Ττες5 ΒΟΡΙ Οοάϊσες οαπὶ (Ο]Ροσί, λαμ.- 

ἤοπι. ὃ. ο.. 

7δ απ. 

ή- - 

Μαίκεῖϊι. τ 

6. 

οαπ."} » 
Ἵ 

τ6. 

.ἡ. 
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Ψοαπ.ἡ.21. 

Ῥφμφᾳαὶ. 35. 
1ὸὺ. 

“ριπ. τ. 9. 

ΒΑΛΑΘΙΠῚ ΘΟΙΈΒΑΒΕ Ἐ 

γδοϊοῖο οί πὶ οϑί : 7116 πιὸ σἱογὶ Ποανὶς, φιιο- 

παι εἶδ πι6οὸ ποοὶρίεξ., οἱ απιηιιτιϊαδὶξ υοΡὶς. ἘΠ 
«αθιηδπηοάππη ΕἸΠ τπι5 σ] ον όατιαν ἃ Ῥαῖρθ, 4{| 

αἴ, Εἰ σἰοτί Ποανὶ, οἱ ἐογατη, σ᾽οτὶ οαϑο : 51. 510-- 
ΥεἸΠοαῖαν ΘΒ ΙΓ 5. ΡΘΥ ΘΟΠδΟΡ ΕΠ). Χαρά Πα οὶ 

ἐαπὶ Ῥαΐ οἱ ΕἼΠΟ, οἱ μὸν {ΠΠΊ ΘηΠΙ 65 ΕΠ ΠΟ ΠΠ11Π1, 

ἀϊσθηπϑ : Οπιπὸ ρμεοοαίεπι δὲ ὑ]αϑρ]ιεπιία τοπιῖί- 
(δἴτι)" τοδὶς Ποπιϊτιῖθιι5., σε ἰὴ ϑριτγίξιπι ὑ1α5- 
Ρ]ιεπιῖα ποτὶ τ᾽ 6) 1 {{6{{|7’. ᾿ 

ἡ. Οὔτ διἴθ πὶ Ρ6Γ Ὑ]Π1 1ΠΠπ|Π}1 Πα 1} τὴ ̓ ηΐθη- 

ἀἴηγτι5 Οοι]05 1Π ρα] ΟΠ ΡΙ Π Δ] Π6 ΠῚ Ἰτη σ] 15 Ποὶ 1π-- 
ν]5101115.5 ΟΡ πι6 πᾶ πο 5] ν ΘΠ πητιν δαὶ ρα] μουν ὶ-- 
ῬῚΠῚ ΒΡ ΘΟ δου 11}. ΡΟ ΠΟΙ Ι; 101 ν] δ] ]σθὲ δάθϑὲ 
ἸΠ5ΘΡΑΡ ΠΟ νυ σΟΘ ΠΟ Π15 Θ᾽ ΡῚΡ [1|5., ν1ΠῚ ᾿πη σ 5 

ΒΡΘοι] α ῖ ν ΠῚ [ἢ 56 ᾿050 ΘΧΒ 6 ΗΒ 115, {1|| νου τα ἰθ 
οοπίθιηρ αἰομθ ἐδ] οϊαπ ἔμ ; ΠΟῸῚ [Ὁ}]5 οβίθη- 

ἄθη5 ., 564 ἴῃ 86 ἴρ50 ἱπήπιοθηβ δ ἀρῃϊ0Π6Π}. 

Οιιοιηδάιηοάιηι ΘΠ ΠῚ ΠΘ 10 πουὶξ Ῥαΐγθ ἢ ἢἰϑὶ ΕἸ- 

᾿ἴπι5.: 16. Πα]}}5 ροΐθϑε ἴσο Πουηϊπιιηὶ Τ6ϑιιη., 

Ὠἶδὶ ἴῃ ϑρί νη βϑαποίο. ΝΟΙ Θηΐπὶ ἀϊοίιμη Θϑῖ, Ρον 

ρα.) 56, 715 ϑρίγιτμ. Ἐπ, ϑρίγίξιις. δεὶ 

2 εις: δὲ φιιὲ «ἀἰοΓατι δἰιπ, ἐπὶ ϑρίτίτ οἱ ϑεγίἑαΐ 6 

ορογίοξ αὐἀογατῖα : ϑἱοιιῖ βου ρἔτιπ 688 : 7π {ιυγεῖτιε 

ἔμο υἱάονίπιιι5 ἰπεπιθτὶ πος οϑὲ., ἴῃ {ΠΠπ|ι5 γα 0 Π 6 

ϑΡ νΙἔ5.,. διεηλθτε ϑοτιεπι, φιιοεῖ εἰ {πτγεϊτιαί Οτηπιθτιν 

μοπιίτιθηι δτυϊθτιίθιι ἐπε τηατυάμιηι. Τα τι6 ἴπ 56 

1050 οβϑίθη ες {{Π|ρ ΘΠ} σ]ουίαμη, οἴ νουῖβ ἁἀοναίουϊ - 
51 56 1050 Π δὶ σου! ποθι ργθθε, Ρροΐπ 6 νἱὰ 
46] 1) δὶ σοση ΠΟ ΠΘ ΠῚ δϑὲ ἃ τιπῸ ΞΡΙΡΙΓα, ΘΙ τπΠτ1}} 

ΕἸ] πη ἃ τπιπτιτὴ Ῥαίγθη). ἂς σα5115, Ππαῖϊγα θοηΪ-- 
ἴα 5. δὲ ΠΕ ΡΆ}15 ΘᾺ ΠΟΙ ΠΟ ΠΪὰ ΘῈ ΓΘ σα} 15 αἰ σηἰἐὰ5 ΘΧ 
Ῥαῖνθ Ρ6} {Ππ|σθηϊ τη δα ΒΡ ̓ΡἸ ἔτι πὴ ρϑυηαπαῖ. ΑἋ 
ἴπῖπο πη τι εἴ Πυροβίαϑθϑβ ρ ΡΟ δηλ, Πδὸ Ῥἴ πα ην 
ἸΠΟΠΔΡΌΝ 88. ἀοστηα ἰαἰθείαοία αρ. (ϑο θυ πὶ 4 
51 Π1ΠΠἸΘΡ ΔΓ ΟΠ ΘΙ ΡΟ , ἀἸοοπίο5 ΡΥ ΠῚ, 56- 
απ τπ ἃ ΘΓ τι, δοϊδηξ 5656 ΠΡΟ ΠῚ παπ}{1-- 
πη 6 5, Ππιχέα σ ΘΠ ἴπι ΠῚ ΘΥΓΟΓΘΗΙ ἴῃ {ΠΡ αΐδηη 
ΟΠ ΡΙβ ὰποριιη ὑπο] οσίαπι ἱπάποοσο. Δα πῃ] 
ΘηΪπη ΑἸ" ἔθ Πα 51 πιο γα! οηἷ5 0] Οϑα ἱπνθη- 
Εἰ0 5 4 πὴ τιξ ΡΓῸ ἢ ἐδ λιη" ΠΣ ΠῚ ῬΥ Πλτ1ΠΊ, ΘΘ ἢ - 
ἄππη, 86 τϑρειι πη. 564. πΟΡ 5. διῇ ἃ ΠΟΙΠΪπΟ 
ῬΡδβουρίιι5 ογο., {θη {πὶ σοηΓαηή θὲ ποη μηϊ-- 
ΠΕ ῬΘΟΟΔΡΙΓ, “ΔΠ) ρϑεσαξ ἰϑίου ΠῚ πη] θἴδ5. 
Οιιοά Ἔρθο παι α}15 ΘΟΠΊ πὸ ΠΟΩΙΔΠ ΠΤ Π10- 
40 511} Π11Π]Θ ΓΔ ΓΟ Π]5 εἰ 55 ν᾿ ἔα", νοὶ 151] ΘΥΓΔΠ-. 
ἀο ρείαη!, 5815 ἀϊοίπμη εξ. 564 φοπορδμητς Ροι- 
Εἰη8 01 δΓ ᾿ΠΔΠΙΓΘΡ ΒΔ ρ πεῖ, ἀθηιβηιο 14 «ποὰ 

θάνει, ῬΆ]Ο Ροβὲ τππτι5 ἐσ ΒΘρὴ5 οαπὶ (Ο]Ρονί. χαὶ 
ἐγὼ ἐδόξασα σε, [πἴτὰ Βες. ϑϑοαηάτι5 δι᾽ ἃ 
ἡεως φωτιστιχῆς. 

οράτου δυνά - 

5 τῆς γνώσεως  Ὅ]Ρ. τῇ; χάριτο 
ν 

ΟΛΡΡΑΌΟΘ. ΑΒΟΙΠΕΡ. 

ζεται Υἱὸς παρὰ τοῦ Πατρὸς, λέγοντος" Καὶ ἐδό-- 
Ο ξασα, καὶ πάλιν δοξάσω - οὕτω δοξάζεται τὸ Πνεῦ- 

μὰ διὰ τῆς πρὸς Πατέρα χαὶ Υἱὸν χοινωνίας, χαὶ 

διὰ τῆς τοῦ Μονογενοὺς μαρτυρίας, λέγοντος" Πᾶ- 

σὰ ἁυαρτία χαὶ βλασφημία ἀφεθήσεται ὑμῖν τοῖς 
ἀνθρώποις, ἣ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ 

ἀφεθήσεται. 

Ἐπειδὴ δὲ διὰ δυνάμεως φωτιστιχῇς τῷ κάλλει 

τῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου εἰχόνος ἐνατενίζομεν, 

χαὶ δι’ αὐτῆς ἀναγόμεθα ἐπὶ τὸ ὑπέρχαλον τοῦ 

ἀρχετύπου θέαμα, αὐτοῦ που πάρεστιν ἀχωρίστως 

τὸ “ τῆς γνώσεως Πνεῦμα, τὴν ἐποπτιχὴν τῆς εἰ- 

Ὁ χόνος δύναμιν ἐν ξαυτῷ παρεχόμενον τοῖς τῆς ἀλη- 

θείας φιλοθεάμοσιν, οὐχ ἔξωθεν τὴν δεῖξιν ποιού-- 

μενον, ἀλλ᾽ ἐν ἑαυτῷ εἰσάγον πρὸς τὴν ἐπίγνωσιν. 

Ὥς γὰρ οὐδεὶς οἷδε τὸν Πατέρα εἰ μὴ ὁ Ὑτος, 

οὕτως οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ 

ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. Οὐ γὰρ, διὰ Πνεύματος, εἴρηται, 

ἀλλ᾽, Ἔν Πνεύματι. Καὶ Πνεῦμα ὃ Θεὸς, καὶ τοὺς 
.- ἘΝ τ , ι “ “ ".Ὅ.» 

προσχυνοῦντας αὐτὸν, ἐν Πνεύματι χαὶ ἀληθείᾳ δεῖ 
προσχυνεῖν " χαθὼς γέγραπται " Ἔν τῷ φωτί σου 

ὀψόμεθα φῶς" τουτέστιν, ἐν τῷ φωτισμῷ τοῦ Πνεύ- 
ματος, Φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρω- 

Ε πον ἐργόμενον εἷς τὸν χόσμον. Ὥστε ἐν ἑαυτῷ δεί- 

χνυσι τὴν δόξαν τοῦ Μονογενοῦς, χαὶ τοῖς ἀληθινοῖς 

προσχυνηταῖς ἐν ἑαυτῷ τὴν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν πα- 

ρέχεται. Ἡ τοίνυν ὅδὸς τῆς θεογνωσίας ἐστὶν ἀπὸ 
ἑνὸς Πνεύματος, διὰ τοῦ ἑνὸς Υἱοῦ, ἐπὶ τὸν ἕνα 

Πατέρα. Καὶ ἀνάπαλιν, ἣ φυσικὴ ἀγαθότης, καὶ 

ὃ κατὰ φύσιν ἁγιασυὸς, καὶ τὸ βασ'λιχὸν ἀξίωμα, 

ἐχ Πατρὸς, διὰ τοῦ Μονογενοῦς, ἐπὶ τὸ Πνεῦμα 

διήκει. Ούτω χαὶ αἱ ὑποστάσεις διμολογοῦνται, 

χαὶ τὸ εὐσεξὲς δόγμα τῆς μοναρχίας οὐ διαπίπτει. 

Οἱ δὲ τὴν ὑπαρίθμησιν ἐν τῷ πρῶτον καὶ δεύτερον 

καὶ τρίτον λέγειν τιθέμενοι γνωριζέσθωσαν τὸ 
πολύθεον τῆς ᾿λληνιχῆς πλάνης τῇ ἀχράντῳ θεο- 

40 λογία τῶν Χριστιανῶν ἐπεισάγοντες. [ἐϊς οὐδὲν τὰρ 

᾿ ἕτερον φέρει τῆς ὑπαριθυιήσεως τὸ χαχούργημα, ἢ 
ὥστε πρῶτον χαὶ ἃ δεύτερον Θεὸν χαὶ τρίτον ὅμο- 
λογεῖν. Ἀλλ᾽ ἡμῖν ἀρχοῦσα ἣ παρὰ τοῦ Κυρίου 

ἐπιτεθεῖσα ἀκολουθία, ἣν ὃ συγχέων οὐχ ἔλαττον 

τῆς τούτων ἀσεδείας παρανομήσει. Ὅτι μὲν οὖν 

οὐδὲν, ὡς οὗτοι πεπλάνηνται, ἡ χατὰ τὴν φύσιν 

χοινωνία τῷ τρόπῳ τῆς ὑπαριθμήσεως παραλύεται, 
ἱχανῶς εἴρηται, ᾿Αλλὰ συνέλθωμεν τῷ φιλονείχῳ 

ἃ δεύτερον Θεόν  ΕΠῚΠ ἰγαηβέοσιιηε Θεὸν ροβὲ τρίτον. 
(οήϊοος. Μί85, ἀξ ἴῃ οσοπίοχει, ΤΡΊάοπὶ Βορ. ἔθνεα: 

ἀλλ᾽ ἡμῖν ἀρχέσει. ΒαΡιπς Ἀοδ. «πανία ἱκανῶς ἀποδέ- 

δειχται. 



ΠῚΒ. Ὲ 

4 ᾿ , Ὁ 
χαὶ υὑαταιόφρονι, καὶ δῶμεν τὸ "ἢ δεύτερον τινὸς 
καθ᾽ ὑπαρίθμησιν ἐχείνου λέγεσθαι. Ἴδωμεν τοίνυν 

2 αἶ, ἃ - 55 κα “ , ε - ᾿ τί τὸ ἐχθαῖνον ἀπὸ τοῦ λόγου. Ὃ πρῶτος, φησὶν, 
“ - “ " 

ἄνθροπος, ἐκ γῆς χοῖχός - ὃ δεύτερος ἄνθρωπος ὃ 
τὶ , [-} Ὁ 3 “Ἃ .-» Κύριος, ἐξ οὐρανοῦ. Καὶ ἐν ἄλλοις, Οὐ πρῶτον, 

᾿ φησὶ, τὸ πνευματικὸν, ἀλλὰ τὸ ψυχικὸν, ἔπειτα 
Ὰ Ὁ 

τὸ πνευματικόν. [“ἱ τοίνυν τῷ πρώτῳ ὕπαριθ- 
- Ἀ ὃ “ΕΞ λὴ δὲ « 32 ,ὔ 

μεῖται τὸ δεύτερον, τὸ δὲ ὑπαριθμούμενον ἀτιμό- 
“ Ὁ 

τερόν ἐστι τοῦ πρὸς ὃ ἔχει τὴν ὑπαρίθμησιν “ ἀτιμό- 
“" 5 -“ Ὁ “ 

τέρος οὖν χαθ᾽ ὑμᾶς τοῦ ψυχιχοῦ ὃ πνευματιχὸς, 

καὶ τοῦ γοϊχοῦ ἀνθρώπου ὃ ἐπουράνιος. 

" δεύτερον Ἴ 51. Π|ΡΥῚ νοΐουοβ : θά δευτερεῦον. 

ΘΡΙΆΙΤΌ ΒΘΆΑΝΟΤΟ. ΘΟΑΡ ΧΙ: 3.9] 

ΔΙΙ]0 Ροϑίθυϊτιθ δῖ, 510 Θχρυη , αἰ οἱ δα] ητι- 

ΘΙ Θ ἔτι}. Ὑ] θα μη115 τὴ {τ ΘΧχ πΟΟ 5ΘΡΠΟΠ6 οο0η- 
βοζαδίαν. ὥγίπιις, ᾿πααὶϊξ, ἔόπιο,, (6 ἐεγτα ἰοτ-- 

" 
τ. Οο». κι. 

ΤΟΙ 5 : δδοιιπιμις ἤοπιο ])οπιΐπιις., 6 οὐἶο. Ἐπ᾿ 
4101, ότι ρῥγίτητιπι, ἐπ αϊ, φιιοά εριτίἐαῖθ 65, 

566 φιιοά απίπηαϊο, ἀοἰτιάδ χιιοά ερίτιἐαῖο. ΕΥσῸ 
51 ῬΓΪΠΊΟ 81 Π1|Π|6 ἃ ἴπ} σΘθοσπάτιη, ἰᾳ ΔαῖθΙὴ 

4004 51 Πιιπηϑ αἴ ν 1115. 658 60 οἷ] δα Ὀππιη6- 
γαΐαν : ἸρΊ τι" ΘΘοΠτπῈ νῸ5 ΠΟΙ Θϑὲ ΒΡ 1 {πᾺ}}5 

ΔΠΙΠΊ4|1, οἱ ΠΟΙ]Π6 ἔδυ γΘ ΠΟ ΘΟ 6515. 

. Πρὸς τοὺς λέγοντας μὴ εἰναι δοξαστὸν τὸ 

Πνεῦμα. 

ΚΕΦΑΛ. 1Θ΄. 

"ἕστω ταῦτα, φησὶν, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ δόξα πάντως 

ὀφειλομένη ἐστὶ τῷ Πνεύματι, ὥστε δοξολογίαις 
ὀνυψοῦσθαι παρ᾽ ἡμῶν. Πόθεν ἂν οὖν τῆς ὕπερ- 

ἐχούσης πάντα νοῦν ἀξίας τοῦ Πνεύματος τὰς 

ἀποδείξεις “ λάῤοιμεν, εἴπερ ἣ Πατρὸς χαὶ ΥἹοῦ 

χοινωνία μὴ ἀξιόπιστος αὐτοῖς πρὸς μαρτυρίαν 
ἀξιώματος ἐνομίσθη ; "Ἐξεστί γε μὴν πρός τε τὰ 

ἐχ τῶν ὀνομάτων ἀπούλέψαντας σημαινόμενα, 

χαὶ πρὸς τὰ τῶν ἐνεργειῶν αὐτοῦ μεγέθη, χαὶ 

πρὸς τὰς εἰς ἡμᾶς, μᾶλλον δὲ εἰς πᾶσαν τὴν χτίσιν 

χορηγουμένας “ εὐεργεσίας, τῆς μεγαλοφυΐας αὐτοῦ 

χαὶ τῆς ἀνεφίχτου δυνάμεως ἐπὶ ποσὸν γοῦν ἐν 

περινοίᾳ γενέσθαι. Πνεῦμα ὠνόμασται" ὡς, Πνεῦμα 

ὃ Θεός. Καὶ, Πνεῦμα τοῦ προσώπου ἡμῶν, 
Χριστὸς Κύριος. Ἅγιον - ὡς ἅγιος ὃ Πατὴρ, καὶ 

ἅγιος ὃ Υἱός. Τἢ μὲν γὰρ χτίσει ἑτέρωθεν ἐπει- 

ἤχθη ὃ ἁγιασμός - τῷ δὲ Πνεύματι συμπληρω- 

στιχὴ τῆς φύσεώς ἐστιν ἣ ἁγιότης. Διόπερ οὐχὶ 

ἁγιαζόμενόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἁγιάζον. Ἀγαθόν : ὡς 

ἀγαθὸς ὃ Πατὴρ, χαὶ ἀγαθὸς ὃ ἐχ τοῦ ἀγαθοῦ 

γεννηθείς - “ οὐσίαν ἔχον τὴν ἀγαθότητα. [“ὐθές - 

ὡς εὐθὴς Κύριος ὃ Θεός : τῷ εἶναι αὐτοαλήθεια, 

χαὶ αὐτοδιχαιοσύνη, παρεχτροπὰς ἐπὶ θάτερα χαὶ 

ἐχχλίσεις οὐκ ἔχον, διὰ τὸ ἄτρεπτον τῆς οὐσίας. 

ς« λάθοιμεν ἡ [τὰ φιδίτιον ΒΘΡῚΙ οατὰ (ΟἸΒογ πο, 

τὰ 6 115 τη 110 {πᾶπὶ ἴῃ 6 115 λάδοιεν. πᾶ Εγαϑηηιιβ 

ρᾶγιπὶ ἀρίθ γράαιάοταί : ὅπαεςε ἱφίζ" ργοϑαϊιὶ 

διιπ| οἴς. 

ἃ εὐεργεσίας ὅ10 Ιορογα πη] ἰπγτι5. οαπὶ 5ὲχ (οήϊοῖ- 

Ὀ 

Ω 1 ὐςνεῖξιις 605 ηιιὶ ἀϊοτισιῖ ποτὶ 6556 δίονΠοατιζτειτη 

ϑρυλῚ ἐπετηῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΧ. 

48. 81: 11, ᾿πφυίπηι, δὲ δὰ σ]ονῖα πα}10 μάοῖο 

ἀδιθῖιν Θρ νυ τα], πὶ ἃ ΠΟΡῚ5 Θ᾽] ΟΡ ΠΟ ΠΟΠΙΡι5 511 

ΘΧΊΟ ]οπάιτι5. ΤΠπάθ Ἰριταν ρΓΟ Δ ΠῚ ΘΠ 15 ΘΡΙ}1- 

{π|5 ἀϊση!αἴθη 1π|6!]Θ οἴ ΠῈ ΟΠ ΠΕΠῚ 5 ΡΟ ΡΠ ἴΘΙῚ , 

οἱ Ραΐγ5 οἱ ΕἼΤ ΘΟ Π1Ὸ γὶϑὰ δϑὶ 15115 ΠῚ ΠΙΠῚΘ 

5 {Π 16 Π5 δα 1ἃ (65. Πρ πά ατη ἢ ϑ8 8 ῬΟΒΘ 1115 εἴ 
δ δὰ {{π|88. ΠΟΙ ΏΪθ115 5:5 ἘΠ] Π ΟΔ Π ἔα ΓΟΒΡΙΟἸΘΠἰ65., 

δὲ δα ορϑιδιϊοπιηι 6715 τσ η! ἀπο, οἱ δά Ρ6- 

ποβοῖα {188 ἰπ ΠΟΒ 5 [Πὴ0 {18 1Π ὈΠΏΠ6ΠῚ ΟΥ̓ΘΔἰτι-- 

ΓΤ σΟηΐοΓΕ., ῬΙῸ τποπ]0 ΠΟΘΙ ΠΑ} 85 1}1π|8 

]ριὰ. ν.46. 

ϑριγα5 
ἀϊνιηϊίας 

Ργοβαΐιγ οχ 

51 0]1 πη] ταΐθη 6 ΡΟΓΘΠΠ ΔΙ ἱΠΟΟ ΠΡ ΘΠ 5116 ΠῚ ΠοπΊϊ ΙΒ. 5 

ΡΘΙΟΙρΡοΓΘ. ΒΡιΡῚπι5 νοοδίτι5. δϑῖ; τιῖ οϑί 1{Ππ| 4, δρί-- 

τας Ποῖ. ἘΠ, δρίγιειι5 ὐτεΐττι5 ποσίτὶ, (τί δίτι τὶ. 

ονηίπιιις. ϑαποίιια ἀἸοῖ τα, Φαθιηδαϊηοάϊμῃ , 

βαποίαι5 Ῥαΐοι,, οἱ ϑαποῖιϑ ΕἸΠ 5. Ογθαῖαγ 5 {π|- 

ἄδιῃ ἱπά ποία οϑὲ ἁἰππιπάθ ϑα ποι πη ηΐα : ΞΡΙΡΙ [αὶ 

γΘΙῸ ϑ8 πο 5 σΟμρΙογὰ εϑὲ παῖ. Τάροσιιο 

ποη βδποιβοαίαν, 564 βᾷποιῆοδξ. ΒΟΠιΙ5 1ἴθτὴ (1- 

οἶταν σαὶ Ῥαΐθι" θομιιβ δῖ, δἷ βίος θΟΠιι5 δϑῖ 15 

4 εχ θόπο Πϑῖτιϑ δϑ : αἱ ΒΟμ ἢ ὰ5 οὶ ᾿ρ88 θϑϑθῆ- 

εἶα. Βδοῖτια νοσαξαν, αἰ γϑοῖιι5. ΠΟΙ Πι5. ΠΕ. ., 

80 4τπιοᾳ μ6ι 86 510 ᾿ρ8ὰ ψϑυ τὰ.) οἵ Πρ58ἃ 1π81πὰ, 

Ε Πεθο ἴπ ᾶπο πθὸ ἴῃ 1{Π4Π}| ΡΥ 6 ΠῚ 856 νυ θ ἢ5 ἃ 

Πδοίθ 5, ῬΓΟΡ θυ ΠΙᾺ ΠΙΙ 88 τ πὰ Ὀ:ΠΠαθ. Ραγὰ-- 

Βι15, {π|8Π| ΟἸΠ ΠῚ ἐα |5 ἐνεργείας. 

ε οὐσίαν ἔχον 81. φυαΐμον Μ55. οοαἴοο5 : 661] οὺ- 

σίαν ἔχων. Τ᾽ άοτι ἀπο Ῥαγῖβ. οατῃ ὑπο ἰἀπίαπι ὁο- 

ἄἴος Μϑ. εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. ἈΠῚ σοάϊςο5 Δῖβ5, 

αὖ ἴῃ οοπίοχίιι. 

4αΙΡῈ5 50- 
δι ἀεβίσπα- 

“οαηπ.ἡ.51η. 

Ζνοπ. ά. 

20. 

Ῥ Ξε. ον- 
τό. 



0 

γή. οἸδἔτι5. πιιποιιδἔι νο]τιῖ ΤΤηἸ θη ετι5. : δῖοι 'ρ56 

αἷΐ, Ερο τοϑαάνο Ῥαΐγεπι πιϑιέι., οἱ εἰαδὶϊ σοὐϊς 

αἴΐιαη Ῥαγαοίοιιπι. ος Ραοῖο σοι ηλιηῖα ϑδιιηΐ 
ποηηῖπα Ῥαϊνὶ, ΕἼΠΟ., οἱ ϑριυἰτ] βᾶποῖο 5, 4111 Πὰ5 
ΔΡΡΘΙ ΙΔ] Ομ65. ΘΧ Παίαγδο. ΘΟΠΒΟΥ το Παρ 6ὲ. {Ππῶ6 
δπΐπη Δ] πη 463 Βαβι ΚΘΡΙΓΠπ|5. ΡΥ ΠΟΙΡΆ]15.,, οἱ 

70». 33. ἤ. ΒρΙν ττι5 νου Δ 115., δὲ ΘΡΙ τπι5 Βα ρΊ ΘΠ Γ86 αἸοῖτι5 δϑζ. 
δκυά. 8ι. δρίτιεις5 αἰνίτιι5 ψεῖ πιὸ 7{6οἰΐ. Ἐκ, Βεςοϊεοοί. τη-- 

Ξ' 41}, ἐπιρίενῖξ 7126πι5 ϑρίγιπι ἀἰνῖπο δαρίοτίϊι οἕ 

ἐπι εἰ δοίτι 5 οἱ κξοἰθπίϊω. Τα]ϊα Ἰστταν ΠΟΠΉΪΠἃ ΘΧ]-- 
Π11ἃ 118 φυμάθιη δὲ ππᾶσ πᾶ, ΠΟ [Δ ΠΊ6η., 44 δά 

Θ]ου απ [ΕΠ ποῦ., χα  Υ ΔΓ ΟΠΘΙΙ απ Πα θΘΠΕϊἃ. 

5, ΒΑΒΙΠῈ ΟΥΒΛΕΚΙ͂Σ 

.7ρη,ς 

16, 

Ἐκ ὅρος. 49. Αἴ σρουΔΓΟΠ65 “πᾶ]65. διιπῈ} ΤΠΘ[[Ὰ}01165 

4αϊάθηη ΟΡ πηα σὰ ἀ] ΠΘ 1, ἱπΠ ΠΡ. 0 1165. γΘΓῸ 
ΟΡ πλαι πη θη. Νὰπι 4πὸ ρᾶοῖο 1Π 16 }}Π 6 1115 Θὰ 

4 [πϑυιτπξ ἃπΠ|6 οι ὰ ἢ {πιὸ Θγα πα 1{Ππ| ορο- 

γΆΠΟΠ65. Δ Πἴ6. ΟΥΘα ΠῚ 1Π 06 }}1 5] 01} 6 πὶ} «αδπία 
ἀαΐοπι ἃ}0 1110 ΘΠ ἤ οἷα 1Π οΓθαϊπνατη ὃ Δ 866 {{π|20 
Ροϊοϑίαβ δαὶ νϑπέμγα βθοι]α ἢ ΕΡα ΘΠ Ι., οἱ ἀπίθ 

δύαΐῖ., οἱ ϑπητ! δἄθναὶ αὐτὶ Ῥαΐγο δὲ ΕἾΠΟ ἃπίθ 

βόθοι]α. ΟἸΔΓ6 ΘΕ Ιη51 {114 ΘΟσῚΓΑΓ15 ἃ Πἴθ βθροι]α, 

᾿ος Τὰ ΠΊΘ ἢ ΥΘΡΟΙ 5 ΘΡΙΡ τι 6556 Ροϑίθυτι5. πος 

81 ΟΥΘΔΓΟΠΘΠῚ ΓΘΡΕΘ5., σΟΠΒΟΙ[αἴαρ βιὰ: 666 10-- 

ΤΠ} ΙΓ τ [65 ἃ ΞΘΡΙΡΙΓι., 11 πιξ ΘΟ 50} ΔῈ] Ποιη 1π- 

16}}Π1|σ 85. ΠΡτ] ἴθι, {π|26 ΠΟῚ [Δ Ο116 Ῥοπουιη Πὰ- 

Ρὲται Θχοιάδι. Ετθππι απο 60 σοΠ] Ποῖ 5ιιηξ, 
4αοάᾳιιθ δα τη] 18 Δ γΘΡΠ ΠῸΠ Ππθπξ, 4π06-- 
{πὸ 1ὴ Ὀϑαμιηάϊπθ Ρουρθίιιο Ῥουβον ρα ΠΕ Ὑἱρίιι-- 

165... 14 118. ἃ 501 πὶ δοσθάϊε, ΟΠ 51] αάἀνθππιβ : 

Τα μα 118, 

ΘΡΊΡΙ Ετ5. ΚΘ. ΤΠ σὰΓη6 δάνθητίιβ, δὲ ϑρῖνὶ- 

ἴπι5. 1Π5Θ ΡΥ 1115. ΟΡΘΡ ἃ η65. υἱγίπίμη., ἐοπὰ 

ΒΔ ΠΑΤΙΟΠΊΙΩΙ ; 5884 ΡῈ} ΒΡ1Ρ τα} ϑα ποίππι. Περηο- 
Π65 ΘΧΡΟΪΒΙ 1η ϑρινῖπι 1)61. ΤΊ 15 5ρΡΟ] αἴ ϑϑὲ 
ἸΠΊ ΡΘΡΙΟ 51π|1}} ρ ϑθβθηΐο ϑριγιετι. Ῥϑοσδίογπμη [α- 

1. ὅογ. θ. οἵα ΓΘΠΊ15510 5) 866 1 σγατἃ ΒΡ 5. “41. δίμεϊ διιΐηι 

ἐν δεἰἰ5 οἱ βαποί σαί ἵπι τιοηλῖτιθ 1)οηιΐπὶ ποσίν 

7όδιι Οἢγίδιϊ, οἱ ἐπι δρίγει βατιοῖο. ΟΟΠ ποῖῖο 

Θαϊ. 4. 6. απὶ 60, ἢξ ρον ϑριγιαιη. ἤ7ιοῖε δρΐπι Π οιις 

ϑρίτίξιπι Εἰ ςειὶ ἐτπι οοΓα τιοςίγα, οἱ αηχϊατπιίθηι, 

ἔχαθὼς αὐτός 1 δῖ. Μίϑβ5. οοἤϊοοβ, ἘΜ ΙΠο Ῥατγῖς. οἱ 

Ῥα511. βοοιπάα χαθὼς χαὶ αὐτός. Νοα ταὰ]ἴο Ῥοξέ οχ 

ἰϊϑάοτα (οάἸοῖθιι5 ᾿οσίπαιβ τυχόντι, ποῖ τις ἴῃ 6115 

τυγχάνοντι. 

ατοιαῦτα 1 Ῥοξέ πᾶπο σόσοπι 61 ἁ Δτπιπὲ χαὶ, 4ποα 

ἴῃ γψϑίογιθιι5 ΠΡΥῚ5 ποῖ Ἰοσιειιτ. 
Ρ περὶ τὴν χτίσιν 81. ΜΙ85. σοάϊοοϑβ : ἐπὶ τὴν χτίσιν ἴπ 

ο΄ 115. 

ς προὴῆν  Γιοσιταν τη ἄποριβ ΒΘ στα. (οα Ποῖ χαὶ 
πρώγν, 6γαΐ εὐ ργίάεπι, (δυιᾶτη 5ΟΥ ΡΠ ΓΑ ΠῈ ΤΠΪΓῸΥ ἃ Γ- 

ἵ 

τίου (ομ οῆβιο, 

σΑΡΡΑΒΡΟΟ. 

ΑΛ ἊΣ 

ν 

ΑἈΠΟΗΉΙΕΡ. 

{ χαθὼς αὐτός 
51) 7, ᾿ ᾿ ῃ 
ὡρωτήσω τὸν Πατέρα μου, χαὶ 

Παράχλητος - ὡς ὃ Μεονογενής" 

φησιν, ὅτι ἐγὼ 

δώσει ὅμῖν ἄλλον Παράχλητον. Οὕτω χοινὰ τὰ 
ἊΝ ,ὔ Ἁ ΄ δ᾿ δ ολ - Ψ' 

ὀνόματα πρὸς Πατέρα χαὶ Υἱὸν τῷ Πνεύματι, 

ἐκ τῆς χατὰ τὴν φύσιν οἰκειότητος τῶν προσηγο- 

ριῶν τούτων τυχόντι. Πόθεν γὰρ ἄλλοθεν; Πάλιν 
ς ᾿ πε -Ὁ - ΓῚ Γὰ 

ἡγεμονιχὸν, χαὶ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, χαὶ 

Πνεῦμα σοφίας ὠνόμασται. Πνεῦμα θεῖον τὸ 
ποιῆσαν με. Καὶ, Τὸν Βεσελεὴλ δὲ, φησὶν, ἐνέ- 

“ἱ πλησεν ὃ Θεὸς Πνεῦμα θεῖον σοφίας χαὶ συνέσεως 

ἃ τοιαῦτα, 
χαὶ ν 7, ὯΝ ᾿ “ 2 ᾿ 

αἱ ἐπιστήμης. Γὰ μὲν οὖν ὀνόματα 
« - Α ν“ , 

ὑπερφυὴ χαὶ μεγάλα - οὔμενουν ἔχοντά τινα εἰς 
ο΄ 

δόξαν ὑπερῥολὴν. 
, ς " ἊΝ 

Αἱ δὲ ἐνέργειαι τίνες ; Αῤῥητοι μὲν “διὰ τὸ μέ- 
5 ᾿ - ω 

γεῦος, ἀνεξαρίθμητοι δὲ διὰ τὸ πλῆθος. Πῶς μὲν 
) Γ΄ τον» , , δ γὰρ νοήσομεν τὰ τῶν αἰώνων ἐπέχεινα; τίνες ἦσαν 

-Ὸν Ὁ - , ΄, 7 

αὐτοῦ πρὸ τῆς νοητῆς χτίσεως αἱ ἐνέργειαι; πόσαι 
Ὁ 5. 5. 9 “Ρ ᾿ ᾿ ἢ ,ὔ » ταν 
δ᾽ ἀπ’ ἀυτοῦ " περὶ τὴν χτίσιν χάριτες; τίς δὲ ἣ 

" -Ὸ» τ , 
πρὸς τοὺς αἰῶνας τοὺς ἐπερχομένους δύναμις: 
Ἂ ᾿ ᾿ ᾿ - ᾿ -“- -“ 
Ἢν μὲν γὰρ χαὶ “ προῆν, χαὶ συμπαρὴν τῷ 

Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ πρὸ τῶν αἰώνων. “Ὥστε χἄν 

τι νοήσης τῶν αἰώνων ἐπέχεινα, τοῦτο εὑρήσεις 
“- , Ἃ -} 7 Ἁ , 

τοῦ Πνεύματος χατωτέρω. ᾿Βάν τε τὴν χτίσιν 
ΕῚ τ ΕἸ ’ ς ΄Ψ ΕῚ -Ὁ- Ν ͵ 

ἐνθυληθῆς, ἐστερεώθησαν αἱ τῶν οὐρανῶν δυνάμεις 
- τ , 

παρὰ τοῦ Πνεύματος ̓  τῆς στερεώσεως δηλονότι 

ἐπὶ τὸ δυσμετάπτωτον τῆς ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν 
ἕξεως έ Ἡ γὰ ὃς Θεὸν οἶχεί ξεως νοουμένης. γὰρ πρὸς Θεὸν οἰχείωσις., 

καὶ τὸ πρὸς χαχίαν ἄτρεπτον, χαὶ τὸ ἐν μαχαριότητι 
οτὭω ;» - 

διαρχὲς, παρὰ τοῦ Πνεύματος ταῖς ὦ δυνάμεσι. 
Ξ πὰ; ᾿ “ 

Χριστοῦ ἐπιδημία. χαὶ τὸ Πνεῦμα προτρέχει. 

"ἔνσαρχος παρουσία " χαὶ τὸ Πνεῦμα ἀχώριστον. 
3 , ᾿ ͵ ῃ ᾽ , ἘΠῚ 
[ἰνεργήματα δυνάμεων, χαρίσματα ἰαμάτων, διὰ 

͵ ' ' " ι͵ , 

- ,ὔ σι. "Ὁ , ͵7 »] ,, 

τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου. Δαίμονες ἀπηλαύνοντο 
ΩΣ - ο-ν ἿᾺ - 

ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ. Διάόολος χατηργεῖτο 
δ , - ΄ὔ ε τω Ν , 
συμπαρόντος τοῦ Πνεύματος. ᾿Αμαρτιῶν ἀπολύ-- 

ΕῚ τ ΄ -Ὡρ Ἧ 3 ,ὔ 

τρῶσις ἐν τῇ χάριτι τοῦ Πνεύματος. ᾿Απελούσασθε 
}} Ἄν κς , ῃ 3 ΣΝ ΦΥ͂ τή ᾿ , 

γὰρ χαὶ ἡγιάσθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου 

ἡυνῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐν τῷ Πνεύματι ἔ τῷ 

ἁγίῳ. Οἰχείωσις πρὸς Θεὸν, διὰ τοῦ Πνεύματος. 

᾿Εξαπέστειλε γὰρ ὃ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ 

ἁ δυνάμεσι] ἘΔ1Ε αὐ άυπέ προσγέγονε. Ἀδρ. Βοοιη 5 

γίνεται. ἸΝ δαΐτγαπη ΘσσαγΙ 1 41Π5 {πϊπ άπ (ΟἸΟ1Ρ 5. 

δεῖ πο νἱάεπίαν Δα] 1556. ΠΙΡΡΑΤῚ., πιὸ ἐχρ]οσοηΐξ 

4πο4 τηϑποῖπι οἱ ἱπηρου[οοίατα ΠΘ ἢ εγαΐ, 566] 6888 υἱ- 

ἀεΡθαΐαγ. 

« συμπαρόντος Ἴ 515 οοἄϊσε5. Νῖβθ. οπιμεβ : 61 ἐμ.-- 

παρόντος. 

ἢ τῷ ἁγίῳ ἡ Αἀάιπι ἄπο (οαϊοεβ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, 

Μοχ Βορῖ «4παγίι5. οἱ «αϊηἴιι8 χαρδίαις ἡμῶν. Νεα 

πλ1]00 Ῥοϑῖ δ Ἰ10 Ῥαγβ. εἴτε οὖν τήν. Μῖ55. εἴτε τὴν, εἴ 

Β851], βα, 



115. ΕΚ ϑρι ΚΤ ΒΑΝΟΤΟ. 

αὐτοῦ ἐν ταῖς χαρδίαις ἡμῶν, χράζον, ᾿Αδδὰ ὃ 

Πατήρ. Ἢ ἐκ νεχρῶν ἐξανάστασις, τῇ ἐνεργεία 

τοῦ Πνεύματος. ᾿Εξαποστελεῖς γὰρ τὸ Πνεῦμά σου, 
χαὶ χτισθήσονται, χαὶ ἀναχαινιεῖς τὸ πρόσωπον 
τ ΄ῳ ΝΥ, ᾿ Υ 3 6 ́ Ὁ ΡΕΤῚ - τῆς γῆς. Εἴτε τὴν χτίσιν τις ἐχλαμόάνοι ἐπὶ τῆς 

τῶν διαλυθέντων ἀναδιώσεως, πῶς οὐ μεγάλη " 
ΩΣ Ἂ 5 οῸὉ » τω 

τοῦ Πνεύματος ἣ ἐνέργεια, τοῦ οἰχονομοῦντος 

ἡμῖν τὸν ἐξ ἀναστάσεως βίον, χαὶ πρὸς τὴν πνευ-- 
Σ , Ν Χ " Ὁ τῷ ματικὴν ἐχείνην ζωὴν τὰς ψυχὰς ἡμῶν μεταρυῦ- 

, " - ὩἪ 

μίζοντος ; ἴτε λέγοιτο χτίσις ἢ ἐνταῦθα τῶν ἐξ 
ς ἷς , ἘΠ ἢ δὰ Ια ἁμαρτίας διαπεπτωχότων ἐπὶ τὸ 5. βέλτιον μετα- 

᾿ ,ὔ Ξ χόσμησις (λέγεται γὰρ χαὶ οὕτω χατὰ τὴν συν- 
ΙΓ τω - ΓΟ Ἄν 

ἤθειαν τῆς Γραφῆς, ὡς ὅταν Παῦλος λέγη, Εἴ 

τις ἐν Χριστῷ χαινὴ χτίσις ), καὶ ὃ ἐνταῦθα τοίνυν 
Ἂν τὦ 1} “ -Ὁ 

ἀναχαινισμὸς, καὶ ἣ ἀπὸ τῆς γηΐνης καὶ ἐμπαθοῦς 
“ ΒΕῸΝ ᾿ 2 δ' , ᾿Ὶ ἊΝ 

ζωῆς ἐπὶ τὴν οὐράνιον πολιτείαν μεταύολὴ. διὰ 

τοῦ Πνεύματος ἥμνῖν γινομένη, ἐπὶ πᾶσαν ὗπερ- 

Θολὴν θαύματος τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἀνάγει. ᾿Ιὰπὶ 

τούτοις πότερον φοδηθῶμεν μὴ τὴν ἀξίαν ὕπερ- 

Θῶμεν ταῖς ὑπερθδολαῖς τῶν τιμῶν ; ἢ τὸ ἐναντίον, Ε 

νὴ " εἰς ταπεινὸν χαταγάγωμεν τὴν περὶ αὐτοῦ 

ἔννοιαν, κἂν τὰ μέγιστα δόξωμεν ἐπ᾽ αὐτῷ τῶν 
δου 5 0 γΣ ἐν , ᾿ , ΄, ἐξ ἀνθρωπίνης διανοίας χαὶ γλώττης προφερομένων 

,ὔ .- 

φθέγγεσθαι; Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὡς 
τάδε λέγει Κύριος - Κατάδηθι, χαὶ πορεύου σὺν 

- Χ 

αὐτοῖς, μηδὲν διαχρινόμενος, διότι ἐγὼ αὐτοὺς 

ἀπέσταλχα. Μὴ ταπεινοῦ ταῦτα χαὶ χκατεπτηχότος 
ῃ , 

τὰ ῥήματα ; ̓Αφορίσατε δή μοι τὸν βαρνάδαν χαὶ 

τὸν 

Μὴ δοῦλος οὕτω φθέγγεται; Καὶ ὃ Ἡσαΐας 
ΦρΕνἢ ΄ὔ Γι - » -Ὁ ᾿ 

ὕριος ἀπέσταλχέ με, χαὶ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ. Καὶ, 
,» ἘΣ 

χτέθη Πνεῦμχ παρὰ Κυρίου, χαὶ ὡδήγησεν αὐ- 
΄ ᾿ ,ὕ 

τούς. Καὶ μή μοι τὴν δδηγίαν πάλιν εἰς ταπεινὴν 

διχχονίαν ἐχλάβης. ᾿Γοῦτο γὰρ χαὶ Θεοῦ ἔργον 
“ ΄ Ν ͵ . ς ι 
εἰναι ὃ λόγος διαμαρτύρεται. Ὡδήγησας, φησὶν, 
ε "» κι ΩΝ ε 
ὡς προύατα τὸν λαόν σου. Καὶ, Ὃ ὁδηγῶν ὡσεὶ 

πρόῤδατον τὸν ᾿Ιωσήφ. Καὶ, Ὡξήγησεν αὐτοὺς ἐπ᾽ 
, -» 

ἐλπίδι, καὶ οὐχ ἐδειλίασαν, στε ὅταν ἀχούσης, 
[ {2 “' 7 -" -Ὁ 
ὅτι, “Ὅταν ἔλθη ὃ Παράχλητος, ἐχεῖνος διμᾶς ἀνα- 
' 7 ἃ ᾿ δὲ: , Ν - ἊΣ 5. Ὁ: Δ υνήσει ὃ χαὶ ὁδηγήσει πρὸς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, 
Δ τῇ , Ω, 

τὴν ὁδηγίαν, ὡς ἐδιδάχθης, νόει, μὴ συχοφάντει 
τὴν ἔννοιαν. 

3 δὴ - 

᾿Αλλὰ Καὶ ἐντυγχάνει, φησὶν, ὑπὲρ ἡμῶν. 
Γ ΄ τ 

ὥστε ὅσον ἱκέτης τοῦ εὐεργέτου λείπεται, τοσοῦ- 
Ἁ τω 

τον τὸ Πνεῦμα κατὰ τὴν ἀξίαν ἀποπέπτωχε τοῦ 

8 βέλτιον δῖ. οἴηπο8 Μ85, φοάϊοοβ : δ τὸ βέλτι- 
στον. 

5 ᾿ . 

Ἐ εἰς ταπεινόν 1 Βοσ, τογέι5 οὐτπὶ (ΙΒ τί. εἰς ταπει- 

γύτητα. ΑἸΙφαδπίο ρμοβῦ 611 ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. 

Οοαϊοος Μίεβ. αὖ ἴθ σοηΐσχίι, ΘΒ πῆς ἰγῖππὶ Οοαι-- 

Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσχέχλημαι αὐτούς. 42 
Δ ΑΕ ΠΘ6 Γ51185 ΠΗ ΠῚ ἀθαἀπο ΟΠ 6 ΠῚ ΔΘ ΟΙ Ρ]ὰ5 Ρ1Ὸ Πι- 

γι 

«Ἧ1ννα Ῥαΐετ'. ῬιΘϑαιγυΘοῖΟ ἃ την ἴ15, ΒΡι τὰ 5 ν]}- 

τα6. ᾿ηιΐε65 οἰ φιιίά θην ϑριγ ζτιτη, ἐπειιτηι, δὲ ΟΥΘα-- Ρεαὶ 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΙΧ. 

ιο3. 

διιεΐτιτ, οἱ τοπονανὶς ἔαοίθηι ἰθΥτΡ. ϑῖνθ 415 30. 

ΟΥ̓ΘΔΙ ΟΠ ΘηῚ δοοϊρῖαϊ [6 ΘΧϑε! ποίουτιτη ΓΘ] ν]βοθη- 

τὰ ; ἃΠ΄ ΠΟΙ Πηᾶρπᾶ ΒΡΙΥ Γπ|8 ΟρΡΟΙΆΠΟ., 4Ὸ1 ΠΟ Ὶ5 

ΒΠΡΡ Θά αι ν τα ΠῚ ΘΧ ΓΘΘΕΡΓΘΟΙΟΠΘ , οἱ δά 5ρ|κγ]- 

{π᾿ ] 61 Πὰν 4 ΠῚ} ΔΗ ΠΙἃ5 ΠΟΒίΓα5. Δἀαρίδι" δῖνο 

ΟΥ̓ΘΔΙΟ ἀἸσαίτ 6556 ΘΟΥΠΊ, 41 ΠΟ Ρ61 ῬΘΟΟΔΙΙΠῚ 

Ια 051 διιπξ, ἴῃ ΒΘ ΠΟΥ ΘΙ δἴδειι πη πλπ  4 10 ( ΠΑ] 11 

“ΖῸΟΉ1|6 ΠΟΠΏΤΙΙΠῚ Πι18 }. 1511} 8 {Π|1’ 7υχία Βουρῖι- 

γ86 σοηϑιοιπ πη, νϑ αὶ στὴ Θαπ]τ5 ἋἸο1}, «δ᾽». ον. ὅ 

γιια ἱπ Οἰιτιςίο πον ογδαίμτα ) 5 ὑΘΠΟν Δ[Ο {1188 "7: 

"ἷς ἢϊ, δὲ ἃ νἱΐα ἰθ ΓΘ συ ἂο {πυ Π]Θη 15 αἰ ΓΘ ΟΕ 115 

ΟΡ ποχὶὰᾷ δα σφ θϑίθη σον βα [ΟΠ 6 ΠῚ {Υ Π5171 - 

ἴαῖ0.. {πὲ ἢξ ἴπ ΠΟΡῚ5 Ρδ} ϑΡ γΊπιπὴ,, δὰ ϑιιπ- 

ΠηΔ πὶ Δα] γα Ομ θ πη ἤδάπιοιε ἈΠΙΠηΟ5 ΠΟΒΙΡΟ5. [Π 

1ἴ5 πινττὴ Πηθίο 6 ἀθθοτητ5, πΠ6 ἀἸσῃϊ αΐοπι ᾿τη-- 

ΠΟ 1ο15 ΠΟπουῖθτι5. ἐΡΠβσ ΓΘ Ἰατηῖ" ὃ ἃΠ ΘΟΠΙΡᾺ 

πθ {Π1π|θ ποίϊοποπη δα Πιι}}1ἃ δ ΡΥ ΙΔ ΠΠΤΙ5 9 

οἴϊαπηϑὶ ν᾽ ἀθανηῖ" πιαχίπηα ἐδ 60 [Ο1||, {π|6 4π|- 

ἄδηι Ππιηαπα τηθπΐο ΘΟΠΟΙρΡῚ 9 ᾿πππηα παῖ 16 ΠΠη στιὰ 

ῬΓΟΙΟΡΤῚ ροσϑιιπ 9 ΠΠ|2ο6 ἀἸοἷ: ΘΡΙγ ττι5 ΒᾺ ΠΟΙΠΙ5, 516 

Ιιεοο ἀἸοῖς Του πιι5 : 7) 6ϑοθτῖθ, δὲ ρϑγθο οἴη 1{-- 41.10.50. 

15. πιμὶῖ Ππιεοίίατις., φιοπίαπι 660 πιϊδὶ {{105. 

Νίιηι [μεθ 5ι1πη1 Δ] ΘΟΕ ἃ τηθῖι σΟΠβ[Θ  ΠΑΠ γθ ἃ ἢ 

ϑοραταῖο τι ιὶ Βατπαΐγατη οἱ διατί ἵπι Ορτι5 αεἰ Ζει. τἹ. ἃ. 

γιιοά αοοογοῖνι ἐϊϊο5. ἸΝαινη βθυντιϑ 14 Ἰοα αν ΕῈ 

Ἐβαϊαβ., 7)ογηῖητι5 τιϊοὶδ τηι6, οἱ ϑρίγἊτι5. 6715. ἘΠ, Εξα.η8.16. 

1)οφοοπαϊε ϑρίγίιπις α΄ ἰλοπιῖπιο, οἱ ἀδαπιαϊε {|05. 

ΜΏ}}1 τα πἰϑίθυϊο. Νάμη ΠοΟ ΟρΡτι5 δἰϊαιὴ Π 61 6886 ἴθ- 

βἴαταν δουρίανα. 7) 6αιιαῖείϊ, Ἰπα 1}, δἰοιιί ον 65 Ρϑαὶ. ηθ. 
“ ᾿ 21. Ροριιίζμηα ἱμαιπι. Ἐκ, Ομὲ ἀθάμοις τϑἶμ! ουότι ΠΥ Ὁ Σ 

οσορῖι. ἘΠ, 1)οήπιαϊι 605 ἴπι 506. Θὲ ποτὶ {ηιπι6-- Ρεαὶ. 77. 

γισι. Ῥγοῖη 6 οὐιπὶ δι 16 015, ὕππι οϑηογῖξ Ῥατα- ΤΩΝ τῆς 

οἴοίιις, {{|{6 υοὐϊὶς διιϑρογθί, αο ὑὸς αποθὲ ἔνι 56. εἰ τθ. 

οπιτιοτπ υεγί αΐδηι : σοσϊία ἀθαπιοιοπθμι,, 5ϊοιπὶ "3" 

ἀοοῖίιι5 65; Π6 ΟΔΙ ΠΠΠΠΙΘΡῚ5 ΘΟϑ Δ [Π1Π|. 

. 5 . - .ος Ἀοηι. 8.31. 
δο. Αἴ, ᾿Ἰπᾳπ|65, ἔέίατη ἱπιξοτ οἰ αὶ ῥΓῸ τιοῦὶϑ : ΟΡ βοῖανι 

ΡΓοΪπάθ αιιαηἔππι 15. {11 5Ὲ0ΡΙΘΧ οδὲ., ΘΠ οἱ Ϊ 5ρίτέτιπι 

ΔΙΟΙΟΥΘ ἰΠ ΟΥΙΟΥ δῖ, ἰπίπ πὶ 4 4π| 50 ν᾽ τπ|5. σὰς ἰδ ιοτΡΘ δ το 
ῬΙῸ πορὶϑ. 

οὐτπὶ ΒΟΥΡ σα τη ΤΟ Π]ΠΠΤΉ 18 γα] σαίο τόν τε Βαρνάθοιν 

χαὶ τὸν Παῦλον. ΑἸΙΦααπῖο Ἰαῖτα Ἀὸρ. κοοιη 15 πνεῦμα 

Κυρίου. 

κα χαὶ ὁδηγήσει πο ἁἀαϊεα α ξοχ (οατοῖρΡιι. 



ἹΡνίάενι ν. 

ἐν 

Ἐρδες. 

30. 

“εἰ. η. δι. 

Ἐ5α.63.1ο. 

ι. ον. 2. 

4. 

ὃ 

τἰοπο ἀἰρηϊ τα 5 ἃ 60 γϑηοπι5. ΑἹ πὶ ΠΟΠΆ ΠῚ 
δὐάἰϑὶ ἀθ {Ππ|σϑηϊῖο,, {πο α 15 6ϑὲ ἴῃ ἀθχίγα Ποῖ, 
οἱ ᾿πέθυρβι]αῦ ρύὸ πο} 159 Τδάπι6 {π|ὰ ΒΡ ΡΙτι5. [πὶ 

[6 δϑί, 51 ἐδ 6 ἢ ΟΠΊΠΪΠΟ 1ἢ ἰ6 δϑῖ, οἵ 4π1ἃ ΠῸ5 δχ- 

οδροαίοβ δά εἰ! σοπάπιη 4ποα π{1}6 6ϑὲ, ἀοοθὲ, ἐἤε6- 

ἀπιοιίιθ., π6 Θὰ} Ὁ] Οατι58 1 Ὀ]Δ ΠῚ ἃ. 58 ΠΟΙ ΠῚ 

ἀ6 60 Ορ᾿ πΙΟ ΠῚ Δ Π [85. ΝΑΙ ΡΓΟΓΘΟΙΟ 511Π}Πη115 
{θυ ἸΠσΡ ΑΓ ἈΠΊΠΗΪ σ 15.) ὈΘ ΠΟ ΔοΙ ΘΠ Π15 Πιιηγὰ- 
πἰζαίθπ ἃ ᾿πσγαϊ! ΔΠΙΠΩΪ ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΠῚ γΘΡΐοΓ. 

ΝΟΙΙΘ ᾿ἰστταιν σΟΠ ΓΙ βίαρο ΘΡΙΡΙ τ ϑαποίιπ). Ατι- 
ἀϊθ φυϊὰ ἀϊοαὶ ΜΙΑΡΓΥΓιιΠ ΘΓ ΠΏ] [186 ΘΓ ΘΡΠΆΠΙΙ5 , 
1πο ὈΘἸθπτϊδη} ἃὸ ΓΘ] ΠΟΘ πὶ ΘΧΡΙΌΡΔΠ5 ΡΟρι]ο. 
7ος, παι ; δθπιρον ϑριίτι{ἰ σατιοΐο τοί ες. 
Ελ᾿ σαγϑιπ) Ἐϑαϊα5, Εισασογνανογιτί ϑρίγίξιιτι 

βαποίιιηι, οἱ δι διι5 65: {{{ϊ5 ἐπ ἱπιπιοἰτίαηι. ἘΠ 4}1- 

Ὀ], 1)οπιῖις  αοοῦ ἐγγιτανὶι ϑρίνίττιγι 1) οτηϊπιῖ, Ατι- 

ἀϊῖθ, ᾿Ἰπ 48}, ἃΠ ΠΟ [880 51|ηΠ18 Π} ΡΟ ΘΠ Δ ΠῚ 
ἀδοίανθηῖ 9 Πα] ο]ο ᾿θσθπτιπ πὶ ΡΘΡ 0, {1185 [Δ η-- 
ἄδῃι ορουῖθαϊ θοὺ5, 4 πο δι πππΐ, ΟΡΙΠΙΟΠ65 

ΘΟΠΟΙΡΘΙ ; παἰγαη [ἀπ] 18 ἀ6 ᾿πϑιριπηθηΐο, ἐ6- 

46 οὐδάϊθπίθ, οἵ ρᾶγθπι ΘΟ Πα ΠΟ Π ΘΙ Οοἴιη} ΟΡ ὰ- 
ἔπη 50 ΕΠ10., θη {τι6 ΠΟῚ5. ΘΟΠΒΘΙνΟ 56 Π||06; Δ 

σΡᾺν ᾿551Π111Π}] γ6] ψϑῦ 0 5010 πᾶπο ] 1516] ΠῚ 
ῬΙΟΓιΠῚ Δ1165. 5.0 106 9 ΒΘ ν τ (1615 ϑριν τη ὃ 

564 56 ν115., ᾿Π64Ὲ1Ὁ 2 ΠῸἢ πουὶξ 44 [ἀοϊαξ «0 Π}}- 

ΠΝ 1Ρ51π5 : ϑ5Ρ11π|8. [6 ΠῚ ΠΟῸῚ [161 ΠΟΥ (1188 

51η: 61, {πᾶ} 501 1{π|5. ΠΟΙ] Π15 ΠΟΥῚῚ {185 Ἰῃ 

1080 ϑιιηΐ, 

5. ΒΑΘΒΙΕΙΙ 

Β χαὶ ἑσίαν περὶ αὐτοῦ δόξαν 51. (ὐοα!οο8 Ομ Π65: 

εἀ1 χαὶ θείαν δέξαν περὶ τούτου. 

ς παρώργισε 1 519 οοὐἸοο5 Νῖ55. ουηποβ, ΡΙῸ δὸ {πο 

εϑὲ ἴπ δ 115 παρώξυνε, (ὰραΐ νροβιπητμ πὶ ΠΟΠΠ11}}15 

ΟΈΒΘΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟ ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

Θεοῦ. Σὺ δὲ οὕπω ἤχουσας περὶ τοῦ Μονογενοῦς, 

ὅτι ἐστὶν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ 

ἡμῶν; Μὴ οὖν ὅτι τὸ Πνεῦμα ἐν σοὶ (εἴπερ δὴ 

ὅλως ἐν σοὶ), μηδ᾽ ὅτι ἀποτυφλωθέντας ἡμᾶς 

πρὸς τὴν ἐκλογὴν τοῦ συμφέροντος διδάσχει, χαὶ 

ὁδηγεῖ, τούτου ἕνεχεν τὴν εὐσεξῇ " χαὶ ὁσίαν περὶ 

αὐτοῦ δόξαν ζημιωθῆς. Ὑπερόολὴ γὰρ ἀγνωμοσύ- 

γης τοῦτό γε, τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ εὐεργέτου 

ἀφορμὴν ἀχαριστίας ποιεῖσθαι. Μὴ οὖν λυπεῖτε τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Ἀχούσατε τί φησιν ἣ ἀπαρχὴ 

τῶν μαρτύρων Στέφανος, τὸ δυσπειθὲς χαὶ ἀνυπό-- 
- 

ταχτον τῷ λαῷ ὀνειδίζων - Ὑμεῖς, φησὶν, ἀεὶ τῷ 

Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε. Καὶ πάλιν ὃ 
͵ Π Ἷ ͵ 

Ἡσαΐας - Παρώξυναν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ 
ἐστράφη αὐτοῖς εἰς ἔχθραν. Καὶ ἑτέρωθι " Ὃ οἶχος 

τοῦ ᾿Ιαχὼδ “ παρώργισε τὸ Πνεῦμα Κυρίου - εἰ 
Ἁ μὴ 

τα. 

ἐξουσιαστικῆς δυνάμεως παραστατιχὰ τὰ τοιαῦ- 

'ΓΓὴ τῶν ἐντυγχανόντων χρίσει παρίημι, ταῦτα 

ἀκούοντας ὁποίας τινὰς χρὴ τὰς ὑπολήψεις ἔχειν " 

ὡς περὶ ὀργάνου, χαὶ ὑπηχόου, καὶ ὁμοτίμου τῇ κτίσει 
ἡ τς «Ὁ ΄, ἃ Ὁ , 

καὶ ἥμῖν δμοδούλου ; ἢ βαρύτατον καὶ ῥήματι μόνῳ 

τὴν βλασφημίαν ταύτην ὑποδῦναι τοῖς εὐσεδέσι; 

Δοῦλον λέγεις τὸ Πνεῦμα ; ̓Αλλ᾽ ὃ δοῦλος, φησὶν, 
5 Ξν , - , , ὦ ᾿ δι - 

οὐχ οἰδὲ τί ποιεῖ ὃ χύριος αὐτοῦ, τὸ δὲ Πνεῦμα 
ΕΥ̓͂ Ν, - ᾿-ε- « Α Ἁ τω -Ὡ»ν 

οὕτως οἱὸε τὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ 
3 , πὶ ᾿ ᾿ ϑ 

ἀνθρώπου “ τὰ ἐν αὐτῷ. 

ΟΟΠΙΟΙΡ 8 Ἰποῖρὶι ἀρ Πἷ5 νουΡὶ5, δοῦλον λέγεις τὸ πνεῦ - 

μα. ἴπιὸ οἰϊαπὶ βιργὰ ἴῃ ἀπὸ (οεος ἃ}} 15ι15, ἀλλὰ χαὶ 

ἐντυγχάνει... 

ἃ τὰ ἐν αὐτῷ 1 (οή!οε5 πομημ}}} τὸ ἐν αὐτῷ, 

«Τἀνογδιις 605. ψιὶ ἀϊοιιπὶ ϑριτ τειν τιθο ἐπι 561- 

νἱδὶ, τιθὸ ἐπὶ Ππογὶἰὶ σοπαϊεϊοτι 6556, 56 ἵτι οοη- 
εἰϊζίοτιο ἰἰογοτμηι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧ. 

δ1. Νβάτι6 56 Υν 5, [πΠΠπ|, ΠΘ4Ὸ6 ἀομηπα5,, 
56 Π|6ν. Ὁ τη] γιιη 5ΓΠΡΟΓΘΠῚ, Ο ΠΙ]5ΘΡ Δ Πα84ΠῈ ἃιι- 

ἀδοῖϊδπι ἰδία Ἰοψιθηπιι  ΟαἸἃ ἀρ] 5. ἀθρίο- 
γΘιὴ ἢ ΤΠ ΡΠ} 1Π5ΟΙ ΕἸΠῈ... ἃΠ Ὀ] ΒΡ ΠΘΠΪ Δ} ἰβῖο-- 

γα ἢ 4π| «πάθη ἐδ ΠθῸ ἀοριηαία Πιιη]Δ 15 

ΘΧΟΙΏΡ}15 ἀθάἀθοογαπε ; ἃ6 ΠΟΙΉΪΠιιπη ΘΟΠϑιΘ 61-- 

ΠΘΠῚ 5 ΡΘΓ 48 πὶ αἸ5ρᾶν οϑὲ ἀἰσηϊαξια πη) ΘΧοΘ ]θη - 

ἐ τὸ ἀμαθές ἡ Βορ. 4παγίιι τὸ ἀπειθές. 

Ε 

ΠΗ } ᾿ ’ ΄ 32 μ. - "ἢ ας ΓΑ ρὸς τοὺς λέγοντας μήτε ἐν δουλιχῇ τάξει μήτε 
ἐν δεσποτικὴ εἰναι τὸ Πνεῦμα, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 
τῶν ἐλευθέρων. 

ΚΕΦΑΛ. Κ΄. 

Οὔτε δοῦλόν φησιν, οὔτε δεσπότην, ἀλλ᾽ ἐλεύ-- 
0 2 - ἮΝ σέ Ά, ᾽ “ , “Ἁ - 2) -Ὁ 

ερον. Ὦ τῆς δεινῆς ἀναλγησίας, ὦ τῆςς ἐλεεινῆς 
5. Ἔ -“- Ὡῳ χ , 4 τῇ Τί λῈ - ὦ 
ἀφοδίας τῶν ταῦτα λεγόντων ! Τί πλέον αὐτῶν 
5.7 σῷ 1 
ὀλυρωμαι; ΧΡΞ ΤΡ ΕΕΣ τρνι ΞΡ. ῸΣ τὸ ἀμαθές : ἢ τὸ βλάσφημον :οἵ γε 

Α - ΄ ,ὔ »ὅὕὔ 3 δ , 

τὰ τῆς θεολογίας δόγματα ἀνθρωπίνοις παραδείγ- 

θυδρίζουσι, καὶ τὴν ὧδε συνήθειαν, πα- ψασι χαθυύριζουσι, χαὶ τὴν ὧδε συνήθειαν; π 
ἴ ΕΖ - Ῥ» “ Α 

ρηλλαγμένην ἔχουσαν τῶν ἀξιωμάτων τὴν διχφο- 



118. ΠΒ ϑΡΙΕΒΙΤῸ 

5 Ὁ δεί δον 5.5. ΣΙΝ Με κν ΝΣ 
ρὰν, τὴ θείᾳ χαὶ ἀῤῥήτῳ φύσει προσαρμόζειν 

ἐπιχειροῦσιν - οὐχ ἐννοοῦντες, ὅτι παρὰ μὲν ἀν- 

θρώποις τῇ φύσει δοῦλος οὐδείς. Ἢ γὰρ χατα- 

δυναστευθέντες ὑπὸ ζυγὸν δουλείας ἃ ἤχθησαν, ὡς [8 
, 

ἐν αἰχμαλωσίαις - ἢ διὰ πενίαν κατεδουλώθησαν, 
« «ες ΒΥΧΑ - ’ ἊἋ , ᾿ ὡς οἵ Αἰγύπτιοι τῷ Φαραώ " ἢ χατά τινα σοφὴν 

Υ -“ 

χαὶ ἀπόῤῥητον οἰκονομίαν, οἱ χείρους τῶν παίδων, 

ἐκ τῆς τῶν πατέρων φωνῆς, τοῖς φρονιιλωτέροις 
χαὶ βελτίοσι δουλεύειν χατεδιχάσθησαν - ἣν οὐδὲ 

χαταδίχην, ἀλλ᾽ εὐεργεσίαν εἴποι τις ἂν δίκαιος 

τῶν γινομένων ἐξεταστής. Τὸν γὰρ, δι᾿ ἔνὸδ ὧν γινομένων ἐξεταστής. Γὸν γὰρ, δι᾿ ἔνδειαν 
τω - “ Ὁ 

τοῦ ἀδοον οὐχ τες ἐν ἑαυτῷ τὸ χατὰ 

φύσιν ΦΩ τοῦτον ἑτέρου χτῆμα γενέσθαι λυσι- 

τελέστερον, ἵνα τῷ τοῦ κρατοῦντος λογισμῷ διευ- 
᾿ [ ΤΑ , ΕῚ ρ’,;Ἦ 
φῦ ὅμοιος ἡ ἐσμστι ὍΝ ἀναλαύθόντι, 

χαὶ πλοίῳ χυδερνήτην ἐχόνει ἐπὶ οἰάχων χαθήμε- 

νον. Διὰ τοῦτο ἸἸαχὼβ χύριος τοὺ Ἡσαῦ ἐχ τῆς 
ΟῚ 7 . Χ [᾿ λ Ν ΄ ΑἹ 
εὐλογίας τοῦ πατρὸς, ἵνα χαὶ μὴ βουλόμενος παρὰ 

τοῦ φρονίμου εὐεργετῆται ὃ ἄφρων, οὐχ ἔχων τὸν 

οἰχεῖον κηδεμόνα τὸν νοῦν. Καὶ Χαναὰν παῖς 
15: 7 Ε “Ἐ 5 - ΕΥΣΝ 

οἰχέτης ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς, ἐπειδὴ ἀδίδαχτος ἦν 

τὴς ἀρετῆς, ἀσύνετον ἔχων τὸν ἑαυτοῦ πατέρα τὸν 
Χ “5 Ὁ 

Χάμ. ὯΣε μὲν οὖν οὕτως οἵ δοῦλοι - ἐλεύθεροι 
ΕΝ τᾷ, , ἧς Ἃ , ΕἾ ΡΞ 
ὃὲ, οἱ διαφυγόντες πενίαν, ἢ πόλεμον, ἢ τῆς 
σ᾽ Τὰ Ἅ « ᾿ 

ἑτέρων χηδεμονίας ἀπροσδεεῖς. “Ὥστε χἂν ὃ μὲν 

ἀρ ον , ὃ δὲ οἰκέτης λέγηται, ἀλλ᾽ οὖν πάντες 

καὶ χατὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους δμοτιμίαν, χαὶ ὡς 

ὁ χτήματα τοῦ πεποιηχότος ἡμᾶς, δωδουλοι. 
3 τ ᾿ ἡ κι - ᾿Ν , ε - -- 
Πχεῖ δὲ, τί δύνασαι τῆς δουλείας ὑπεξαγαγεῖν ; 

ε - Α δίς ἐδ μὴ τὰς νὰν νος " 
- ω ι Ξ'} Ομοῦ τὲ γὰρ ἐχτίσθη, καὶ τὸ “ δοῦλον εἰναι συὴ 

, 3 Τα εἶ λ 9 Ψ' 

χατεσχεύασται. ἘΛΉΟΣ υὲν ἼὉ οὗ ον σσχς 

ἐπειδὴ πλεονεξίας Ὃο0: τὰ οὐράνια. Θεῷ δὲ 

πάντα ὑποχύπτει, χαὶ ὡς δεσπότῃ τον ὀφειλόμε- 
, λ ς Ν - ᾿ ΕἸ “Ἃς 

νον φόδον, χαὶ ὡς δημιουργῷ τὴν ἐπιόάλλουσαν 

δόξαν ἀποδιδόντα. Υἱὸς γὰρ δοξάζει Πατέρα, χαὶ 
ὃ Ὄκ 6 Ι ΝΑ “ το Ὶ Ἂν - 7 

οὗλος “ τὸν Κύριον αὐτοῦ. Καὶ ἀπαιτεῖ πάντως 
.- , Ν σε «ὦ ,ὔ 3 Ν ἂν ἊΝ ΦΡΝ 

τῶν δύο τὸ ἕτερον ὃ Θεός. Εἰ γὰρ “Πατήρ εἶμι ἐγὼ, 

ποὺ ἐστι, φησὶν, ἣ δόξα μου : χαὶ εἰ Κύριός εἶμι 
δ "- 

ἐγὼ, ποῦ ΤῊΣ ὃ ὄντι μου; Ἢ πάντων ἂν εἴη 

ἐλεεινοτάτη ἡ ζωὴ, μὴ ὑπὸ τὴν ἐπισχοπὴν τοῦ 

Δεσπότου χειμένη. ὋὍποϊαί εἶσιν αἵ ἀποστατικαὶ 

ἃ ἤχθισαν 810. οὔποθ (οἸο685: 611 ἠνέχθησαν. 

Ῥαᾶῦϊο Ροβῦ Ζυϊάδπ Νῖ55. οοαϊςο5 σοφὴν χαὶ ἄῤῥητον. 

Ρ οἰκέτης οἷο. ΕΔ οἰκέτης ἐστὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, 

ἐπειδὴ ἀδίδαχτος. ΓΑΌΤΙ γοΐοσοϑ αὐ ἴῃ οοηίοχία. 

χτήματα Ἴ 51. Μβ5. φυΐπχφαο, ἘΜ χτῆμα. Μοχ 
Βεσ. βεοιπάτι5 τί δύνασθε. 

ἃ δοῦλον [ἃ Μί55. ἄπο, “αλ]νιις ἴανεπῦ Ρ] αγο5 ΠῚ 

ἴῃ 4α])ῖι5. ἰορτταν δούλῳ. ΑἸτὰ5. Παροῖ δοῦλος. Ἐδῖ 

δοῦλα. 

ε τὸν χύριον αὐτοῦ 1 (ΟἸΡοΡίτπι5 οάοχ εἰ ἄπο Ἀ11| 

ΘΑΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΧ. 0 

ἐἰὰ, δά ἀϊνί πα οἱ ποία Ὀ1]6 η} παΐι δηλ Δοσοη- 

πηοάανο ηἰταπίαν : παπιά γορυΐαπῖθβ5 ἀρι ΠΟΙη]-- 
Π65 {υ] θη Πα]]11Π 6556 Πα τ ἃ 56 ΡΨ ΤΠ}. Ατιὶ ΘΠ] ΠῚ 

Ροϊοπέϊα ΟΡ 6551. 58} Ππισιιπη. 56 ΡΥ 115. Τη ἀπο 1] 

δ1πξ, ν Πα} 1π 6110 σΔΡΕ : ἀὰΐ ΟΡ ραιρογαίθιη 1π 

βου ν"πἴθη διδοῖ σαηΐ, νοὶας συ ρΡ.Π ῬΠΑΥΔΟΗΪ : 

ἀπ Ταχῖα ϑαρ᾽ θη θη) Δ Π]ἀδπη οἱ ΔΡΌΔΠΔ ΠῚ 415- 

ῬΘΠϑΑΙΙΟΠΘ, 411 [πῖον ἢ]Π105 «ἰδ θυΊΟ 65 διηΐ, 

ΡανΡοππιη] νοο6., βαρ ᾽ ΘΠ ΊΟΥ 115 80 ΠΙΘΙΙΟΡΙ 15. 1π 

βου νεπΐθ πὶ Δ ἀἸο] ϑιιηΐ ; 4τᾶτὴ Πα (τὰ ππ8 Π| 
ΘΟΠἀθΠΠ ΑΓ ΌΠΘΠῚ , 564 ΒΘ πο ἤο απ μοΟἵ 5. ἀἸ ΧουῚξ 

ΘΟ 1|π|5 ΤΟΥ Θοϑ ΕΠ Πηὰ ῖο ".. ΝᾺΠΙ {|| Ὁ 56 Π5115 1Π0-- 
Ρίδιη., ποῃ Παθρθῖ ἴῃ 5656 14 «ιοά παῖανα ΠῊΡ6- 
Γαΐ, πππ]ο τ }Π1π|5. δὲ Δ] ΓΘ υτι5. ΠΘΥῚ ΤΠ ΠΟΙΡΙ ΠῚ 5, τ 

ἄπ ἀοιη!ηδΠΕ15 ρει άθητῖα ΕἸ ΊΘῚ ΠῚ, 51Π11}15 51 

ΘΌΡΓΕΙ 48] Δα σ ΠῚ} ΓΘΟΘρΡΙΐ 5 ἃτπιῖ ΠΑΥῚ 4188 Πδιι- 

οἴονιπη Παθθὲ οἰανο ἀϑϑιδπέθηι. Ηᾶπο ΟΡ Οαιι58 ΠῚ 

ΤΆΓΟ ἀοιηΐπιι5 Εβαϊ οχ θθπθα!οΠΟΠ 6 ΡΑ Γ]5., τἰ 3έπ. 537. 

5[0Π1π|5 ἃ 58 ρθη γῈ] ᾿ην ἔτι5 ὈΘΠϑί!οο ἃ ἢ οθυθῖπιν, ὯΡ 

{π]Ρ ΡῈ ποὴ Βα θη5 ΡΓΟΡΥΙΙΠῚ ΟἸΡΔΓΟΥΘΠῚ 5, γ]146-- 
Ποοϑὲ τηθηΐθηλ. ἘΠ (Ππαπαδπ ΠΠ1π|5 5ουῦγτβ οὶ γὰ- 6επ.9. 55. 

{Ὶθτι5 51115.. ΠΟ Π]δ πη ἱπ 6060 1}15 Θραΐ δα νἹγε ΓΘ, 

ΠΡ ἀθπίθηη Πᾶθ6Π5. Ῥαΐγθπη,, ν᾽ οΠοθὲ ΟΠ]. 

Αἀ [πιῆς Ἰρίταν, πηοάτπιπι πϊο ἤΠτιπὶ 56 Υν] ; ΠΘΡῚ 

γΕΙῸ διιπηΐ, 4π| ΘΠ ασϑυιιπ μαι ρογίαίθμ,, δαὶ Ρ6]- 

ἰτ1πΠ}.,. 11 411 ΔΙΊΟΥ ΕΠ] ΟΠ ἃ ΠΟ Θσθηΐ Πα π6 

{πᾶ πην15 ἢ1Ὸ ΠΟΙ 5. 1116 56 ῦν τι5 ΔΡΡ ΘΙ ]θέιιν, ΟΠ Π 65 
ἴἈΙΉ ΘῈ οἷ “πα 6 ΠῚΙ5 511Π1|115 6] 1546} 1ΠΊΘΙ ΠΟ5 60Π- 

«ΠΟ Π15, δὲ ἐπ {πᾶτη {{Π1π|5 {π|| Π05 ΘΟ Π 161} πηΔΠ-- 

ΟἸΡΙἃ , ΘΟΠΒΘΡΝῚ 5.Π}1|5. ΠΠῚῸ ΡΟΓΓῸ 414 ΡοΙ65 6 

ϑογν τ Ἔχ 6 Γ6 ὃ ΝᾺΠῚ 5[4{1Π}| Ὧ6 σοπα ἴὰ δαηΐ, 

515}1}} ΘΠ 65 σο πα ἴα 5ουυ 5. 5101 ΘΠ] ΠῚ ΠΥ ]ΟΘΠῚ 

ΠοῸη ἱπηρεγαηΐ, 60 4ποἀ οφἰθϑίία Ρ]Ὲ5. Πα θΘ Πα] 

ΠΟΠ ἴθποπίαν ἀεϑίάουο. Π6ὸ διΐθπι 5] οἴα 

ΟΠ ηἶα., ἃ6 [ΔΙ πᾶ} ἀΟΠΉ1ΠῸ (6 } 1 π|Π} {ΠΠἸΟ ΤῊ . 

ἃ6 Τα τ|ᾶπὶ ΘΟΠἸΟΥῚ 6] ἴᾶτη Θ᾽] ΟΡ. 06 150]-- 

γαπί. Ζ 5 ἐπίηι οἰοτία αἤήοτε Γ αἰγθηι, δὲ 5.7-- γαμεῖ. τ. 

ντις Τοπιΐπτιιη σιιιιηι. ἘΔ οχ Πὶ5 ἀποθῖιβ αἰ τθυπμη ὅ- 

ομπῖπο Πδῖ5 γε. αι οἱ Ῥαΐοτ', ἱπαιπξ, 

δί(ηι Ε5Ὸ 5 τιῦὶ 651 οἰοτία πιθα9 δὶ [)οπιῖτιι5 5τεπὶ 

ρος, τιδὶ δ5ΐ {πιο πιθτι8 ὃ ΑἸΙΟΓ ΤΙ γἱτα οτιϑίο 4185 

(Ομ θεῆβιο οἷαι δἀάππξ φοδεῖται. 564. πος σϑρθιτα 

Δ ἴρ80. Β451110, οπιηῖθιιβ Νῖ55. ΘΟ πβΘπ 1Θ Πί1Ρ 115, Οτ 11- 

αἰταν ἴῃ οαρ. 18. δυι7ιι5. ΠΡῚῚ, ἀθὶ1 Ἰάθπι ἰββεπηομῖιιπι 

τοίεγεατν. 

[ζωή 1 ΕΜΠΠ ροβῦ πᾶπο σόοθπι 4 αππέὶ εἰ, 564 ἀδεβὲ 

ἔπ οἰππῖθιι5 (οάϊοῖραβ. ΠΡ άεπι Β6ρ. ἔθγεῖτιβ οἱ (18. 

ὑπὸ τὴν σχέπην τοῦ, διιῦ {μίεῖα Τ])οπιϊνεῖ, Θάιϊ]ο ροϑβὲ 
δα πὶ ἀφηνιάζουσι, φαοά δποίουνταΐο φαπάτιο (οαϊοι 

Τη τα 1115. 



Ῥεαὶ. 
φφι. 

116. Ριις-. 

00 

ἂς ἰπϑρθοϊίοηὶ Ποπιϊπὶ πὸη 5} Ἰέα., ΟΠΊΠἾ ΠῚ 
πα χὶ Π16 ΠῚ 56 ΓᾺ 1115 [ογθῖ. (ὑπ 5Π106}1 σαηΐ νἱγεα- 

ἴ65. ἀἰθβου τ οεβ.,, {πῶ {πο σου] οθὴ. ΘΥΘΧ θυ ηΐ 

αἄάνογϑιϑ θα πι ΟΠ Προ θη ἕθη1, Βουν Γΐθηη ἀθῖρο- 

εἴαπε, ποὸη Ζποά Δ]116 1 Παΐπιγα σΟΠΊρΡ ΓΑ ἴδθ δ᾽ηΐ, 
564 «τιοά 50} 1τ25 6556. ΠΟΙΙη  ογθαῖουῖ. ΟἸΘΡῚ 
Ἰρίταν ἀρΡΘΠ]ὰ5 θυ ἢ Εππηι 4] 51Π6 Γεθ 6 6519 
4 πεάπθ πη ρ  ΠΑΙ ΙΓ ΓῚ μοϊθϑέαίθηι Παϊθξ, 
ΠΟΩῸΘ Δἰτθυὶ 5 ̓ πΠ]ΡΘ ΤῊ δάμη Αἴ πος οϑὲ 

ἸϑΕΠπϑπηοαϊ παΐγα ἱπ ΓΟΡτι5. σοπ 5, δὲ μος ἠδ 

Βρίγίειι σοσίτανθ ἀρογία ἱπηρίθίαβ δῖ. πᾶ γο 5] 
ΒΡΙΡΙτΠ5 σΓραΐα5 οϑῖ, ΡΓοΐδοιο ϑΟΥΥ ΟἸ1Π}|Ὲ ΟΠΊΠ]1- 

Οπιπία δπῖπε, 

ΒΌΡΓΑ ΟΡΕ ΔΓ ΡΠ) δϑῖ, 

51Π 
ΓΟΘΙ ΦΖΠΟΉ1Π16 ΘΟΠ501}5 6ϑξ. 

Ἰπ411Ὲ., σογρίμτπε {ἰδὲ : 

[8 καὶ 

5, ΒΑΒΙΠΝΡΕΡΎθΈΈΟΞΒΘΑΒΕΣΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. 

ΞΘ Ψ Ψ 

Ὁ τοχράτορος, ἀφηνιάζουσαι 

ἈΒΟΗΙΕΡ. 

δυνάμεις, αἷ διὰ τὸ τραχηλιάσαι χατὰ Θεοῦ παν- 

τῆς δουλείας - οὐ τῷ 
ς ’ , μὰ ὑ- Ὁ 3 “ “ ἑτέρως πεφυχέναι, ἀλλὰ τῷ ἀνυποτάχτως ἔχειν 
πρὸς τὸν ποιήσαντα. Τίνα οὖν λέγεις ἐλεύθερον: 
'Γὸν ἀδασίλευτον ; τὸν μήτε ἄρχειν ἑτέρου δύναμιν 
ΕᾺ , 

ἔχοντα, μήτε ἄρχεσθαι χαταδεχόμενον; ᾿Αλλ᾽ οὔτε 

ἔστι τις τϑϊσύτη φύσις ἐν τοῖς οὖσι, 8 χαὶ τοῦτο 

ἐννοῆσαι χατὰ τοῦ Πνεύματος, ἀσέδεια περιφανής. 

Ὥστε εἰ 
πάντων. 

μὲν ἔχτισται, δουλεύει δηλαδὴ μετὰ 
γεν Ἂ ’, Ἁ Ν ὺλ " Ἔ 

Τὰ γὰρ σύμπαντα, φησὶ, δοῦλα σὰ 
2 2», λ. Ἁ ᾿ ΡῚ Α - ,ὔ τὶ Α 

εἰ δὲ ὑπὲρ τὴν χτίσιν ἐστὶ, τῆς βασιλείας ἐστι 

χοινωνόν. 

ὕτο  ϑϊῖς. οἰποηαξιιπι ορο Βερὶϊ βθοιπαϊ αιοά ργάνο ἴῃ }115. ΝῖΞ5, δὲ πη βα 1 ε15 Ἰεσοβαΐαν χαὶ τό, 

Τεσίϊπιοπῖα ἐα ϑοτγίρίιγὶς δϑρίγίπιπι ἀρρεοϊατὶ ἘΞ Μαρτυρίαι ἐκ τῶν Γραφῶν τοῦ χυριολογεῖσθαι 
Ποπιϊπιίηι. 

ΘΟΘΑΡ ΚΙ: 

ὕ. δε 4 4υϊα ορι 6δϑὲ δχ σϑθιι5 παι μ}] 115 ΡῈ- 
σηδηΐθα, ἀοοίν πε ἔπ ΡΙΓΘ ῬᾶγΑΓΘ Ψ]ΟΙΟΥΙ ΠῚ ; 

σαὶ ΠΙοϑαΐ {ΠΠπ|5 0] ΟΕ ΠῚ ἈΡΡΟΒ ΟΠ σ᾽ ον Θχοα]- Α 

Ἰδητἰα πὶ, οἵα σΟΠ ΓΔ οὶ ΠῸΠ ρΡοϑϑὶῖ, θη 5 γΆΓῈ 

Οιιοά 5] ρυο θυ ῃηι15 Θὰ {π|28 ΠῸ5 ϑουιρίαγα ἀθοαῖε, 

[Γοὐϑιτα τ τηαση0 γϑΠθ ΠΕ 4116. οἰδιηονα νοι δνἃ-- 
Ῥποιιπιᾶ- [1 ΠΕ", δὲ ΔΕ θι5. ΟὈταγα 5. ῬΠΘαμημ ΔΙ ΟΠ ΔΟἨΠΪ 

«τοππᾶοθο - 

τιιπι ἔατοῦ 
ΟΠ] Θητ65 ἰαρι 65, ἀπὶ σι σα] [Ογὲθ Θσσανγουῖ , 

πὸπ ἰδρτοὶ [ἢ ΔΡΊηἃ ({|51|6 γΘ ΓΘ Πΐθ5., 1ἢ ΠΟ ᾿ΡΓπθηΐ. 564 
155: τ τὰ, ΠΟΠ δϑῖ πΠοῦῖ5 ἹΠπΟΟΙ 1185 ἀπίθροποηάα γϑυ ας]. 

 Τῆλεςς.3. ΤΥ ΘΙ ΠΠ115. ἸΘῚΓΠΡ δριά ἈΡοβίο! απ : οπιῖπιις 
5. απΐοηι εἰἰτισαὶ οοτα υδδίγα ἐπὶ αἰϊεοξίοτιεπι 1)6ῖ,, 

εἰ ἐπ ραϊϊοπέίαπι Οἰιτισιὶ ργὸ ιγιδιιαἰοπίδιι5. 

Οὐι5 οϑὲ Βομηϊπτι5. αἰ Ρσθη5. ἴπ {ΘΟ ΠΟΠΘ ΠῚ θεαὶ, 
δὲ ἴῃ ραδθηπαπη ΟΠ γΙβεῖ ΡγῸ {Δ ΠΟΙ ιι5 
Ἀοϑροπάθαῃϊ ΠΟ Ϊ5., 411 ϑρ1 ΙΓ ΠῚ 1Π 5ΘΓΥ]α ΓΘ] 

δά!σιιπε. Βῖνθ Θηῖη} 46 Προ οἱ Ῥαῖνγε ἔπ 1556} 5ΘΓΠΠΟ, 

ΟΠΊΠΪΠΟ ἀἰἸχιϑϑοῖ : Ζοιπίτιι5 ὑὸς εἰἰτίσαΐ ἐπ αἀϊϊ6- 

οἰΐοτιθηι διἶ: οῖνθ ἀθ ΕἾΠΟ., δα ϊάϊσβθι, ἐσὲ σιίαπι 

ἔρδίιις ραϊοπίϊαπι. Οὐ δοΡ Π  ἸΘΊΓΥ ΠΠ25Π8ΠῚ 51} 

ἃ τῷ ἀποστύλω  Αἀάαπε 661 ἐν τῇ πρὸς Θεσσαλοι 

χεῖς δεὺτ ἜΣ 564 Προ πα]}1}ὺ Ῥσοῦβιις ἴῃ σοάϊος Νῖ5. Ἷς: 

ΒΘ ΓΕΤ. 
- “ - 

ὑπὲρ τῶν θλίψεων 1 Εδΐεπτιπη δὲ τευμα ΠΟ4π6 1Ππ 

ΒΆΟΓΟ σοπίοχία 165], εἴ 1π {ΓΒ τ5 Πα] 5 ΠΡΟΤῚ Ν55. οο- 

ἀἴοῖθιβ ἄθεββα, (υϊπείϊατη ἵπ Ἀοσῖο 4υΐπίο πὸ οο- 

σαγτιιαΐξ πῖβδὶ βθοιπἦα τηᾶπι, 566 ἔα ΠΠΘη ΟἸΠΠῚ Ραπ]ο 

Ῥοβὲ ἃ ΒΆβη1ο τορεΐαπειν, οὖ 6 βᾶογὸ σοπίοχίι ἦ6- 

τὸ Πνεῦμα. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΑ΄. 

᾿ }Ἷ Ν ΑΜ... 5 - -Ὁ Καὶ τί δεῖ ἐκ τῶν ταπεινῶν ἀπομαχομένους, 
Ψ 

, 

αἰσγοῶς τὴν νίχην χαταχτᾶσθαι τῷ λό ἐξὲ ,, αἰσχρῶς τὴν νίχη τ σθαι τῷ λόγῳ, ἐξὸν 
[1 “Ὁ ᾿, -ὉὋὉ-Ὁ 

τῇ παραθέσει τῶν σεμνοτέρων ἀνανῤβηνον τὴν 
ὑπερθολὴν τῆς δόξης ἐπιδειχνύναι; Εἰ δὲ λέγοιμεν 

ἃ παρὰ τῆς Γραφῆς Εὐύνοθημεν ᾿ ἘῸΝ που μέγα 

χαὶ σφοδρὸν ἀναχράξονται, καὶ συσχόντες τὰ ὦτα, 

ἀρά λίθους, ἢ ὅ παραφανὲν, 
τοῦτ 
ἀράμενοι Ο τι ἂν τύχοι 

τῶν ἢνε ΄ “ εὐ πὰ ΄ 
“τὸ τῶν γευματομαγῶὼν ἐχάαστος ὅπλον ποιήῆσα- 

ΒΤ - τ “ἃ αἱ ,ὔ “- [ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἥξουσιν. Οὐ μὴν πρό γε τῆς 
ἀληθείας τιμητέα ἡμῖν ἢ ἀσφάλεια. Εὔρομεν τοίνυν 

ὍὋ δὲ Κύριος χατευθύναι 
ἀρλτς, 
ὑμῶν τὰς χαρδίας, εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, 

Ρ 

τῷ ἀποστόλῳ " 

τοῦ Χριστοῦ " ὑπὲρ τῶν 

χατευθύνων Κύριος εἰς τὴν τοῦ 
2 , εἶ 
ἀγάπην, χαὶ εἷς τὴν ὑπὲρ τῶν θλίψεων τοῦ 
Ὁ 

ἀξπ τοῦ ἘΡΈΛΟΙ ᾿Ἀποχρινάσθωσαν ἣμῖν οἵ τὸ 
Ν Ε - Ξ 3: 
ὕμα χαταδουλούμενοι. Εἴτε γὰρ“ περὶ τοῦ Θεοῦ 

χαὶ ΠΕ: ὃ λόγος, πάντως ἂν εἴρητο " Ὃ" δὲ 
σὕὔ ΆΎΥ. “ , 
Κύριος ὑμᾶς χατευθύναι εἰς τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην " 

Σ ΔΕ ΑΚ ΕῚ τ  ς- “τὸ Ὑ - ΄ ΕῚ Ε ᾿ 
εἶτε “ περὶ τοῦ Υἱοῦ, προσέχειτο ἄν, εἰς τὴν 

βιτη ἴα ; ΠΟ] τὴ δὰ ο]οσὸ ; ἃς υυιϑι τα 1} 15 οϑὲ ἐχ Οοαιοὶ- 

Βιι5, πὶ φαΐθις5 ἀδϑηξ, ΟΡ Θᾶτη οαιιβᾶπι ἔπῖϑϑε βα]αΐα, 

418 πο ἰεσερθαπίαν ἀρ Αροβίο! πη, {πᾶπὶ 51πὸ 

οαιιϑα πὶ 8]1ο5 (οάϊοος, ἴθ 4αῖθιι5 Θσσαγτιπί, ᾿π]θοῖα, 

ς περὶ τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρός  [{ Ν55. ἴγεβ, τη 6] 1πι5 

4ππᾶτῃ ἴπ 6115 περὶ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς χαὶ ὅ. 

ἃ περὶ τοῦ Υἱοῦ  Πιιο (οάϊοες πε τοῦ Χριστοῦ. 



118. Ε ΒΡΙΒΙΤῚΙ 

τΊ " Ὑ ῃ “ 
ἑαυτοῦ ὑπομονήν. Ζητείτωσαν οὖν τί ἐστιν ἄλλο 

Ὀ -Ὁ» , Ὁ ,ὔ ΠΥ 

πρόσωπον, ὃ τῇ προσηγορία τοῦ Κυρίου τιμᾶσθαι 
- ͵ Ἃ ἈΝ σεῦ. Δ 

ἄξιον. Παραπλήσιον δὲ “ τούτῳ χαὶ τὸ ἕτε- 
«ε οῸ ἣ σ΄ ΝΈ , 

ρωθι χείμενον - τὸ, Ὑμᾶς δὲ ὃ Κύριος πλεονάσαι 
-Ὁ ͵7 Ἀν .᾿ 

καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπη εἰς ἀλλήλους χαὶ εἰς ( 
,ὕ » - ἈΝ 

πάντας, χαθάπερ χαὶ ἡμεῖς εἰς ὅμᾶς, εἰς τὸ στη- 
“" - Ν , 6 

ρίξαι ὑμῶν τὰς χαρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιω- 
, “ - -- ᾿ . Ἄς τ: 

σύνη, ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς ἡμῶν, 
᾿, - , Ὁ Ζ΄ - ΩΣ - -» 

ἐν τῇ παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ 
᾿ ᾿ ᾿ 
Α [ς - ὦ - , 

μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. Ποῖον Κύριον 
Ὑ “ - τι ᾿ . ς ὦ 

εὔχεται ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἡμῶν; 
ΕἸ - - , εὐ τῖῶΣ ᾿ 
ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἀμέμπτους τὰς 

,ὔ “ο-Ὁ 

χαρδίας ἐστηριγμένας ἐν ἁγιωσύνη τῶν ἐν Θεσσα- 
7 - » 

λονίχη πιστῶν στηρίξαι ; ̓Αποχρινάσθωσαν ἡμῖν 

οἱ μετὰ τῶν λειτουργικῶν πνευυάτων τῶν πρὸς 

διαχονίαν ἀποστελλομένων τὸ ἅγιον Πνεῦμα τιθέν- 

ς 

τες. Ἀλλ᾽ οὐχ ἔχουσι. Διόπερ ἀχουέτωσαν χαὶ ἢ 

ἑτέρας μαρτυρίας διαῤῥήδην καὶ αὐτῆς κυριολο-- 

γούσης τὸ Πνεῦμα. ὋὉ δὲ Κύριος, φησὶ, τὸ Πνεῦμά 

ἐστι. Καὶ πάλιν: Καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύμα- 
οι τσ ΚΝ τ ἮΝ ,ὔ Ε , τα Δ Ὥστε δὲ Σ μηδεμίαν ἀντιλογίας ἀφορμὴν 

- Ὁ , 

χαταλιπεῖν, αὐτὴν παραθήσουαι τοῦ ἀποστόλου 
τὴν λέξ Ἔ Ἂ: ᾿ - Σ ΕΣ Ν δὲν ΠΝ , 

ἣν λέξιν - Ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον. τὸ αὐτὸ χά- 
λυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήχης 

μένει, μὴ ἀναχαλυπτόμενον, ὅτι ἐν Χριστῷ χαταρ- 

γεῖται. Ὅταν δὲ ἐπιστρέψη πρὸς Κύριον, 5 περι- 

αἱρεῖται τὸ χάλυμμα. Ὃ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά 
ἐστι. Τὶ τοῦτο λέγων; Ὅτι ὁ ψιλῇ τῇ διανοία 

τὩὮνἄ ’ὔ -ῸὉὕ, 

τοῦ γράμματος προσχαθήμενος, χαὶ αὐτοῦ που ἢ 

περὶ τὰ νομικὰ παρατηρήματα διαΣρισονν οἷόν 

τινι πὸ τῇ ᾿Ιουδαϊχῇ τοῦ γράμματος 

ἐχδο ἢ τ Ἐπρ ιν ἑαυτοῦ συγκεχόλυπται " χαὶ 

τοῦτο πάσχει παρὰ τὸ ἀγνοεῖν, ὅτι ἣ σωματιχὴ 

τοῦ νόμου τήρησις, " ἐν τῇ ἐπιδημία τοῦ Χριστοῦ 

χαταργεῖται, τῶν τύπων λοιπὸν μεταληφθέντων 

εἰς τὴν ἀλήθειαν. ᾿Αργοῦσι γὰρ λύχνοι τῇ τοῦ 
ἡλίου παρουσίᾳ " χαὶ σχολάζει ὃ νόμος; χαὶ 

᾿ προ τιν τ πε σιγδίονται, τῆς ἁληθείας ἀνα- 

φανείσης. Ὅ μέντοι δυνηθεὶς ἐπὶ τὸ βάϑος δια- 

χύψαι τῆς. νομικῆς ἐννοίας, χαὶ τὴν ἐχ τοῦ ἡδπις 

ματος ἀσάφειαν, οἷόν τι καταπέτασμα, διασχὼν, 

εἴσω γενέσθαι τῶν ἀποῤῥήτων, οὗτος ἐμιμήσατο 

τὸν Μωῦσῆν, ἐν τῷ διαλέγεσθαι τῷ Θεῷ, περιαι- 

ὁ τούτῳ εἴο. 1 ΕΔ τοῦτο καὶ τὸ ἐν ἑτέρωθι, «ιιοά 

{τῖατη Ν155. ΟΡ6. δ θ πη ανίπλιβ, Νοχ Ἀθρὶαβ βθοιπ 15 

περισσεύσαι ἐν ἀγάπῃ, οἴ Ῥά]ο μοβὲ τὰς χαρδίας ἀιέμ.- 

πτως ἐν ἁγιασμῷ. 

Γυνηδεμίαν Ἴ [τὰ Νί85. ὑγο5, ῬΓῸ 60 «πο ογαΐ ἴῃ οα1- 
115 ἡδέμιας. 

ἔ περιαιρεῖται  Ἀ6ς. βεοιιπ 415 περιελεῖται, 6 ς ταπ] το 

Ῥοβῦ Ἰάθπη (οά. νοιιχα α διατηρήματα. 

. 
2 

κ5 

ἀΑΝΟΊΟ. ΘΑΡΌΣ ΧΎΥΙ- 0] 

118 ρϑυβοπὰ,, 4πᾶπι ΠΟΠΉΪΠΙ ψοσδθιο ἀδθοραΐ ᾿ο- 

ΠΟΙΆΡΙ. πιο αἰ πα οϑὲ οἱ {Ππ4, ψαοά 1101 ροβὶ- 
{ππ 651 : 7οηλίτι 05 διηρίοαι » 6ὲ ανιιπάκγε 

{ποίας οἠαγίίαίε, ἵπι "05 ἱπνίοεπν Θὲ ἐπὶ Οπυ65 . 
ιιεπιακηχνοάιετι εἰ τι05 ἴπὶ θο5, αὐ σοηΠΓηιαπι- 

ἄἰιπὶ οοτα υϑδίτα ἱΡΤΟρΓοἰοτιϑιὶδιἑΐα ἐπ δαποιῖ- 

οαἴίοπ,, σοτάπι ἴ)60 οἱ ραίγα ποϑίτο, ἐπὶ αἀνοπέι 

Ποπεϊτι τιοσιγὶ 165 ΟΠτὶς ἕὶ σιιπι οπιτιίθιις5 5ατιοιὶς 

5115. Οαθιη ΟΠΊΙΠ ΠῚ ρ Θοαίι", σΟΡ δ ΠῚ] 260 οἱ 

Ῥαΐγ ποϑβίγο 1η δάνθπίι ΠΟΙ ΠΙ ΠΟΒΕΙ ᾿ΡγΓΟρΥο- 

ΠΟ Π51Ρ1Π1α Πά δ! πιηὴ ΤΊ Θϑϑα! οπΙ θηϑίηλ σον δ, ΘοΠ- 

Πνπηαΐα [π᾿ βαποιίαίθ σοΠβία ὈΠΠγο ἢ Ἀδβροπάθαηϊ 

ΠΟΡΙ5.» 4{ὶ σπὶ ΒΕΓ ΤΟΥ 5. ΒΡΙΡΙΓΡτι5.,. τ 

τ πππῖπιν Δα ΜΠ] ΠΙ5[Θ ΡΠ... ΟΟἸ]οοαπὶ ΞΡΙΡ Γι ΠῚ 

βαποίπτη. Αἰ ποὴ Πα Ρθηΐ 404 γοϑροπάθαῃξ. Οτιὰ- 
ΡΙΟΡΙον ἁπάϊαπε οἱ αἰ ππι ἐθϑ ΕἸ] ΠΟ τι Π., Εν Θ ἢ ἴοι" 

ι. 7145. 

15. [9- 

ΒΡΙΡΙ ας 588 ΠΟΈΠΠΠῚ ἀΡΡΘ ΙΔ η5. ΠΟΠΉΪΠΠΙΠῚ. ΌΤΙ - α Ὅογ. 3. 

πιιι5. ᾿παϊε, ϑρίγίτιις5 651. ἘΠ σαγϑατῃ : Τ᾽ ἀπιῃπαηι 

« Ἰροηιῖτιο ϑρίτίτι. ΝΘ ν6ΡῸ {14 γ ! παιιαίαιν οΟΟᾶ - 

510 σομ γα Ἰσθηάϊ., ᾿ρ5ὰ ΑΡΟβίοὶ! νοῦθὰ ργο[δνἃ ΠῚ 

ἴπ τηϑάϊιπι: ζσφιο αὐ ποάϊοιπιιη, δπΐπη εἰἔθτη 

ἰάθηι τοίαπιοπ πὶ ἰδοΐίοτια νϑίοτὶς Τοσίαπιοπίὶϊ 

πιάτο, ποπὶ τ νοίαζιπι, φιιοί ἐπὶ ΟΠτὶδίο αὔτο- 

δαίιι". (τεηι «τιίθην ΘΟτιν Ι5 115 Ἵμογῖὶ αὐ ])ομεῖ- 

χει, [οἰ Πδίτιτ' υείατπθτι. Π)ουπεῖμτι5 αἰεέθηι δ} ἐγ 1{π|5 

δεῖ. αν πος ἀἰοεῖς ἢ Οποηϊδηὶ 41 πιιάο 1π|6]- 
Ἰϑοῦα ΕΠ οτο ἀϑϑιθὲ, δὲ 1Π1Ὸ οἶγοα ἰθσα]65 Ο561- 

γατοπ65 οσοιραῖιι5 6ϑῖ 7) Ππιάαῖοα ΠΕΕΘΡα 16 ΡΡ.6- 

ταϊοπο 45] νθ]ο ἰθοῖιπὶ πα θοὲ σου: αἴαιθ 14 

111 ἀοοῖάϊε, εο {πο Ἰσποῦοῖ σΟΡΡΟΡ ]θ μὴ [6615 

ΟὈβογναϊοπθηι ἴῃ δά νοπίι ΟΠ γΙ5Ε1 ἈΠΟ] 6556; 

ἴα ἤσπινῖθ. δ νου τα 6. {ΓὰΠ51 115. 5. Πΐ ΘΠΪΠῚ 

5 ρου νοᾶποαΣ ᾿πι 6 Ὶ Π88. 5015 αἄἀνοθηῖι : οἱ οθϑϑαΐ 

Ἰ6χ , δὲ ργορθεῖδ 516 Πἴ, 5ἴτηα] τὰ ΠΠπΧ1Ὲ νου 85. 

Αἱ 4πὶ ροίαῖϊξ δά ργοϊιπαάα [65 Ά}15 56 η51:15. ΡῈ Π6- 

[Γ6., Ὧἃ6 ἀἰδοῦβδα ἰΘσῖβ ΟὈβαιναΐθ , οθῖι νε]α- 

πιοηίο,, ἱπίροϊνα δά ἀγοδηᾶ, ἢϊὸ ΜΌϑθῃ ᾿πη] δα τι5 

δϑῖ, νϑίδπιθη, ἀπιη ον απ Π)60, [0]] 6 Πίθιη : 

056 568 δἰϊδιη οοηνθγίθη5. ἃ ᾿Πογὰ δα ΘρΡ1Ρπ1Π|. 

Οἴιαγθ γϑ]αηηῖηὶ Ζπο ᾿πη ροϑὶ [πππὴ δϑῖ 5106} [ΔΙ Θ 
Μοβὶ , γεϑροηάοε ἰθσα]ίτπι ἀμ θπίογιτη Οὔ βοιι- 
γἰταϑ : ΟΠ 5101 δι πὶ ἃ ΠΟΙ] Πι1ΠῚ τεϑροπάοιὲ 

ϑρ ΓΙ 8}15 ἱπι}Πρεπίῖα. Ενθο «αὶ 1π ἰθοιοπα 165 15 
δὐίονι Πεογαπι, σοπ νυ 5656 δα Ποιηίπηῃ (Π0- 

" ᾽ 

᾿ ἐν τῇ ἐπιδημίᾳ ἡ Ἐ41Π1 ἐπὶ πῆ ἐπιδημία κατήογη- 

ται... οἱ λύχνοι. ΓΑΡΕῚ νοίονοϑ αὖ πὶ ἰοχία. 

ἱ προφητεῖαι Ηδο Σ Ἡ μοῖθῃ ἴῃ “ποθιι5 ἰαπίαππι 16- 

σίταν σοα]οῖθιι5 Ν,55. Ὁ τὰ ἅΠ0 4αοάδιῃ βθου πα ἃ τηᾶπιι, 

504 Τἄπηοπ οᾶπιὶ οὐ (οΙα θ6ἤδῖο Ρτοο ] πλτι5 νυϊσαΐς 

προφῆται, ττῦ ψΕΥΒ15 Ἀροβίο!!, ἃ φὰς τοβρίοιί Βδβι τι5 

Πα 515 ΟΠ ΤΙ ΠίοΤμη. 

1;.- 

ὙΠ ν. κι 

Γνίώοηι. ν 

14. τ6. 17. 

Αποώ. 3ήη. 

51: 



16. 

ιό. 

ὕοαπ 

25. 

02 5. ΒΑΒΙΙΙ ΟἸΠΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟΘ. 

ΕΔ ΠῸ15. Δ ΘΠ Πτιπο ΘΒ ΙΡ τι5. (Ἰοἰ ἔτ}, ἃς 51Π}}}15 
γα ΔΟ51, οχ ΔΡΡΑΥ ΠΟ Π6 61 [δοῖθη 9] ου]- 

Ποαΐαπι Πα 6 η1. δ᾽ σας θηϊηὶ {πὸ Παχίᾳ Πουϊάο5 
ΘΟΙΟΓ65 ροϑιξα διιηΐ, 6 5ρ[6 πον 6 Ρ ΟΙλπδηΐθ οο- 

Ἰονδητι δὲ ᾿ρ88 : 5ῖο 411 ουϊἀθηΐοι ᾿πτθ πα οσα-- 

[05 ἴῃ ϑρ γι τη, Θχ {ΠΠπ|5 σ]ουῖα Ζαρα δπητηο 0 
{γα πϑίου μηδ τὶ ἢαΐ 1 ΠΟΥ, ἀπιηη νϑυ αῖθ ἃ 

ϑΡ᾿γ τα. ΡΡΟΠΙἃ Ππαηΐθ., σοι ᾿πο6 ιιδ πη, σΟΥ 6 

ἹΠππϊπαῖαν. ΕΠ Ος 6ϑὶ ἔλα ΠΒ[ΟΥ ΤΠ ΔΡῚ1 ἃ σ]ουῖα 50101- 
[15 84] ΡΓΟΡΓΪΔ ΠῚ σ]ου απ, παπι ῬάγοΘ, ΠΘΉ1|6 ἴ6- 

ΠΙΠΓΘΥ 5 564 1η ἰδηίιιη), 4τ18 Πἴπ|Π} Ρδ1 651 1{Ππ|5 [ΓᾺΡ] 

ΘΕ ΠῚ 4{| ἃ ϑριγῖπι 1Ππ|πη]Παΐαν. ΝΌΠ ΨΘΓΟΡΙΒ..) 0 

:. (ον. 8. ἤρΠη0, ΑΡοϑίο]!πη) ἀἸσθηΐθιῃ : 7 6πιρίιιτη 1) 6ὶ 65 ἰϊς, 

εἰ ϑρίτίτιι5 1) οἱ μανιίαϊ ἐπ υονῖς Ὁ Ν αι ροἰτ]55θὲ 
ἘΠῚ ΙΔ ΠῚ 56 ἔν !]6 ἀμ] ΟΙ τι Π} ἈΡΡΘΙ]ατοπ 6 ἔθ Πρ} 1 

2. Τίμι. 5. Ποπονάγο ἢ Οὐ] 4] ΘογΙρ αν απ αν Πἰΐτι5 1Π51-- 

Ραἴδι ἈρΡΡΘΙΪα ., 60 {πο δἤήίαξιι ΞΘ ριν ἔτι5. βου ρα 

511, ΠῚ1ΠῚ ΟΠ 1Π16]10515 δὲ ΒΡΙΡΙ ἔα} ἃ ΓΘ ππια ΠΕ | 115 

γΘΡ15. παν 9 

ἃ πρὸς τὸ δῖ. Μί55. ΕΔΤΕ ἐπὶ τό, 

Ρ χαταχρώννυται  ἴὰ (ὐοάϊοο5. Δηταυΐογοβ. ΑἸ οὐ 

ΑΙΝΘΟΉΠΙΕΡ, 

ροῦντα τὸ χάλυμμα, ἐπιστρέφων χαὶ αὐτὸς ἀπὸ 

τοῦ γράμματος ἃ πρὸς τὸ πνεῦμα. “Ὥστε ἀναλογεῖν 
τῷ μὲν ἐπὶ τοῦ προσώπου δωύσέως χαλύμματι 

τὴν τῶν νομιχῶν διδαγμάτων ἀσάφειαν " τῇ δὲ 

ἐπιστροφῇ, τῇ πρὸς τὸν Κύριον, τὴν πνευματικὴν 

θεωρίαν. Ὃ οὖν ἐν τῇ ἀναγνώσει τοῦ νόμου περι- 
ελὼ δ ΄ 3 7, Ἕ ᾿" ᾿" Κ ’ δ ν τὸ γράμμα, ἐπιστρέφει πρὸς τὸν Κύριον ( 

} σ΄ - τ 
δὲ Κύριος νῦν τὸ Πνεῦμα λέγεται), καὶ δωοιος γί- 

νεται Μωῦσεϊ ἐκ τῆς ἐπιφανείας τοῦ Θεοῦ τὸ 
, Ἕν Ρ » “ Ὁ ν, " “-“ πρόσωπον δεδοξασμένον ἔχοντι. Ἃς γὰρ τὰ τοῖς 

ἀνθηροῖς χρώμασ! παραχείμενα , ἐκ τῆς περιῤῥε- 
, ΕΣ Ε] 

οὔσης αὐγῆς χαὶ αὐτὰ ἢ χαταχρώννυται " οὕτως 

ὃ ἐναργῶς ἐνατενίσας τῷ Πνεύματι, ἐχ τῆς ἐχείνου 
"» - 

δόξης μεταμορφοῦταί πως πρὸς τὸ φανότερον, 
:; . - 5 - , τὶ ῃ ; 

οἷόν τινι φωτὶ, τῇ ἐκ τοῦ Πνεύματος ἀληθείᾳ τὴν 

Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ, 
ἘΦ τος, τ δόξ; ὉΠ , 3 ᾿ 

μεταμορφοῦται ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν 

καρδίαν χαταλαμπόμενος. 

5" ὦ ἋΣ» ᾿ ’ “Ὧι 5 - Ὁ 5 Ἄ 

οἰκείαν δόξαν, οὐ μιχρολόγως, οὐδὲ ἀμυδρῶς " ἀλλ 
φινἣ “ .“ο. 3 ὦ Στ ΘᾺ . .“. ἐξ ὍΤΙ , ἐπὶ τοσοῦτον, ἐφ᾽ ὅσον ἐστὶν εἰκὸς τὸν ἀπὸτοῦ Πνεύ- 

’ Οὐ ἯΝ τ ν 0 Ἁ - ,ὔ 

μᾶτος φωτιζόμενον. Οὐ δυσωπῇ, ἄνθρωπε, τὸν ἀπό- 
-ῳ Ἁ τ» 

στολον λέγοντα, ὅτι Ναὸς Θεοῦ ἐστε, καὶ τὸ Πνεῦ- 
μὰ τοῦ Θεοῦ οἰχεῖ ἐν ὑμῖν; Ἄρα τὸ δουλικὸν 
οἰκητήριον κατεδέξατο ἄν ποτε τῇ τοῦ ναοῦ προσ- 

ἡγορία τιμῆσαι ; Τί δὲ ὃ θεόπνευστον τὴν ΤΓραφὴν 
» “2 Ν ὰ - 2 , ΞΕ λα. Π , ὁ 
ὀνομάζων, διὰ τῆς ἐπιπνοίας τοῦ ἁγίου Πνεύμα 

τος συγγραφεῖσαν, μὴ τοῖς τοῦ χαθυδρίζοντος χαὶ 
ε ͵ ἌΝ Ζ ΄, Ἂ 

χατασμιχρυνοντος αυτὸ προσρήημασι χεχρήηται 2 

61π| χαταχρώννυνται. 

ς χέχρυται Ἴ [τὰ ΠΡΥῚ νεΐογοβ. ἘΔ1 χρῆται. 

Οοητηιαιῖο παίτταἴῖς σΟπιτιτιηϊοτιὶς δ ριγίίις.,, Ὁ Σύστασις τῆς χατὰ τὴν φύσιν χοινωνίας τοῦ Πνεύ- 

60 φιοά αι αὸ Ῥαίον οἱ ΕἸζπις ἱΠΟΟΤΊΡΤῈ - 

Πμοπειθις δεῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΠ. 

53. Νὴ 50] τὴ ἁιιῖθη οχ πος {π04 ΘΑϑ θη] 

Πὰ}6ὲ ἀρρεδ!ἰδιϊοποβ,, εἰ ἴῃ ορθυ ΟΠ Ρτ15 ΘΟΠ50 15 

δϑί δ οἱ ΕἾΠΟ., ἀππποοθῖ παΐαγϑο 1{Π1π| ΘΧοΘ 6 η-- 

[18 ; ὙΘΡΌΠ ΘΠ] Δ ΠῚ ΘΧ 60 4τοα ρα ἴοι ᾿ποορΓο- 

ΠΘΠ51}01115 658 1π 16 ]]θοῖαι. Οὐδ Θη] τὴ 46 Ῥαῖγ Ιο1- 

ἴπι;, 4τιοα 51} ϑιιργὰ ΘΟΘῚ ΓΔ ΠΟΙ 6ΠῚ ἢ τ] ΠΆ1, 41186- 

416 ἀθ ΕἸἾΠΟ, δα θη ΠΟ] ητι5 οἱ ἐ6 Κρ νει βαποῖο 

17. “Ἰ1οἷῖ : Ραΐογ [πιδι6.. οἰ πατιτιτι5 16 τιοπὶ οοσπονῖξ; 

πη Π τη} ἈΡΡΟΙ]Δη5. ἢ] ΠΟΠ ΘΟ θιιΠῚ 6 οβοο οἱ 

ἃ χριγωνόν 1 [τὰ ΝΙ55. ποη ραιιοὶ, ἘΔ 1 χοινόν. 

ὁ λέγων 7 Εάτι αἀάαπι ὁ Υἱός, 5βεᾷ πο γϑΐθγοβ ΠΡΥῚ 

τ Ω ᾿Ψ κ᾿ -ὖὦὗ΄ 

ματος, ἐχ τοῦ ὁμοίως εἰναι Πατρὶ καὶ Υἱῷ 
᾿ 

πρὸς θεωρίαν δυσέφιχτον. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΡ'. 

3 

Οὐ μόνον δὲ ἐξ ὧν τὰς αὐτὰς προσηγορίας ἔχει, 

χαὶ ἃ χοινωνόν ἐστι τῶν ἐνεργειῶν Πατρὶ καὶ 

Υἱῷ, τὸ ὑπερέχον αὐτοῦ τῆς φύσεως γνώριμον, 
ἀλλὰ χαὶ ἐξ ὧν ὁμοίως ἐστὶ πρὸς θεωρίαν δυσέ- 

φιχτον. Ἃ γὰρ περὶ τοῦ Πατρός φησιν, ὡς ἐπέ-- 

χεινα ὄντος ἀνθρωπίνης ἐννοίας, χαὶ ἃ περὶ τοῦ 

Υἱοῦ, ταὐτὰ ὃ Κύριος καὶ περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύμα - 

τος λέγει" Πάτερ δίχαιε, καὶ ὁ χόσμος σε οὐχ 
ἔγνω ᾿ τὸν κόσμον “ λέγων νῦν, οὐχὶ τὸ ἐξ οὐρανοῦ 

θη Παρεπί. 



18. Ὲ Β5ΡΙΕΙΤὺ 

2 

ΒΆΑΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΧΙΙ. ρθό 

χαὶ γῆς σύστημα, ἀλλὰ τὴν ἐπίκηρον ταύτην χαὶ Ε ἴον σοηδίδηϊοηι, 564. ολ πόλη πᾶπο ᾿ππιιηιο- 
- δ᾽ λὺ 

αυρίαις μεταύολαῖς ὑποχειμένην ζωήν. Καὶ περὶ 
ε -“ ’, Ε . ᾿ ΥῪΣ , 
ἑαυτοῦ διαλεγόμενος, Ἔτι μικρὸν, φησὶ, καὶ ὃ χό- 

» » -» 74 

σμος με οὐχέτι θεωρεῖ " δμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με. 

ΤΙάλιν ἐνταῦθα τοὺς τῇ ὕλικῇ καὶ σαρκικῇ προσ- 
ῃ οῸὺ , “ο 7 

δεδεμένους ζω, καὶ μόνοις ὀφθαλμοῖς τὴν ἀλή- 
, ΝΥ - 

θειαν ἐπιτρέποντας χόσμον προσαγορεύων, οἱ τῇ 
Ξ, , -Ὁ ἐν. , 2 ,ὔ ΒΕ ἌΝΝΑ » -" θ0 ᾿ 

ἀπιστία τῆς ἀναστάσεως οὐχέτι ἔμελλον τοῖς ὀφθαλ- 
» τ “..’ ον , .- “ γχλ 

μοῖς τῆς χαρδίας τὸν Κύριον ἡμῶν ὄψεσθαι. Τὰ 

δὲ αὐτὰ χαὶ περὶ τοῦ Πνεύματος εἰπε - Τὸ Πνεῦμα, 
φησὶ, τῆς ἀληθείας, ὃ ὃ χόσμος οὐ δύναται λαύεῖν, 
ω Ὧν -" ἘΞ 5. Λ [ ΕΣ , χ" - μι ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ, οὐδὲ γινώσχει αὐτό. Ὑ μεῖς δὲ 

, Αναν « 3. πίρον ας ΄, « ΔῪ } 
γινώσχετε αὐτὸ, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει. Ὃ μὲν γὰρ 

ἃ σάρχινος ἄνθρωπος, ἀγύμναστον ἔχων πρὸς θεω- 

ρίαν τὸν νοῦν, μᾶλλον δὲ ὅλον, ὥσπερ ἐν βορθόρῳ, 

τῷ φρονήματι τῆς σαρχὸς κατορωδυγμένον ἢ φέ- 

ρων, ἄδυνατεῖ πρὸς τὸ πνευματιχὸν φῶς τῆς ἀλη- 

θείας ἀναόλέψαι. Διὸ ὃ κόσμος, τουτέστιν, ἣ τοῖς 

πάθεσι τῆς σαρχὸς δεδουλωμένη ζωὴ, οἷον ὀφθαλ-- 
᾿ - - ἘΞ ἢ ω 

μὸς ἀσθενὴς φῶς ἡλιαχῆς ἀχτῖνος, τὴν τοῦ Πνεύ-- 

ματος χάριν οὐχ ὑποδέχεται. Τοῖς μέντοι μαθη- 
ταῖς “ ἑαυτοῦ χαθαρότητα ζωῆς ἐχ τῶν διδαγμά- 

τῶν αὐτοῦ μαρτυρήσας ὃ Κύριος, τὸ χαὶ ἐποπτιχοῖς 
ὙΝ ᾿ ᾿ τ - ΄ ΕῚ Ὁὔ 
ἤδη εἰναι, καὶ θεωρητιχοῖς τοῦ Πνεύματος ἀποδί- 

δωσιν. Ἤδη γὰρ, φησὶν, ὑμεῖς χαθαροί ἐστε, διὰ 

τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. Ὅθεν ὃ μὲν χόσμος 
ΕῚ , - - Η͂ - ΞΕ ἡ ΣΙ “Οἱ 

οὐ δύναται λαύεῖν " οὐ γὰρ θεωρεῖ αὐτό ὑμεῖς δὲ 
“Σ᾿ 2. Ν τε ΑἸ ΕΘ ΟΣ , τ ΓΣΝ ἢ δ 

γινώσχετε αὐτὸ, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει. 'Γαὐτὰ λέγει 
δ «“ « , Α κὸν ΝῊ λ Εν 

χαὶ Ἣσαϊας, Ὃ στερεώσας τὴν γῆν, καὶ τὰ ἐν 
Ἢ εἶσι ἃ ᾿ Ἁ Ἁ : . ὴ μντῳ Ὁ... 6 3 δὰ 

αὐτῇ, ὅ καὶ διδοὺς πνοὴν τῷ λαῷ τῷ ἐπ᾽ αὐτῆς, 

χαὶ Πνεῦμα τοῖς πατοῦσιν αὐτήν. Οἱ γὰρ χατα- 

πατοῦντες τὰ γήϊνα καὶ ὑπεράνω αὐτῶν γενόμενοι, 

ἄξιοι τῆς δωρεᾶς τοῦ ἁγίου Πνεύματος μεμαρτύ-- 

ρηνται. Τὸ οὖν ἀχώρητον μὲν τῷ χόσμῳ, τοῖς 
δεν, λ ΄ " Ψ - δ, 

ἁγίοις δὲ μόνοις διὰ καθαρότητα τῆς καρδίας θεω- 

ρητὸν, τί χρὴ νομίζεσθαι, “ ἢ ποταπὰς τιμὰς συμ.- 

μέτρους ὑπάρχειν αὐτῷ ; 

ἔ θεωρεῖ 1 (πη οἤβιι5 νοἀἀοπάϊι ραΐαι, υἱάεὐϊι, 

οἵ Ρϑιο ροβί, υἱωεδϊεϊς.- 

ἃ σάρχινος  [{ὰ Ν55. οοάϊοο5. ἘΔ. σαρχιχός. 

Ῥ φέρων 1 ἤδρ. Ῥυΐπιιβ. ἔχων. ΠΡ᾽ἄοπὴ «ααίιον Δ55. 
ἀδύνατος πρός. ΝΙΠΙ] ἰἀπηθη τηπ ἀπάτη νἱάείαγ. 

“ ἑαυτοῦ 1 [ἃ ποδίτϊ οοαϊοοβ Ν55, ΕΔΙ αὐτοῦ. Ῥαιϊο 
Ῥοϑὺ 61 διδαγμάτων ἑαυτοῦ, «ιυίΐπηας Νί55. αὐτοῦ. 

Δ4θ 

ο 

1Ἴ54τι6. πηι! ]οηθιι5. ΟὈποχίαμι νἱΐαπι. ἂο ἠδ 

56 1080 ἰο΄ιιθη5, «Ψ“{ἢμὸ πιοαϊοτιι., ἹΠ4αΪ., δέ ψοαπ. 

τε πετιαίμι5. ἢ 6 ]απὶ ποτὶ υἱάθὶ, τος ἀπΐεηι υἱάειὶς 9" 

η16. Ἀτινϑιι5. ΠῸ 605 {|| ΠηαίθΡΙἃ}1 σα ΠΔΙ 416 ν]τὰ 

ἀενίηοι διιπὶ, δὲ Θου}15 ἐπι Θχροπάτιπί νορὶ- 

ἴαῖθηι. .. ΘΠ} ΔΡΡΘΙ]α 15, 4] ΠΟ ΔΠΊΡΠ115 

ΟΟΙΠ15 ΘΟΡ 15. ὙἸ5Ε}1 ογα πὶ ΠΟΠΊΪΠΙ1ΠῚ ΠΟΘ ΓΙ, 60 

«πο ΡΟΒΕΡΓΘΟΙΟΠΘΠΙ ΠῸΠ οὐ ογοηΐ. Ηφο δι [6] 

Θά θη Εἰχὶς εὲ ἀ6 ϑρινῖτα : δρίγίίιπι, Ἰπαα1, χοαπ. 

τογαις, αιίθηι τητιατι5. πιοπὶ ροίοδὲ αοοίρετα, ᾽7᾽ 
χιιοά ποτὶ υἱάδαι {ἐἰιιηι., τιθητιο οορηοϑοαί δίίη : 

05 αἰίθηι ὁοσποσοῖίϊς {ἰζιίηι., σιιοά ἀρια 05 

τυ αηθΐ. (ΡΠ 8115 5: 4πΠ 6 πη ἤθη 0 τηθηΐθηη πα ἢ 5 

Δ σοΠΙθ ]Δ ΠΟ 6 ΠῚ παι Θχεροϊ [Δ ΠῚ 5 0 γ6ΓῸ 

τοἴδ ἢ} 1ἢ ἃ δοξι οαΥ Π15. γ θα π΄ ΘΟ ΠῸ (οἰ Ὀ55Δ}) 

ΒΕΥΘΠ5., ΠΟ ροίοϑιὲ δὶ ϑρινηίια!6 ᾿ππ]6 πὶ νυ [15 

Δ ΓΟΠ]Θ 6 οοῖ!ο5. Οπαργορίθυ πη 415, πος δϑί, 

ΟΡ Π15 ΘΠ ΡΙἀἰΓΑΕΠ8" ἀἀἀἸοία νἱΐα, σγϑῖας Οοα]τ5 

᾿π 06 01}}15. ΠΟῊ ἔδυ Θ ἢ 5 γ8(1] 5018 115 [πη] 6, ΚΙ ΓΙ τ5 
ΒΡ ΠΙΔΤὴ ΠΟΙ ΓΘΟΙρΙ . Αἱ Ποιηπα5 οατῃ μος ἡ Ἰ561- 

ΡΌΠ15 ΤΘϑ τη πππὶ ἀΘἰ55θὲ, {πο τηπιπς θϑβϑθηΐ 

γἱΐϑ5. ΟΡ ἀοοἰγΙΠδΠη Ἰρϑῖτι5, ἰδὲ δε πὴ 5, τι 14 π) δὰ 
ΒΡΘοι ΠΟ Π ΘΠ σΟἢ ΘΠ] ΓΟ ΠΟΘΙ Π116 ΒΡΙΡ 15 δ1πὶ 

(- 

Λ 
4: 

ἸΙάομϑι. απ, πα, θοὸς πειτιεϊ δ5ἐϊ5 ΡΓΟΡΊΟΙ χοαπ.ι5 8. 

56 ποπθην {ίίοῖπ, ἰοςιίι5 δίπι υοὐὶδ. ἔπιάδ χοαπι 

πιιέτιεῖιι5 φμϊάθην ποτὶ ροΐδοὶ {ἰιπιὶ ἀροίρεγο,., 17: 

φιιαπάοᾳμϊάσηι ποτὶ υἱάεὶ ἐπι: οο5 πίδπι πιο-- 

ν δι Θιιηι.. φιοτχίαπι ἀρια σος5 πιατιεί. ἘΔ ΘΠ 

’ 
1": 

αἴθ. οὲ Ἐβαϊαβ : Ομὲ σέαῤιἰνὶξ ἐογγαπι,, δὲ {ιι Εξα. η5. 5. 
ἐπι Θώ διιπί|, ἀφάϊίσιιε ερίταϊοποηιν ροριιῖο, φιιὶ 65 ὲ 

δΙροΓ ἐἰΐαπι, εἰ δ᾽ ρίσίίιπι οαἰοαπίϊδι οαπι. ἸΝ Τα 

411 ΘΟπου]οληΐ [ΘΓ ἃ 5 ΠΙ541|6 ΘΙ ΡΘΙΊΟ 65 ον ᾶ86- 

γαηΐ, ἀἸσ ΠῚ ρΡΘΡἀἸΟΔ1 διιηῦ ἄθπο ϑρ 15 8 ποι]. 

ΦΈΘΙῺ ΘΡΘῸ ΤΠ 15 Θα ΡΘΙ6 ΠΟῚ ροίοϑί, 441 ἃ 

5015 58 ΠΟΙ5 Ρ6Γ ΟΟΡ 15 Ραγι αΐθη νἹ 60} ροίοϑὲ, 

4] θη. 6556. ΘΧΊϑ ηὰ Πα 1} 65}, ἅτ {π|4|65. {ΠῚ 

ΠΟΠΟΓῸ5 οΟηΙροίον 9 

ΤΡΙάὁπὶ Ἀθρῖιιβ (ππᾶγ ἔτι διαταγμάτων. 

ἃ χαὶ διδούς Ττὲβ (οά!οο5 χαὶ δούς. Μοχ (οἰ 6 πὶ 

παντὶ τῷ λαῷ. 

6 ἢ ποταπάς  οτταρίο ἴῃ 6115 ἢ τὰς παντοδαπάς, 

4ιοά ορο βὲχ (οάϊοιιμ πιο ἀαυΐηλι5, {ποσιιμὴ ἰάτη6 ἢ 

πομΠ1}}1 ΠαΡεπὲ τὰς ποδαπάς. 



ον, τὸ: 3. 

Ζεῖι. 8. 46. 

Ζχδος 1.15 

απ. τή. 

928: 
“εγοηι. 20. 

5.αρπὰ 70. 
Επτεοδι. ιτ.1. 

ϑαρ. κι. 7: 
Ρεαί. 138. 

η- 
“Ι584.2.5. 

01 5. ΒΛΒΙΠῚΙ ΟΕΒΆΒΕΙ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟΘΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἝΞ 

δ ρίτι{πι5 δἰ ογι [οαἰϊοτιεπι 6556 δηπιιπιεγαίζοποπηι 

δοίη, τι {ἰ{ αεδισιί. 

ΟΑΡΌῚ ΧΧΙ͂Ι. 

δή. ἘπτῸτγ 6] Πτι86 θὰ νι [65 51 Πσιι]δ 1 000 
ΟἸ ΓΟ ΒΟΥ ΡΟ 6556 οὐθ ππιπιν. ΝὰΠΙ ΔΠΘΈΪτ5. 61] 
αϑίασαϊ (ΟΡ Π6]10., ΠΟῊ ἴῃ ΘΟά θη ᾿ποἸηθ Πίο δαϑβία- 

βαΐ δὲ ῬΒΠΠρΡΡο : πϑάιο 481 Ἰοσιατι5 οϑὲ Ζδομδ-- 
Υ]85. 0 Αἰτὰγ1., Ρ6ι 14θη [θΠ}ρῈ5 δἔΐαηη 1π ΘΟΘ]Ὸ 

918 ΠῚ ΠΡ ]Ο αὶ δἰ! !οηθη. ΑἹ ΒΡΙΡΙπι5. οὐ θα τπιν 

5101} οἵ ἴῃ ΑΡΔΘΟἢ οἱ ἴῃ ΤΆ Π1616 ᾿π Βα ΡΥ ]Ο πὰ 
ΟΡΘΙΑΡῚ ; οἱ οπὶ ΠΙΘΡΘ ΠλΪὰ 1η Οα αν Ποία, οἵ οἴη] 

ἘΖΘΟΒΙ6]6. σαρον μον γϑυβαῦὶ. δρί γι ἐμ Θτιΐηι 

1)οπιϊπὶ τορίθνι οΥεπι (ογΓ ατιίτη.. Ἐπ, Ομο ἰνο ἃ 

ϑρίσίει «πιο, οἱ α  αοὶθ τα ψιιον [ρίατι ἢ Ἐπ᾿ Ρνο- 

Ρμοία, Ομοπίαηη 650 υοὐϊδοιιι διίτπι. εἰϊοῖ! 1}0-- 

τιΐτπι5 : οἱ διρινιιπι5 πῖθιι5 δἰαΐ πὶ πιϑαϊο υὑδείτὶ. 

Επιπ νΟῸ 4π| Ὁ] 6116 οϑῖ 5 80 πὰ οἴαπὶ 1)60 δ οϑβί, 

ΟΠ} 115 6556 Πδ(Π}85 ΟΡ θ ορουίθι ἢ παϊνγιι) ΟΠ. Πα 

ΘΟΙΩΡΙ]Θοῖθηἴ5.,. ἃΠ ΡΑΡΠΟΌΪΡ 115. ἀγοΐαίο ΙοοΪ5 , 

“0 ] θη 6556. ΠΔ [ΠΡ ΠῚ ἈΠ ΘΟ μαῖοὶ οχ αἸο 159 

ψϑειηι πος ἀϊχουῖῖ πϑιηο. Τσ᾽ταν 4 παίινὰ αἰν1-- 

Ὠτι5 Θϑῖ, 411 τη ση τ 1Π6 ἸΠΟΟΙ ΓΘ Π ΠΘΠ5115, {1 

ῬΟΐΘΠ5 ἴπ Ορθυ Δ Ι ΟΠ 115,. 4πὶ θοπι5 ᾿ῃ Ροποίϊ-- 
ΘΘΠ 5. πὰιπ ΠΟΙ 5.00 ΠΟ Οἰ ΓΘ  Πλ115 3 ΠῸῚ 

ΒΈΡΓα τηοάτιηι σ] ΟΡ ΠΟαΡΊηλι5 ἢ ἔσο γΘΡῸ π|}}}]} 

Δα ᾿πῖθ ! ]Πσὸ σ]ΟΥ Ια ΠῚ, 48 ΠῚ ΘὨΔΙ ΠΕΡ ΓΙΟΠΘΙ 
τ] ΡᾺ ὈΠ]Π τ Π}., 4: 111 δάϑιιπι. ΤΠ τι6 τ 511 1η-- 

τοΡἸοθὴξ ΠΟΡῚ5.» Π6 ῬΓΟΥΘΙ15 ΠΙΘΏ ΓΠΙΟΠΘΙῚ [ΔΟΙΔΠ}115 

ῬΟΠΟΙ ΠῚ, 4185 ἃ 110 ΔΟΟΙΡΙΠΉΛ5.. ΔΠΓ ΟΠΊΠΙΠΟ 

δὰ {τ|86 11 ἀἀβιιη! ΘΟ] ΠΟ ΠΟ Γ 556... Θϑζ 51 ΠΔ ΠῚ 

5] ου Πα ΟΠ ηι ᾿πη 0[6556. Νὰπ πὸ Πθιη ΖΕ] Θηὶ 

οἱ Ῥαΐγοπι ΠΟ ΠῚ ποϑίγὶ {651 ΟΠ Ισιῖ δὲ πη1-- 

σϑηἑταπ) 1}Πππ|5 ΕἸ ηλ 4Π16} Θ]ΟΥΙΠΟαΓΘ. ΒΡ ΟΒ51 - 

ΠΉΛ5.. 48 Π| ΡΓῸ ὙἼΡΠΠ ποβίγα 1ΠΠ1π|5 ΡΟ Ισῖα γ6-- 

οΘηβθπάο. 

ἢ τῶν μὲν οὖν] (ἀριι νἱροβιπησπη [θυ λπιπὶ|, {0 ἰπ 

Ἔα 115 ᾿ποῖριὶ δ πες σογρα, ἐγὼ δὲ οὐδὲ ἄλλο, Πἴο ἀρ- 

Ῥοποπάτιπι ΘΘηβισπ 118, οα πὶ Ῥ] αΓῸ5 Μῖ55, ΘΟ Ἰοο5, ἔπ πὶ 

οἴϊαπι ᾿ρ58 ΠῈ 56 ΓΠΊΟΏΙ5. 56 Υ16 ΠῚ οἵ σοπἐϊππὰ []ΟΠ 6 Πὶ 56- 

4πα11. ΓΑφαοῖ ἐπῖπα μϊο ΒΒ πῃ ἀα ἀ]14 ἀτραπηοη- 

1 Ππ| ΓΔ ΏΒΙ1ΓΘ, 

ε εἶναι ΕΔ1Π εἴρηται εἶναι. Ῥυίχμα νοχ ἱπα{}15, πος 
Ἰοσιταν ᾿ῃ ΘΟαΙοΙθιι5 Δἴ585, 

Ὅτι δοξολογία Πνεύματός ἐστιν, ἣ τῶν προσόντων 
αὐτῷ ἀπαρίθμησις. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΙ΄. 

Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἑχάστη δυνάμεων ἐν πε- 

ριγραπτῷ τόπῳ τυγχάνειν πεπίστευται. Ὃ γὰρ τῷ 
Κορνηλίῳ ἐπιστὰς ἄγγελος, οὐκ ἦν ἐν ταὐτῷ καὶ 

παρὰ τῷ Φιλίππῳ, οὐδὲ ὁ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου 

τῷ Ζαχαρία διαλεγόμενος, χατὰ τὸν αὐτὸν χαιρὸν 
Χ ᾽ -3 τ δ ἶ πὶ ὟΝ , τ , χε 

ἢ χαι ἐν οὐρᾶάνῷ τὴν οἴχείαν στάσιν ἐπλήρου. Τὸ 

.:- 

»" 

μέντοι Πνεῦμα, διιοῦ τε ἐν ᾿Αὐδαχοὺμ. ἐνεργεῖν, 
χαὶ ἐν Δανιὴλ ἐπὶ τῆς Βαῤυλωνίας πεπίστευται " 

χαὶ ἐν τῷ χαταῤῥάχτη 8 εἰναι μετὰ “Ἱερεμίου, καὶ 
᾿ 5 - Τ "ρ 

μετὰ Ἰεζεχιὴλ ἐπὶ τοῦ Χοράό. Πνεῦμα γὰρ Κυ- 
,ὕ ῳ 3) , δ το 

ρίου πεπλήρωχε τὴν οἰκουμένην. Καὶ, Ποῦ πορευ- 

θῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός σου, καὶ ἀπὸ τοῦ προσώ- 
ἥς ἈΠΕ " Κ Χ ὃ ἜΡΟΝ 5 Δ γι εἰ 5.ὧν που σου ποῦ φύγω; Καὶ ὃ προφήτης " Διότι " ἐγὼ 

ΟὟ ΔὩν " " Ἐν σ᾿, Ὰ . ᾿ τὸ ἢ 
μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι, λέγει Κύριος" καὶ τὸ Πνεῦμα μου 
ΕῚ , " ᾿ ε - γχενλ ἈΧ ν Ὁ“ ἶ 

ἐφέστηχεν ἐν μέσῳ ὑμῶν. Τὸ δὲ πανταχοῦ ὄν, καὶ 
“-“ Χ - , ζ΄ , ΄ 

ϑεῷ συμπαρὸν, τῆς ποίας προσήχει νομίζειν φύ- 

σεως; τῆς πάντα περιεχούσης, ᾿ ἣ τῆς μεριχοῖς 
Κφ ὲ 9 

ἐμπεριειλημυένης χωρίοις, ὁποίαν τὴν τῶν ἀγγέλων 
, Ε ν 

ὃ λόγος ἔδειξεν; ᾿Αλλ’ οὐχ ἄν τις εἴποι. Τὸ οὖν 

θεῖον τῇ φύσει, τὸ ἀχώρητον τῷ μεγέθει, τὸ δυνα-- 

τὸν ἐν ταῖς ἐνεργείαις, τὸ ἀγαθὸν ἐν ταῖς εὐερ- 

γεσίαις μὴ ἢ 
Ι 281 ΠΣ) ,ὔ ΠΥ - 

δὲ οὐδὲ ἄλλο τι τὴν δόξαν τίθεμαι, ἢ τῶν 

ἘΠΕ Σ Ν ν Ὁ ΕΙΣ ἥ ἘΠΕῚ πεν 
ὑπερυψώσομεν; μὴ δοζάσοιεν; ᾿[ζγῷ 

- κ ἘΣ Τ᾿ 
προσόντων αὐτῷ θαυμάτων τὴν ἐξαρίθμησιν. 
σῃ μι. Ὁ ΕΔ ων ΨΑΓ, σ΄ Ω ᾿ - Ὥστε ἢ οὐδὲ μεμνῆσθαι ἡμᾶς τῶν παρ᾽ αὐτοῦ 

- » τς “" “- 

ἀγαθῶν ἐπιτάξουσιν οὗτοι, ἢ πάντως ἣ τῶν προσ- 
, Φ᾽:᾽Ῥ ὦ - , - , 3 αὖ ΄ 
ὄντων διέξοδος, τῆς μεγίστης δοξολογίας ἐστὶ πλή- 

" Ψ τὰ 

ρωσις. Οὐδὲ γὰρ τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα τοῦ Κυ- 
- 3 ον - - -Ὁ 

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν λονογενὴ αὐτοῦ 
"» - , ΕΥ “- 
Υἱὸν ἄλλως δοξάζειν ἔχομεν, ἢ τῷ χατὰ τὴν ἧμε- 

, νΝ,, Ν ΄ τι - δ , 
τέραν δύναμιν διεξιέναι αὐτοῦ τὰ θαύματα. 

᾿ ἐγώ 1 ἘΝ Ιεῖ5 Ῥανῖβ. ἁ 41 φησὶ, {ποα ἴῃ γοίογιθι5 
᾿θγῖβ ποη ἰοσίξασ, πθο 1ῃ 61. Β451]. 

1 ἢ τῆς μερικοῖς... εἴποι 516 ΠΟΤῚ δοάϊοο5 Μ885. 

ἙΔια τοῖς μεριχοῖς... εἴπῃ. 

κὑπερυψώσομεν 1 Πιιο Μ55., ὑπερυψώσωμεν ; μὴ δοξά- 
σωμεν ; Νοτι τη8]6 ἴπ (οαἴοα Απσ!σαπο υεὴ ὑπερδοξά. 

σομεὲν. 

1 οὐδὲ ἄλλο ] μος, βοσαπάιι οὐδὲν ἄλλο. 



118. ΕῈ ΘΡΙΠΙΤῸ ΘΑΝΟΌΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΧΙΨΥ. (ὔ 

ἔλεγχος τῆς ἀτοπίας τῶν μὴ δοξαζόντων τὸ Πνεῦ- 
3 τ κι . 05 Ὁ , ε Η μα, ἐκ τῆς πρὸς τὰ ἐν τῇ χτίσει δοξαστὰ πα- 

ραθέσεως. 
᾿ 

ΚΕΦΑΛ. ΚΔ'. 

τ , ᾿ κ - 
Εἴτα δόξη μὲν καὶ τιμῇ ἐστεφάνωται δ᾽ χοινὸς 

Ὑ 0 ᾿ 0.4 ᾿ ᾿ ἢ Ρ λ ἄνθρωπος, καὶ δόξα χαὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη "ἢ παντὶ 

τῷ ποιοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν ἐπαγγελίαις ἀπόχειται, 
5. τωη , “- 

ἔστι δέ τις χαὶ ἰδίως τοῦ Ἰσραὴλ δόξα: ὧν ἣ 
Φ' ,ὔ Ἁ Ζ 

υἱοθεσία, φησὶ, καὶ ἣ δόξα, καὶ ἣ λατρεία. Καὶ 
ἑαυτοῦ τινα δόξαν ὃ ψαλμῳδὸς λέγει - Ὅταν ψάλη 
σοι ἣ δόξα μου. Καὶ πάλιν - ᾿Εξεγέρθητι ἣ δόξα 

μου. “ [ἔστι δέ τις δόξα ἡλίου, καὶ σελήνης, χαὶ 
ΕΣ 7, Ἀ: κῶν τὰ τ» - δςκῦ ᾿ - ἀστέρων. χατὰ δὲ τὸν ἀπόστολον χαὶ ἣ διαχονία τῆς 

ὔ “ὦ τὴ γ , Υ αι ΚΣ ΄, 
χαταχρίσεως διὰ δόξης. Τοσούτων οὖν δοξαζομέ- 

νων, τὸ Πνεῦμα μόνον τῶν πάντων ἀδόξαστον 
᾿ ΄ Ἷ ΓΗ εἰναι ὁούλει; [καίτοιγε Ἢ διαχονία τοῦ Πνεύμα- 

Χ Ε 2 " - ΡΥ “.Δῇ ἀφ ὧἀθ' 
τος, φησὶν, ἔστιν ἐν δόξη. Πῶς οὖν αὐτὸ ἀνάξιον 

“ τοῦ δοξάζεσθαι; Καὶ μεγάλη μὲν ἣ δόξα τοῦ δι- 

χαίου, κατὰ τὸν ψαλμῳδόν. Δόξα δὲ τοῦ Πνεύματος, 
Σ “- 5: ς κατὰ σὲ, οὐδεμία. Πῶς οὖν οὐ πρόδηλος ὃ χίνδυ- 

νος ἐχ τῶν τοιούτων λόγων τὴν ἄφυχτον ἁμαρτίαν 
ὡλρυλιο τς ᾿ 3 .- ΘΠ ΄ὔ " -- 
ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἐπισπᾶσθαι ; “ Εἰ ὃ σωζόμενος ἐχ τῶν 

τῆς δικαιοσύνης ἔργων ἄνθρωπος, χαὶ τοὺς φούου-- 
᾽} ΑΥ̓͂ ,ὔ [4 Ζ 4 ἍἌ ΤῊ ὁ δ 

μένους τὸν Κύριον δοξάζει, τοσούτου ἂν δέοι τὸ 

Πνεῦμα τῆς ὀφειλομένης δόξης ἀποστερεῖν. στω, 

1 φησὶ, δοξαστὸν, ἀλλ᾽ οὐχὶ μετὰ Πατρὸς καὶ ΥἹοῦ. 

Καὶ τίνα ἔχει λόγον ἑτέραν χώραν ἐπινοεῖν τῷ 
᾽ὔ Ὁ 

Πνεύματι, τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου τεταγμένην κατα - 

λιπόντας, καὶ τὴς χατὰ τὴν δόξαν κοινωνίας ἀπο- 

στερεῖν τὸ πανταχοῦ 8 συναναληφθὲν τῇ θεότητι, 

ἃ χοινὸς ἄνθρωπος 1 ()εἰϊδεὲ ποπιο : νἰϊαροναῖ Ἐνα- 

81: τπὶ (οτη ΒΘ Π51115 Ὁ πᾶπο τη ΡΥ οἰ ἘἸ ΟΠ , ἃ 0 ψ61- 

τοπάπιπι Ρμαϊαΐ, οοπεπειιεῖς ἰκοτηο, μι" α5 ἰιοπιο. Ν᾽ ΘΛ ατη 

δ ἱπίογρτεΐδϊιο, ψεέδες ἰιοπιο, πο οϑὲ ᾿υαβμηϊ, {1 

τα τοἀαϊαογαξ, ρίοθεῖις ἤοπιο, 564] Τλσθι, 41 Β11Π| 

ΟΡΒΟΥ νἀ 6 ΠῚ βοπ{π|5 τὰ Ῥοβαΐ τη ΘἤἸοπο Ῥατν- 

βἰοπϑὶ. Ν οι θ6116 αὐΐθπι νπξαρογαίμαν πο Ἰηϊογργοία- 

ἴο ; πᾶπῃ χοινὸς ἄνθρωπος ᾿οο Ἰοσο «Ἰοϊεπιν 15, 1π {110 

8014 πιαΐτπιγα σομϑι ογαΐτν Πυτηαπὰ, οἱ ἀἸβιϊπραϊξαι ἃ 

60 «αἱ ἔαοϊξ Βοπιιπα. δ᾽ πη" ]1ἴον ΒΑΒΠ]1ι5 ἴῃ σαραΐ «π]η- 

ἴππι Εβαϊςθ, Ρᾶρ. 1:98, χοινὸν ἄνθρωπον γοσαΐ δἴιπι, {{] 
50115 παίατοο ΦΟΕ 18 ̓πδίσιιοίηβ δδί, απ 6 Ορροπῖΐ 

115, {πὶ ΔΠ4πιὸ5 μα θοπέ ἴῃ σιγεπίθ ῬΓΟΘΡΌϑβιιβ, 
»παντί ΔΙ παντὶ τῳ ἀνθρώπῳ οοπίτα σοάϊοιιπι 

Ν935. πάθη. Ῥαι]ο ροϑὲ Ἀθϑ. «υανίαβ ὅπως ἄν ψάλῃ. 
Ουΐϊάαπι (οάϊοοβ ψάλλῃ. 

ΤΟΔῚ. [1|. 

ΒΡ 

ο 

Πεααγριίῖο αὐιγαϊξαιϊ5 Θοτισε φιεὶ τιον οἸοτὶ -- 

οατιέ ϑριτίζιι., δι οοἰϊαίζοτιδ ΘΟΤῚΤ, “τ ἐπ 

οΓΘα(ιιΙῖ5 οἰοτία αἰγιοϊμπίτι.. 

ΘΑΒ ΧΧΙΝ. 

δῦ. Τοὶπάθ νοῦῸ β]ουϊα δὲ ΠΟΠΟΥ͂Θ σΟΙΟΠΑιΙ5 

650 {ΠΠΡ6ὲ Ππομιο, οἱ σἱουῖὰ δὲ ΠΌΠΟΙ οἱ ῥὰχ ἤρηι ,. τὸ. 

Οἵτ᾽ν 15 [Δ ΟΙΘ ΠῚ ΟΠ ἢ 1Π ῬΓΌΙΉ 5515 ΓΘΡΟϑιίὰ βιιηΐ. 

Ἐϑι διιῖθ πη} δὲ ῬΘΟΌ] Δ Γ15 ααοθ ἀλτη 5 Δ ΘΙ ΠΟΙ ΡΟΡῈΪΙ 

Θ]ογῖα., {ποντπη 7, ᾿ΠπΠ|ξ, 6δὲ ΔάΟρίϊο οἱ ϑ]ουῦίὰ οἵ χυίά. ο. ἡ. 
ΟαΠαγα : δὲ 518} 0515 σ᾽ ΟΡ Δ ΠῚ “τὰ ἀδτη ΠΟΙ η-- 

ΕΠ 119 2 0} 1 Ῥϑ5ΔΙ ΠΟΥ] ΔηΐΟΥ : Ζ7)}ιειπηι σατιίανογὶξ Ρς αἱ. 29. 

{ἰδὲ οἱοτία πιθα. ἘΠ γυγϑιιβ, Ἐα δ ΡΟ οἱολῖα πιθα. ΕΣ 

Ἐϑιὲ δα θη Πι  Δ πὶ Θ]ΟΥ ἃ 5015.) ΠπΠ86.. οἱ 516 118-- 2, 

γιη1. ἂς 7αχία Αροβίο!αμ ἢ θυϊαπη ΔΤ 5 ΥΔΕΙΟ τ, συγ. κ5 

ἀμ ΠΑ ΙΟΠ15 Οὕπ σ]ΟΥα. Τα 116 Οἴιπὴ ἴὰ πη Π.]}1ἃ ἼΝ τς 
δἰηΐ 4186. σ]οῦία ροιπιπξιι, νὙ]58. ΒΡΙΥ τ} ππαιπ ὁ ἐδύλαν τῷ 

ΘΧ ΟἸΏΠΙΡιΙ5 ἸΠΘΊΟΥΠΠῚ 6558} ΕΓ [ἀτηθῃ ἤ7 1715 01 -- γγὶ1. ὦν. 8. 

ἔϊο.. παῖδ, ϑρίγιεπι5 6ο: ἐπὶ οἰοτῖα. Οαἱϊ δὲ 1σῖταν 
αἰ 116 ἸπἤἸσητι5. 511 481 σον ποθῖαν" ἘΠ πηᾶ πᾶ 

Ταϊάθηι οϑὲ β]ουῖα 15} 1 αχίὰ ῬΑ ΠΟΥ ΠῚ ΘΔηἴΟ- Ρραὶ. 2.6 

ΓΘ. Δὲ σουῦῖα ϑΡΙΡ 5. }αχία ἐπᾶη ΟΡΙ ΠΙΟΠΘΙῚ 
Π1}1ὰ οϑὲ. Αἢ Ποη ἰσ! ταν ον "6 Π5 ΡΘΡΙΟ τ Π Θ5Γ Π6 
τ Π|}0115. αἰ Ε15. 1ΠπῸν 118 0116. ΟΥ̓ ΠΊΘ ἢ ἢ ΠΟΒΠΊΘΙΏ505 

ΔΟΘΘΙΒΔΙΏΤΙ5 ἢ 51 ΠΟΙῚΟ 41 δαϊντιβ ἢ οχ ρου ιθιι5 
7 5} 16... δὰ πὶ ἔπη θηΐἴθ5 ΠΟΠΉΪΠι1η}] σ]ΟΥΠοϑὲ,, 
Π.Π]Π10 ΠΝ Πτι5. ΘΡΙΡΙταπὶ ἀθ᾽ῖα σ]ονῦῖα ἐραθ Δ 10. 

510, Ἰησαϊαπε, σ] ον Πα τ|5., 564. ΠΟῚ οἴπὶ ΡαΐγΘ 

δὲ ΕἸΠΟ. Εἰ 411 σΟΠΒ ἢ Δ ΘΙ δϑὲ ΓΆΙΙΟῊΙ 9, ἈΠ} 

Ἰοσι ΠΣ ̓ Π) ΑΘ Ί ΠΑ ΙΙΟΠΘ. ἀἰοϑίσηανθ ΚΡΙΡΙΓΠΙ, 60 γ6- 

Ἰοῖο., 4τιθι βίατι Το Ϊ Πτι5; δὲ σ]ΟΥ 88 ΘΟ ΒΟΥ ϊο 

107- 

΄ 

ς ἔστι δέ τις  Ῥοκίγειημα υοσαϊὰ δα 1α οχ «ποθι 

Μ5. 

ἃ τοῦ δοξάζεσθα: 1 Ῥοβδὲ ᾶπο νόσοπὶ 61{| ἁἠάππὶ 

τίθεσθε, {ποα ἀεεδῖ τη ΝΜ55. Ἀθαυμτιηαη ΠΤΙΓοῚ ἴῃ γο- 

τουῖ5. ΠΡτῖς ἄπο Ῥβαϊππουῖ. ἰοοᾶ, {ΠΟΤ ας ἘΠῚ ῚΠῚ 

ϑαϊΐοιη υἱάθίιν ἴῃ ἀπΐπηο ΠΑ ιιῖ5586 ΒΑΒΙ] 15, ἃ ποιι- 

ἔσιιπὰ οἰΐα556. ἸΝΙπηϊσιπη ρΡοβὲ 85 νοοα8 : χατὰ τὸν ψαλ- 

μῳδον,αἀ ἀπηϊ δαὶ : μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτη- 

ρίῳ σου. Καὶ πάλιν" τοὺς δὲ φοθουμένους τὸν Κύριον δοξάζει. 

Δήασπα ε5ὶ αἴογία εδἼιι5 ἐπὶ δαἰμεέαγε ἐπο. ἘΠῚ γατϑιι : 

Τηποηίες απίεπε ])οπείπιι Θἰονϊοεαΐ. 

8 εἰ ὁ 1Ηο ἀδβιαπὲ τὰ φαπαιο Ν85, αἱ Ἰθσιιπέιν ἴῃ 
Β6ς. βεοϊιηο. ἘΔ ὡς ὅ γε. Ῥαι]ο ροβί σοῃ)πποῖϊο 
αἀάϊία εχ βοὸχ Νί85. απίβ τοὺς φοδουμένους. 

Γ φησί ] Ἀδρίαι βθοιπάιι5 φασί. 

ξ συναναλοηφθέν 1 815 Μ85, φαϊπαπο, Γι ρτην συμπα- 

ὃ 



αιιλ. τὸ. 

19. 

Ἡ μι.8.11τ-. 

“οαπ ῖο. 

27" 

“οαπ.θ.θή. 

Ἀονπ.8. το. 

ὕοαπ 6 δή. 

00 ς, ΒΑΒΙΠΙ ΘΕΒΑΚΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΔΒΟΗ͂ΙΕΡ. 

5Ρο αν δα πὰ α1}} ἩΡΊΖιΘ. σΟΠ]Ποἴπι8. οδὲ ἀϊντηῖ- 

ταῦ], ἴῃ Ῥγο θϑϑίοπο [46], ἴῃ ΒΡαρεἰϑηπαῖα γθάθην- 

ἰοηἶ5., ἴπ ΟρΡδΡ ΟΠ 6 ΨἸΡΓΠΓῊῚ 5 1ἢ ἀπΠΑ Δ ΠΠῸΠ 6 

ϑδΠοίογιιπ, ἰπ ὈΘΠΘῇΟἶ 5 1 σα 1105 οοπίθγθπ 59 

Νϑήτιο ΘΠ δϑῖ {Ππ|π ΟΠΊΠΙΠΟ ἀοπιιπὶ Ρ 5416 

βᾶποῖο ϑριγ1 πὶ δά οΓΘΑΓΠΓΆΤΩ ῬΘΡΨΘΏΪΘΠΘ: 4π8π60 

Π6 5 Πρ ]6χ αυ!ἄθπι νθρθῖιη 1η ἀοο πϑι οπῖ Ρτι5. ΡΤῸ 

ΟΠνἰσίο 4τ||5 ροϑϑὶξ ἐἴσθυθ, Πἰδὶ ἃ] αν δηῖ ΒΡΙΡἴα, 

«ποιμαιηοάππι 1ῃ Εν ΔΗ 6115 ἃ Ποιηΐπο εἴ βερνὰ- 

ἴον ποϑίνο ἀϊάϊοίητιβ. ῬΟΡΡῸ πὶ Π5. ΟἸΠΠΙθι15 π6- 

δ] θοιῖ5, ἀἴαιιθ δὰ σοπη} Π]0Π6, {π81} ἴπ ΟΠ. ΡῚΙ5 

μαθοῖ, Ομ νίοπὶ γαῖα, ἃ Ραῖγο οἱ ΕἼΠΟ ᾿ρϑιιπη 

ΔνΟΙ]ΔΠητι5., ΠΘϑοῖο ἃΠ αι ϊϑηια πη δᾶ Ποῖ ΒΡΙΡΙΓτ5 

Ραγιΐοορ5. ἀϑϑθηβι 5. 511. 1π 4π|0 ᾿δΊτιν ΟΡάϊπ6 

1ΠΠπ|πὶ φΟΠ]Ποοα θ᾽ ται53 οὐθαϊαγανιιμῦ ΑἹ πηϊνουϑᾶ 

ογδαίανα δοῦν : ΒΡ ΓΙ τιι5. ἀπιτθηι ΠΠΡΘνιιηλ γα}. 

{υϊ οπῖπι ϑριτιιιι5. ΤΠ) οπιϊτιὶ,, δὶ ἰ για. Αἴάτιθ 

οαπὶ τηυἰτα δἰηΐ {πῶ ῬΟΒ51 ΠῚ ϊσ ΘΟΠῚ ΠΙΘΠΠΟΓΔΡΘ; 

4π|ᾶπ| πὸπ σοηνπὶδί ΒΡ ΡΠ 1} 58 ΠΟΙα1) ἀΠΠιιΠηΘ τ 

ΤΆΓΘ ΓΟ τι5 οὐθα 5, ἦ6 15 ἀἴσθγο ΠΠΟ ΒῈΡΘΙ56- 

ἄθθο. Νδηι 5ἱ ἱποιρίαῃι ΡγῸ σι] 6] ἀἰρΠΙ8 06 . 

εἰ 48 ρΓῸ ποὶβ [δοϊπιηῖ, ργο θα ΟΠ 65 δ ποθι, 

οἱ 4 ἃ Δάν ϑΆ 0115 ΟΡ ΠΟ πα Πα)" ἀπΠπιθτὸ ; ῥτὸ- 

ΠΙΧῸ 5ΘΡΠΙΟΠ6 αἱ ΐ Οριι5, ἰο δ οἸ ταΐθτι6 γΟ αΠΉ 115 

ἀδιθυγοθίτηιβ ἰθοΐογθϑ. Γἀοῖνοο Π06 Δ] 16 ΓῚ ΡΓΟΡΓΙΟ 

τρδοίαϊα! γοϑουναῖο , ΡΥΟΡΟβ Εἰ5. Δ ΠΟ ΓΘΆΠ,15. 

50. (οποι ἀθγθπλι5. Ἰσίταν δ Πσυ]ατμη. Ναίαθνα 

Ροπιι5 δοῖ, πὶ Ροπι5 Ῥαΐον, οἱ θοητϊι5 ΕἾΠ 18. 

Ογθαΐαγα υ6γῸ Ρ6. δἰδοιοπθμι 6115 ἀπο Βομτιη 

δῖ, Ῥανιοορ5 εϑὲ Βοη Δ 5. ῬΡνοίαιηα Π 61 μου: 

564 ογϑαίινα ρ6ι ϑΡἐΡΙΓπτὴ ΔΟΟΙ θ᾽  ΔΡΟΔΠΟΡΙΠῚ 16- 
ϑϑύαΠ] οπθη). Ὑἰνιῆοα! σοαπὰ )Ὲὲ0 4 νἱνῆοαὶ 

οὐηπηΐὰ 9 οἰιπὶ ΕἸ ἶο {πὶ ἀδι νἱΐαπι. Ομ δγεῖηγι δα οἷ- 

ἐανὶξ, ἴπχαῖϊ, (λγίδιτιπι α πιογίῖ5, οἰνὶ Ποαὐϊὲ οὲ 

πιο ἑαϊϊα σοΥροτα στεϑίτα, }6} ρ5ῖτι5 δρίγιπίπι ιῖ 

ἱπ]ιανὶίαι πὶ συοὐϊὶς. Αἴάφαθ ᾿ζοσιιη, Ον65 πιδίδ 

φϑοοπι τπεαην αἰρίτιτιξ, οἱ 6650 αἰίαπι οἰογπαπι 

ἐο ἱἰς. 56 ἃ ϑρὶ νυ τ5 φυσᾷ νἱνιῇοαξ, ᾿ππ|. Ἂς 
ΓΌΣΒΙΠΙ : ϑρίγιιι5. αμίεπι, ἸΠ6] 111, νἱξα ρΥΌρέεν 

7μειαηι. Οὐΐπ εἰ Το ητι5. ἰθϑίδίμι" ΒΘ ΙΡΙ ἐπι τὴ 

6556 4 νἱνιῆοδξ. (απὸ ποῖ ῥτοάοεί πιϊαάφιιατπη. 

Ρ 

ἐν τὴ δικολογία τῆς πίστεως, ἐν τῷ βαπτίσματι τῆς 

ἀπολυτρώσεως, ἐν τῇ ἐνεργείᾳ τῶν δυνάμεων, ἐν 
τῇ ἐνοιχήσει τῶν ἁγίων, ἐν ταῖς εἰς τὸ ὑπήχοον χά- 

ρισιν; Οὐδὲ γάρ ἐστιν ὅλως δωρεά τις ἄνευ τοῦ 

ἁγίου Πνεύματος εἰς τὴν χτίσιν ἀφιχνουμένη" ὅπου 
γε οὐδὲ ῥῆμα ψιλὸν ἐν ταῖς ὑπὲρ Χριστοῦ ἄπολο- 

Υίαις δυνατὸν λαλῆσαι μὴ συνεργουμένους παρὰ 

τοῦ Πνεύματος, ὡς ἐν Εὐαγγελίοις παρὰ τοῦ Κυ- 

ρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν μεμαθήχαμεν. Ἅπαντα δὲ 

ταῦτα παριδόντας, χαὶ τῆς ἐν πᾶσι χοινωνίας ἐπι- 

λαθομένους, ἀπὸ Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ διασπᾶν, οὐχ 

οἶδα εἴ τις μέτοχος Πνεύματος ἁγίου συνθήσεται. 

Ποῦ τοίνυν φέροντες αὐτὸ τάξομεν, μετὰ τῆς χτί- 
σεως; Ἀλλ᾽ ἢ χτίσις πᾶσα δουλεύει " τὸ δὲ Πνεῦμα 

45 ἐλευθεροῖ. Οὗ γὰρ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐχεῖ ἐλευθε- 
͵ Υ̓ "-»ὮὉΌἊ - 

ρία. Καὶ πολλῶν ἐνόντων εἰπεῖν, ὅπως οὐ προσήχει 
-Ὁ - ᾽ὔ -Ὁ 

τῇ χτιστῇ φύσει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον συγκατα-- 
-» ᾿ ᾿Ὶ , "ν᾿ 

ριθμεῖν, τὸν περὶ ἅ τούτων νῦν ὑπερθήσομαι λόγον. 
Εἰ ᾿ έ)) "- αἷ τ εἰ ἃ ΣΌΣ 6 , , 

ἰ γὰρ μέλλοιμεν πρὸς ἀξίαν τοῦ προύλήματος τάς 

᾿ κα ““Χ Δ. Ὁ , - , 
δεήσει λόγων, χαὶ ἢ ἀποχναίσαιμεν τῇ πολυφωνία 

, ᾿ 

-» "δὴ ὌΡ δε τ" Ἷ , , 
τῆς βίδλου τοὺς ἐντυγχάνοντας. Διόπερ ἰδία πραγ- 

Σϑον, ὩροΣ ῶ λ» , -π ͵ 
ματεία ἐχεῖνο ταμιευσάμενοιγτῶν προχειμένων ἐχώ- 

μεθα. 

- , ":} " ᾿ 
Σχενώμεθα οὖν τὰ χαθέχαστον. Φύσει ἐστὶν 

- Ἁ Ἁ ᾿͵ 

ἀγαθὸν, ὡς ἀγαθὸς ὃ Πατὴρ, χαὶ ἀγαθὸς ὃ Υἱός. 

ἩἯἩ χτίσις δὲ ἐν τῇ ἐχλογὴ τοῦ ἀγαθοῦ, ὑέτογό «τίσις δὲ ἐν τῇ ἐχλογὴ τοῦ ἀγαθοῦ, μέτογός 
“ , τ - “ 

ἐστι τῆς ἀγαθότητος. Οἶδε τὰ βάθη “ τοῦ Θεοῦ - 
- ΞΘ δ ) “: Ξ, ΠΘΑῚ ΄ - “ .ΦὉ “ 
ἢ, χτίσις δὲ λαμόάνε: τὴν φανέρωσιν τῶν ἀποῤῥή-- 

ἘῸΝ τ , - ᾿Στ:-Ό΄ “τ 

τῶν διὰ τοῦ Πνεύματος. Δωοποιεῖ μετὰ τοῦ Θεοῦ 
- ᾿ Ἷ “ - “ -α 

τοῦ τὰ πάντα ἥ ζωογονοῦντος, μετὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ 
δ ΚΑ ᾿-- Υ ΕΖ Ὅ " τὶ ΄ Τ ᾿ ᾿ “- 

διδόντος ζωήν. Ὃ γὰρ ἐγείρας Χριστὸν ἐχ νεχρῶν, 
--- ἐξ - ᾿ Ν “», . τὰν “ ζωοποιήσει, φησὶ, χαὶ τὰ “ θνητὰ ὑμῶν σώματα 

Ὄ -- -- “ ᾿ 
διὰ τοῦ ἐνοιχοῦντος αὐτοῦ Πνεύματος ἐν ὑμῖν. Καὶ 

͵ 

ῬΕΨΗ ἀρ, ἡ Ξι ΤΣ ΣΕ τόν στ - - - Ζ πάλιν δ πρόδατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀχούει, 
Ν » ἐρῶ σὰ -. .- ΕἸ κι 

χἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς. ᾿Αλλὰ χαὶ τὸ 
-- Α - 

Πνεῦμα, φησὶ, ζωοποιεῖ. Καὶ πάλιν - Τὸ δὲ Πνεῦ- 
᾿ δ ρα ΄ σ΄ ΄ 

μα, φησὶ, ζογὴ διὰ ᾿ δικαιοσύνην. Καὶ ὃ Κύριος 
- " ω τττ ν - 

μαρτυρεῖ τὸ Πνεῦμα εἰναι τὸ ζωοποιοῦν. σὰρξ 

ιιοπιοάο ἰρίτιν ΒριΡΊταπη ἃ ὙἱνΊβοδη ἢ ρμοιθϑίαιθ.. οὖκ ὠφελεῖ οὐδέν. Πῶς οὖν τῆς ζωοποιοῦ δυνάμεως 
Ἅ 

ΘΕ ΠΟΥ μΐο5. ΘΠ ΠΑΓΠΣ2Β ΘΟΠ]ΠΠΘΘΠΊΙ5, (188 

ραληφθέν ἴῃ οἀϊάομπο Ῥαγίβιοπϑι. ΑἸ σαπη δῖ55. σοπ- 

βοηςπηΐ. 

ἃ τούτων νῦν 1 οουΐα ἁααἸία εχ Ἀεβ βεοιπήο. 

» ἀποχναίσαιμιεν τὰ σά. (ΟΙΡοτι. εἰ βαΐη]ο Βα51]. 

Τιοσίταν ἴῃ Ῥατῖβ. δἀϊίοπα ἀποχναίσομεν. Ῥάι]0 Ροβὲ 

Ππάοπ 61 ἐχεῖνα. ΓΑΡΤῚ νϑΐεγοϑβ ἐχεῖνος 

ς τοῦ Θεοῦ} Εδιπο Ῥατιῖβ. δή αὶ τὸ πνεῦμα, φαοά 
ἄδοβι ἴῃ φαΐπήϊο Ν35. εξ οὔτι, Ρα5η], 

᾽ τ τ ᾿ Π - σ᾽ ὦ αὐσι ἐς , “ 
ἀποζενώσαντες τὸ ἱἰνεῦμα, τὴ ἐπιόεομένη τῆς 

ἃ ζωογονοῦντος μετά 1 [ἴὰ 5εχ Μί55. ἘΔΙΕ ζωοποιοῦντος 

χαὶ μετά. Ῥαυ]ο μοβὲ 61 ἁήάαηὲ ᾿πσοῦν ροκὲ Χριστόν. 
5εα ἀδεβί δὰ ψνὸχ ἴῃ οἱηηῖθιιβ 55. 

« θυυτὰ ὑμῶν  Βερ. 5εοπηάπι5. θνητὰ σώματα ἡμῶν. 

Ῥάμ]ο μοϑῖ δάπι ἀχούουσι, φποά «ἀποϊογιταΐο οἰ τίσι 

ΝΙ35. πη ντητ5, 

δικαιοσύνην 1 Ἀορίι5 {πατέμ5 δικαιοσύνης, ρ6: ιιει- 
ἐπι. 



118. ΠΕ 

ζωῆς φύσει προσοιχειώσομεν; Τίς οὕτω δύσερις, τίς 

οὕτω δωρεᾶς ἐπουρανίου ἀμέτοχος, χαὶ τῶν χαλῶν 

τοῦ Θεοῦ ῥημάτων ἄγευστος, τίς οὕτως ἐλπίδων 

8 αἰωνίων ἄμοιρος, ὡς τῇ χτίσει συντάξαι τὸ Πνεῦ-- 

μα, τῆς θεότητος ἀποστήσας; 

Ἔν ἡμῖν, φησὶ, τὸ Πνεῦμα, ὡς δῶρόν ἐστι παρὰ 
τοῦ Θεοῦ. Οὐ δήπου δὲ τὸ δῶρον ταῖς ἴσαις τιμαῖς 

τῷ δεδωχότι σεμνύνεται. Δῶρον μὲν οὖν Θεοῦ τὸ 
Πνεῦμα, ἀλλὰ δῶρον ζωῆς. Ὃ γὰρ νόμος. φησὶ, 

ποῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς ἢ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς. Καὶ 

δῶρον δυνάμεως. Λήψεσθε γὰρ δύναμιν ἐπελθόντος 
ΕῚ μὰν 3 , Ξ- 7 τπ - 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος “ἃ ὑμᾶς. Ἀρ᾽ οὖν διὰ τοῦτο 
Α 

ὶ 
ΕΙ ΓΝ ΕῚ “»" Ν ᾿ξν 3 ΄ 
εὐκαταφρόνητον; ἢ οὐχὶ χαὶ τὸν Υἱὸν ἐχαρίσατο 

τοῖς ἀνθρώποις; Ὅς γε, φησὶ, τοῦ ἰδίου Υἱοῦ οὐχ 
, - 

ἐφείσατο, ἀλλ᾿ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωχεν αὖ- 

τὸν, πῶς οὐχὶ χαὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρί- 

σεται; Καὶ ἑτέρωθι " “ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 

χαρισθέντα ἣμῖν " περὶ τοῦ. μυστηρίου τῆς ἐναν- 
τ , “σ΄ -“ ε τς , 

θρωπήσεως λέγων. “ὥστε πῶς οἱ ταῦτα λέγοντες 
θεν κι λ 3 ἂν ἄρα ἅ ΕῚ ’ Ἀδω. ὙΧᾺΑ 

οὐχὶ τὴν ᾿ἰουδαϊχκὴν ἀγνωμοσύνην παρεληλύθασι, 
ΠΣ τι ὑπο ΑΘ ΝΓν ἌΣ ΚΝ Ὸς δ τ “ τὴν ὑπερθολὴν τῆς χρηστότητος ἐφόδιον ' εἷς βλα-- 

͵ »;ὔ; 31; “Ὁ . - , 
σφημίαν λαμόάνοντες: ᾿Κγχαλοῦσι γὰρ τῷ Πνεύ- 

-! 5ε , ς - ΖΝ “ , 

υᾶτι, ὅτι παῤῥησίαν ἥμῖν δίδωσι χαλεῖν πατέρα 
“- ι - - 

ἑαυτῶν τὸν Θεόν. ᾿ξαπέστειλε γὰρ ὃ Θεὸς τὸ 

Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς χαρδίας ἡμῶν, 
ι " ͵ -- 

ἜΠΗ ᾿Αὐδὰ ὃ Πατὴρ, ἵνα ἢ ἐχείνου φωνὴ τῶν 
ἮΝ 

δεξαμένων ἰδία γένηται. 

8. αἰωνίων 1 5ὅ1ο 55. φυϊπαῖο. ἘΔῚ οὐρανίων. Ῥάα]ο 

Ροϑβί γε ΝΙ55.. ἐν ἡμῖν, φασί. 

Ηδθοηΐ 411 

ὅυο ὑμᾶς. ἙΠΙΠο Ῥατ5. ἠλευθέρωσέ με, Β451]. ἠλευθέ- 

Β ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς } [τὰ Μί85. 4ααίΐπογ, 

ρωσέ σε. ΤΙ άοπα 61 λήψεσθε γὰρ, φησί. Θεα ροβίγεμπηα 

ΘΡΙΒΆΙΤΌ ΒΑΝΟΤΟ. 

" 

ἀοπιιὴ ἃ Ὦδθο. Αΐ ἀομῖιμ Ποαηιιδαιαπη 1546 
ΠΟΠΟΡΙθτι5. ἀΓΠ οἴ ται, αΙτι5 15 41 ἀθά1ε. ΤΟ ΠιιηῚ 

ααϊάειῃ Ῥ οὶ ϑρ νυ ετι5. οϑῖ, 56 ἀόμῖπ νἱἴεθ. 7 6α: ἀσπααι, 

δπίπι, παῖ, ϑρίτιιπι5. οἱί ἰἰϑοτανὶέ πιο5. ἘΠ οπι. 8. 5. 

ἀοπαπι ρμοϊθηιῖδθ. “46εἰ ρίοιὶς πῖπτε Οἰτ τί θηι δρῖ-- “ει. κα. 

Τΐπ|ι5 βαποίϊ φιιρετνδηϊθτίϊ5 ἵπι νος. Ναιτη ἸσΊ ταν 

9 14 σοπίθιηποπάήιπ5 δι ἢ ἃΠ ΠΟΙ οἱ ΕΠ] τὴ 46- 

ἀἴε Ποιμπιρτι5} Οεΐ, παῖ, ργοόργίο ΕἸ Ϊο ποτὶ πον» 8.35. 

Ρερετοῖξ, 5ϑ] ργὸ ποδὶς οπιπῖριι ἐγααϊαϊέ ἐἰζπιπι, 

01 ἙΟΑΡΌΥΤ ΧΧΙΥ. 

ἰρβὰ νἱΐὰ ορϑαὶ" Οὐ δίάθο ὁοπίθητοϑιιβ., {15 
460 δχβο15 ἀοπὶ σα [65115, 66 ἀπ σαδῖα ΠΟ Πο- 
τ Θ᾽ γΕΓΡΟΓΕΠῚ, 
ΘΧΡοῖβ5, τι 5ριν τππὶ ἃ ἀδἰζαῖθ εἰἰβΕ ΓΔ Ο 1} ΟΥ̓ΘΑ 88 

οοριεῖ 9 

4π|5. δέίθο 5ρΡ6ὶ δίθιπε 

ὅτ. Τῃ ΠΟ 15, ἱπαυμαπὲ, 5ΡΙΡΙτ15 650 ΓΙ ἉΓῺ 

φιοπιοεῖο εἰΐαπι τιοτὶ τπας Οτεηη. 60 οτητῖα τιοῖῖς 

εοπαρῖϊ ὃ Ἐὺ ΑἸ} : 

ἀοπαΐα σι, 

41|6η5. Πα τι6 «1 15ῖα Ἰοι η [π|1, ἃ ΠΟῚ Ταάεαο- 

ὙΠ} ΠΟΤ ΑΓ ΠῚ ΔΠΙΠητ1Π] ΔΠΙΘΗ ΓΙ ΔΗ 116 5 ρον πέ, 

4π| 56}Π1οθὲ Θχοθ πε ῖαπη αἰ ν1 88 ὈοπΙΐας5 νογίαπὶ 

ἴῃ Θοσαϑίοπθη ᾿] ΒΡ] θυ, 8 ὃ Αοιιϑαηΐ ΘΠ] 5 1-- 

{7 ξοἰαπιιι5 {πι α ἴ)εο ποῦς 

εἴτα πη, 404 ΠΟΡῚ5 (αὐ Βάτιοῖαπι ΤΠ ιιμὴ ἈΡ ΘΙ ]Δ Πα 

Ῥαΐροπι Ποβίιπι. ἤὐπιῖδὶξ δπῖπι 72 οιι5 ϑρίτι ἐπεπι 

ΕἰΠὶ 

Ραῖον", τὺ ΜΠΠ1π|5 νῸΧχ ΡΡΟΡΙΙα ΠδΕ ΘΟΡΠῺ {{|| 1 8111} 

δι πὶ οὐοτάα ποερίγα οἰαπιαπίοια, ἄνθα 

ΔΟΟΘΡΘΙΙΐ. 

τὸχ ἄδεβι ἴῃ Νῖ55. Ῥαθ]ο ρΡοβὲ Ἀδρῖιβ [οσίτπ5 εἴ (0]}. 

χα 
»: τῷ 

ΘΝ «ἊΥ ᾿ς Ἰ Ἑ 

ἱ εἰς βλασφημίαν  Ἀδρ. ἰεγ!α5. εἰ ΟΟΙΠοτε. τῆς βλα- 

σφήμιοις. 

Ὅτι τῇ, ἐν, συλλαδῇ, " ἀντὶ τῆς, σὺν, ἣ Γραφὴ χέ- 

χρηται, ἐν ᾧ χαὶ ὅτι ἣ καὶ ἰσοδυναμεῖ τῇ σύν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΙ΄. 

Τραφὴ οὐδαμοῦ συνδοξαζό-- 

μενον Πατρὶ χαὶ Υἱῷ τὸ Πνεῦμα παρέδωχεν, ἀλλὰ 

Πῶς οὖν, φησὶν, ἣ 

’ὔ - Αἱ ᾿ Α .- ,ὔ 2 πεφυλαγμένως ἐξέχλινε τὸ, σὺν τῷ Πνεύματι, εἰ- 
- Ἢ ου Α Ν “ “Ψ Ὁ Ἔ ὔ « ς 

πεῖν; ὑλω τος δὲ τὸ ἐν αὐτῷ δοξάζειν ὡς ἅρμο-- 

διώτερον προετίμησεν; ᾿Εγὼ δὲ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς φαίην 

τιμοτέρας εἶναι διανοίας παραστατιχὴν τὴν, ἐν, 

δηλρια δὴν » ἀλλ᾽ ὑγιῶς ἐχλαμιανομένην πρὸς τὸ μέ- 

ἃ ἀντὶ τῆς σύν 1 Οπαΐπον (οάτϊοο5. ἀντὶ τῆς καί. 5.4 

605 564] [νᾶὸ ἴῃ ΤῸ ΠῸΠ ῬΟΒΒΈΠΊ8, 418 ΒΑ51Π1ι5 ῥτα- 

Ῥοβιτοπθπι, ἐπ, Ἰ΄οπι γαΐογα ὑγοραΐ ἃς, ὄεπε. ᾿θΊά ἐπὶ 

49. Ομἱοά ϑοτίρειτα παο 5γ11αῦα ἴπι ΤῸ στὴ πέαξιος 

μϑὶ οἰΐαηι ρῥγο αἰ εἰ ἰάδτη Ροΐϊετε φιιοε ουτη. 

ΘΑΡΌΤ ΧΧΥ. 

ὅ8. Οἷτήὴ πὲ Ἰσίταν, ᾿παυίιηξ, αὐ ΒοΡΙΡ ΠΡ Πι15-- 

{παῖ γᾶ άαὶ ΒΡ ̓ Γ τ π σ᾽ ΟΡ ΠΟ ΔΡῚ σαπὶ Ῥαΐγα δὲ 

ΕἸΠΟ, 564 δπάϊοβθ νἱῖθὶ πὸ ἀϊοαϊ, ομηὶ δριττι. 

86 ὉΡΙ {16 πηα]ῦ σ] ον οδνο ἴπ ᾽ρ50, 4185] ἢ0Ο Θ0Π- 
σΡραθηῖτι5 Ἵπ1ο61 3 ΑἹ ἐρὸ ποαπδαθδαηη ΕἸ ΘΡΙΠῚ 

Πᾶπο 5011 }08πὶ ἐπι ΘΧ ΠΙῈΡ 56 Π511 ΤΏ Ϊητι5 ΠΟΠΟ- 

ΥἸΠοιπ,, ᾿π10 ΡΟΙΠ5 51 βᾶπ6 δοοϊρίαίιιν, δα πϑᾶχί-- 

ἐπ ἐν ᾧ ὅτι, χαὶ, ἰσοδυναμεῖ, Οὐδίθον Μί55. αἱ ἴπ 

τοχία. 

ὅ. 

" 

ἐδ πη ϑ[6 10. Ἀ5ΒΌΠΗΠΙ ΠοΙΏΙΠηΪ5 10- 

ΟΝ]! οἴπιπε 
ΠῚ Ῥποπινο τος 

πηχαοίιὶ 8501 - 

τι τὰ τῇ 

πὸ Οον. 8. 
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ΠΊΔ ΠῚ (ΟἸ5 τ ἀπ πὶ ΘΡΊσΘ ΡῈ πιθηΐθιη, {υδηάοαα- 
ἄδπι ορβουνανίπιιι5 μὰ ΠΟ [ΓΘ ΘΠ ΤΟΥ τι5 11} 0} ΡΓῸ 

οἰπι. Οὐοά σοπτι5 δϑὲ ΠΠπ|, 1πι ταν «ἰοπητίγγι 

{απὶ ἐπὶ Ποϊοσαιιοπιαιζνιις : ῬΥῸ 15. νοοῖθιι5, 

οἰιπὶ μοἰοοσαιιίοπιαίνιι5. 11 δάπιαϊξ 605 ἵπὶ αΤ- 

δθηῖο δἰ ατι7Ὸ, Πος δϑῖ, στε αὐ σϑτιῖο δὲ αἸι7Ὸ. ΤΙ6 ΠῚ 

{Πι4, οπ ὀσγθήϊοτγὶς ἱπὶ ἰτἐτετι5 τιος τις, ὈΡῸ, 

οτιτι οἰτ {15 τιοκίτὶς, ΑἸϊατιθ Πτ|}115 σΘ ΠΟΥῚ5 1Π- 
παι ΓΑ Ὀ1}1α. ΟΠηηῖποὸ Πα 6 5 ἃ ἰδία πον βαρ η- 
τὰ ἀἸά!ςονο, {απ ] 6 πη) σ᾽ ου  ΠοΔΠ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΑἸ ΡΟΒΙΟΪ 5 
ΔΡ5ΟΙ νυ ρου πᾶπο ἀἸσ ΠΟ Π6 ΠῚ ἦι, [χα ΓΟΡΠΠΔ ΠῚ 
4{|ᾶπ| 511 ΠῖιΠῸ ἰδηη ]τι8 Π} 6 ΘΟΡ Πρ πὰ ῬΡΟΙΘ ΠΕ. 

ΝΒ πΔ πὴ Θηΐπὶ ᾿πυθηὶ ἀἸοῖα πη, ΤΊΡΙ ῬαϊΡὶ ΠΟΠΟΥ 

οἵ β]ονϊα βδ6ὺ ππὶ το πταπη ΕἼ] τι} ἴὐπιπ ἴπ ΒΡ ται 
ΒΆΠΟΙῸ : {{| 56ΓΠΊΟ ΠΙΙΠῸ 5115 τιϑι [Δ ΠΟ Θϑὲ 1058, τοῦ 
ἴα Ἰοηιιαν, γοϑρὶγΠοπ6. Ἡουτιπὶ “πΠ46ῃὴ δίπρι!α 

ΒΘΡΑΡ [ΠῚ ᾿πγ ΘΠ Ποῖ, ΘΟ] ΠΟΙ γ 6 γῸ μοϑ᾽τα 

ἴπ πᾶς σοπϑιι 0 η6. Πιιβατιιαπι Ροίθυιηΐ οϑβίθη- 

ἄδνθ. Τίαήϊιο 51] θχδσίθ ἀγσθηΐ δὰ {τι πὶ 50 Πρῖ- 
γἱβ μα θθητιν, οδίθπάδηΐξ τππᾶρ ἰδία ἀϊοαπι. Οποὰ 

8ῖ εοποϑάιϊηε σοηϑιιθι πα! ηὶ ; ΠΟ 116 πὸ5 Ὁ δὰ οχ- 
οἰπάδηι. 

59. Νοϑ δπὶπὶ ΔΗ} 5 ἀἸοτ ΟΠ 65 ̓η β6] ΠῚ ΠῚ τι511 
ἀοργομεπάθητϊοϑ, ΔΗ} Ά  τ15. τειν" : Θ]ουἸάτη (]-- 

ἄδην ϑρι για] δχ ὅθ 110 Ρ6᾽ τ ΡΠ 116 ῬΟΥΒΟΪνῚ γὰ- 
τ, οἶδ νΘ1Ὸ 4] ἀδργαναπὲ γϑρι[αΐθιη, γ᾿ Πη115 

Π]Δ 915 Ο5 ΟὈΓΕΙΡΑΥΡῚ ΡΕῚ ΘΙ Ῥ ΘΡΟΒΙ ΠΟ ΠΘΠῚ, 6186 

ΟἸΙΠῚ 56 Π511Π} 1Π ΘΟΡΙΡ 15 51 Π}}}6 η} Πα θαΐ, ΠΟ 1 

[Ὧ0116 ἃ}0 δἀνθυβαγι δ ΘΧ ρ τσ Πα ΓῚ ροῖοϑί ( θϑὲ ἀπ ἔθη 
ρ8ἃ 114 οαϊ πιιηο 810 515 σοπιγαάϊοῖτιν ) προῖο 

415 ΡΓῸ δὲ σοΠ] ΠΟΙΟΠ6. ϑιπηδίιν. Νὰπι 146 
δϑὲ ἄϊοθγθ, Ῥατιβ δὲ 5] νᾶπιι5, οἵ ΤΙμηοίποιιβ, αἵ-- 

4π6, Ῥαυτ5 οαπὶ ΤΊ ΟἾΠ60 δὲ 51] νᾶ πο. ΝΟΙΏΪ ΠΤ ΠῚ 

ΘΏΪΠ1 ΘΟΠΠΘΧΙΟ, ΕΓΔ 116 ῬΓΟΠΙΙ ΠΕ ΙΟΠΘ 511} }}Π {6 } 

βουναία. ΠῚ ΘΠ Ὲ6 51 οατὴ ΠΟΙ ΪΠιι5 ἀἰχ ου ῬΊγΘ ΠῚ 

οἱ ΕἸ] πὶ δἰ 58 ΠΟΙΠΠῚ ΚΘ ΡΙΡ [πη 1056 ἀἴσαμη, Ῥὰ- 

ἔρτῃ δὲ ΕἼ ΠΠῚΠῚ οὐτπῈ ΚΡΙΓΙΓα δα ποῖο ; Διά ηθ, φαοά 

δ 56 πίθπεῖ88 ψ ̓ πὶ αἰἰποῖ, ἀἴχθγο ὃ ΡΟΓΙῸ ΡῈ οοη- 

Τα ΠοιΟΠ 6 ΠῚ οἴ ΘΟ ΠΘΟΙ ΠΟΙΏΪΠΔ, Π.1Π115 [65 Ε1Π|0Ὸ - 
Π115. ῬΓΟΡΑΙῚ ροΐοϑε. αγαϊία οπΐηι, πχιῖι, Ζοπιῖ- 

γι τιοοίτιὶ ὕ65ιι ΟΠτίςιϊ, οἱ εἰατία5 1) οὶ, οἱ σοηι-- 

πιιιχιὶο ϑρίττει5 σατιοῖϊ. Α΄ συιγϑιι5, ΟΡ θογῸ ατι- 

ἔθπι 05 μ6)" 7])οπιίπιειπ. τιοςίγιιπι 7 όοιίηι (ἢτὶ- 

» ἐξελεύσῃ 1 ΕΔΠῚ ἁἥἤάαπὶ ὁ Θεὸς, 564. Προ πα|10 ἴῃ 

γε ῦῚ ΠΡΌΓΟ τϑροσιππίαγ, ᾿Ρδιάθιαη. 1Ππ44, ἀντὶ τοῦ... 
ἡμῶν, ἀἀἀτάϊτηυ εχ {τῖθιι5 110 }15. ἀπ Ια ι15, 

ὁ συντάξει] [4 ΠΡ ΓῚ νεΐογοβ. ἘΔῚΠ τάξει, 

ἀ χαταλαμιθάνοντες] [ἰὰ Μ85. φυΐπαᾳιο, ἘΔ χαταλα- 

Οὖντες. Μοχ πάεπι 611| ἐφ᾽ ἑκατέρας. δε Μ85. αἱ ἴῃ 

τοχία, Νοη ταμ]ίο Ροβὶ Ἀθρ.. βθοιπάϊιι5 ὅτι τὴν δύναμιν. 

ἐ ἄλλο τι  ἘΔ1ΠῚ οὐκ ἄλλο τι, Νεραίϊο ἄδοβί ἴῃ 5ὸχ 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΥΒΑΝΕΕ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ. 

Α 4 αὐτοῦ νῶν ΓΕ Ὴ Ἢ ΨΥ. γίστον ὕψος ἀνάγειν τὰς διανοίας " ὅπου γε καὶ ἀντὶ 
- τ ΄7 ͵ὕ 

τῆς, σὺν, πολλαχοῦ χειμένην αὐτὴν τετηρήχαμεν. 
« “- : 
Ὡς τὸ, ΕἸσελεύσοιλαι εἰς τὸν οἰκόν σου ἐν ὅλοχαυ- 

-Ὁἠ Ψ, ᾿ τώμασιν: ἀντὶ τοῦ, μετὰ δλοχαυτωμάτων. Καὶ 
- ΓΙ ῃ , 
ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ χαὶ χρυσίῳ,, τουτέστι, 

- , 
μετὰ ἀργυρίου καὶ χρυσίου. Καὶ τὸ, Οὐχ " ἐξελεύ- 

- Ν - -» Ἁ " 

σῃ ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἥμιν, ἀντὶ τοῦ, σὺν ταῖς δυ-- 
, “- ι , Ὁ σ(γ" δὲ ἡδέ νάμεσιν ἡμῶν, καὶ μυρία τοιαῦτα. “Ὅλως ὃὲ ἥδεως 

“ἡ “ ἦ τ ’ὔ ,ὔ 7 [Ὁ - ) ἂν μάθοιμι παρὰ τῆς νέας σοφίας, ποίαν δοξολο-- 
, “- ὦ ἘΧῚ ΡΞ 5 ᾧ “ » 7ὔ γίαν ὃ ἀπόστολος διὰ τοῦ, ἐν, ῥήματος ἀπεπλήρω- 

᾿ ἣ Ὰ - -“ “- 
σε, χατὰ τὸν τύπον ὃν οὗτοι νῦν ὡς ἐχ τῆς Γραφῆς 
3 ς ΕἸ -“- ᾿ κ᾿ Ἁ , Ν ἀγαφέρουσιν. Οὐδαμοῦ γὰρ εὗρον λεγόμενον τὸ, σοὶ 

τῷ Πατρὶ ἣ τιμὴ χαὶ ἣ δόξα, διὰ τοῦ μονογενοῦς 
δ ὦ 5 ---ς , ’ [- , Ψ, ε 

σου Υἱοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι" ὅπερ τούτοις ἐστὶ 
«ὦ τ ᾿ - ΜΕ ὦ , 

νῦν, καὶ αὐτῆς, ὡς εἰπεῖν, τῆς ἀναπνοὴς συνηθέ- 
} ᾿ ͵ στερον. Διεσπασμένως μὲν γὰρ τούτων ἕχαστόν 

ἐστιν εὑρεῖν συνημμένως δὲ ἐν τῇ “ συντάξει ταύ - 
ο-Ὡ ἡ ἧ 

τὴ οὐδαμοῦ δεικνύειν ἕξουσιν. “Ὥστε εἰ μὲν ἀχριύο- 
- ΝΡ ἥ 

λογοῦνται περὶ τὰ ἔγγραφα, δειξάτωσαν πόθεν λέ- 
Ὑ» Δ τὦ - 7 - - 

γουσιν. Εἰ δὲ συγχωροῦσι τῇ συνηθεία, μηδὲ ἡμᾶς 
- 

2 ΄, 
εςειργετωσᾶν. 

ε Ξ ᾿ “ γ 2 Ὁ Βι ανον ." 
Ημεῖς γὰρ ἀμφοτέρας ἐν τῇ τῶν πιστῶν χρήσει 

“- ’ ᾽ὔ 

ἃ χαταλαμόάνοντες τὰς ῥήσεις, ἀμφοτέραις χεχρή- 
᾿Ὶ Α Ὁ - ͵ 7 5... 64 

μεθα τὴν μὲν δόξαν τῷ Πνεύματι ὁμοίως ἀφ᾽ ἕχα- 

τέρας πληροῦσθαι πεπιστευκότες " τοὺς δὲ χαχουρ- 
τ ᾿ ΚΤ. ,, “ Ἷ “» 

γοῦντας τὴν ἀλήθειαν ἐπιστομίζεσθαι μᾶλλον διὰ 
- ͵, ἴχ ε ᾿ ΝΠ - 

τῆς προχειμένης λέξεως, ἥτις τὴν δύναμιν τῶν Γρα- 

φῶν παραπλησίαν ἔχουσα, οὐχέτι ἐστὶν ὁμοίως τοῖς 

ἐναντίοις εὐεπιγείρητος (ἔστι “δὲ αὕτη ἣ ἀντιλεγο- 

μένη νῦν παρὰ τούτων ) ἀντὶ τοῦ χαὶ συνδέσμου πα- 
΄ Ὗ ,ὔ 2 .}Ὁ ἼΣΑΣ ἣΝ ι 

ρειλημμένη. Ἴσον γάρ ἐστιν εἰπεῖν Παῦλος χαὶ 

Σιλουανὸς χαὶ Τιμόθεος, χαὶ, Παῦλος σὺν 'Ἴτμο- 

θέῳ καὶ Σιλουανῷ. Ἣ γὰρ συμπλοκὴ τῶν ὀνομά- 

τῶν δι᾽ ἑκατέρας ὁμοίως τῆς ἐχφωνήσεως σώζεται. 

Εἰ τοίνυν τοῦ Κυρίου εἰπόντος Πατέρα χαὶ ΥἹὸν, 
ἂ - γὴν ὍΝ ΓΑ 7, λ γελ 

χαὶ ἅγιον Πνεῦμα, αὐτὸς εἴποιμι Πατέρα καὶ Υἱὸν 

σὺν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, “ ἄλλο τι εἰρηχὼς χατὰ 

τὴν δύναμιν ἔσομαι; Τῆς δὲ διὰ τοῦ καὶ συνδέσμου 
- - 2 7 } ν ζ « 

συυπλοχῆῇς τῶν ὀνομάτων , πολλὰ τὰ μαρτύρια. Ἢ 
ΠΑ Ὶ ΄ ο Ψ “-- Ἐ ᾿τοαώω ΄“-« 

χάρις γὰρ; φησὶ, τοῦ Κυρίου ἥμῶν Τησοῦ Χριστοῦ, 
, ς Υ - -Ὁ ᾿ ,7ὔ χάννν το χς 

χαὶ ἢ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἣ χοινωνία τοῦ ἁγίου 
ΡΣ Ξ 

Πνεύματος. Καὶ πάλιν: Παρακαλῶ δὲ ᾿ὑ μᾶς διὰ τοῦ 

Μ535. εἴ ἃ {Ὑροφγαρ]ῖ5. υἱάθίαν ἁἀ41τα, 6ἐο {πο ποὴ 
Δάνεγίοσεηξ ἱπίθυσοσαίιοηῖβ ποΐαπι, {πάσῃ πος ἰοοο 

ἀσποβοιπηξ ψοΐογοϑ ΠὈΤῚ. , 

Γ ὑμᾶς) ΕΔ1 ἁἀάιπε ἀδελφοὶ, φιιοα τῃ ποβίσὶβ Μ85. 

πΟη Τορεσταν, Ράῦ]ο ροβὲ εαπ ἐθελήσοιμεν. Δῖ55, τι 

ἴπ ἰοχία. Θαθῖπ 6 θά το Ῥαγῖβ. ψυχρὸς γραμιματιχός τις 

τὸν μὲν καὶ... τὴν δὲ σύν. ϑαπημηο σοπβθηδιι γι] (ὁ- 

ἄϊοο5 οἵ οὔτε, Βα51}, αἰσαχίς αὖ εἀ θη τιπι οἰγαυ πηι, 



118. ὈῈ ΒΡΙΒΙΤΌ ΒΑΝΟΤΟ. ΟΔΡΌΤ 09 ΧΧΥ. 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χαὶ διὰ τῆς ἀγάττης ἮΝ δ[π|η5) Εἴ ΡῈ οἰανίίαίοηι ϑρίγίειι5. Τί 6 5] ΡγῸ 
- δ ᾿»} , 5 ᾿ Ὁ» λ τ δὴ 

τοῦ Πνεύματος. Εἰ τοίνυν ἀντὶ τῆς, καὶ, τῇ, σὺν, 
ἐθελήσαιμεν χρήσασθαι, τί διάφορον πεποιηχότες 

ἐσόμεθα; ᾿Ιγὼ μὲν οὐχ δρῶ, πλὴν εἰ μὴ ψυχραῖς 
γραμματιχαῖς τις τὸν μὲν σύνδεσμον ὡς συμπλε-- 

χτιχὸν χαὶ πλείονα ποιοῦντα τὴν ἕνωσιν προτιμῶν, 
᾿ Α ; « - Υ Υ̓͂ ὉΠ τὴν δὲ πρόθεσιν, ὡς οὖκ ἔχουσαν τὴν ἴσην δύναμιν, 

ἀποπέμποιτο. Ἀλλ᾽ εἴ γε περὶ τούτων τὰς εὐθύνας 

ὑπείχουεν, ἃ ἴσως οὐκ ἂν πολλοῦ λόγου πρὸς τὴν 

ἀπολογίαν ἐπεδεήθημεν. Νῦν δὲ, οὐ περὶ συλλαδῶν, 
Εν λ ὯΝ ᾿ “--ὌΝθ .ἋὋ λ ν ΄ ᾿ οὐδὲ περὶ τοιοῦδε ἢ τοιοῦδε φωνῆς ἤχου, ὃ λόγος 
τ - 2 ᾿ λ ΄ Ξ , Ν ᾿ Ξ αὐτοῖς, ἀλλὰ περὶ πραγμάτων ἐν δυνάμει καὶ ἀλη- 

΄ Χ εἰ θεία μεγίστην ἐχόντων διαφοράν. Ὧν ἕνεχεν, ἅπα- 
ρατηρήτου τῆς χρήσεως τῶν συλλαδῶν οὔσης, οὗτοι 

λ ᾿ 3 ΤῊΣ ΝΟ ΆΨΕΝ 9 Ν- πῶ Ὁ 5 τὰς μὲν ἐγγράφειν, τὰς δὲ ἀποδιώχειν τῆς ᾿[χχλη- 

σία: ἐπιχειροῦσιν. ᾿γὼ δὲ, εἰ καὶ ἐκ τῆς πρώτης 
Ὁ τᾺ ΞΟ ατῚ ΔΟν Χ ΄ ΠΕ ΞΕ ΧΡ} Ὡν 
ἀχοῆς ἐναργὲς ἔχει τὸ χρήσιμον, " ἄλλ᾽ οὖν χαὶ τὸν 

λόγον παρέξομαι χαθ’ ὃν οἵ πατέρες ἡμῶν οὐχ ἀρ- 

γῶς συμπαρέλαόον τὴν χρῆσιν τῆς προθέσεως ταύ- 

της. Πρὸς γὰρ τῷ τὸ τοῦ Σαδελλίου χαχὸν ἰσοσθενῶς 

τῇ. χαὶ, συλλαδῇ διελέγχειν; καὶ παραπλησίως 
, ᾿" 

ἐχείνη τὸ τῶν ὑποστάσεων ἴδιον παριστᾶν., ὡς τό" 

᾿Ιἰγὼ χαὶ ὃ Πατὴρ ἐλευσόμεθα " χαὶ τό: ᾿Εγὼ χαὶ 
ὃ Πατὴρ ἕν ἐσμεν ἐξαίρετον ἔχει τῆς ἀϊδίου χοι- 

νωνίας χαὶ “ ἀπαύστου συναφείας τὸ μαρτύριον. Ὁ 
γὰρ εἰπὼν σὺν τῷ Πατρὶ τὸν ΥἹὸν εἶναι, δμοῦ τήν 

τε τῶν ὑποστάσεων ἰδιότητα, χαὶ τὸ ἀχώριστον τῆς 
χοινωνίας ἔδειξεν. “Ὅπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρωπίνων 

ἅ ἐστὶν ἰδεῖν -“ ὃ μὲν, καὶ, σύνδεσμος τὸ χοινὸν τῆς 

ἐνεργείας παρίστησιν " ἣ δὲ, σὺν, πρόθεσις τὴν χοι- 

νωνίαν πως συνενδείχνυται. Οἷον ») ἔπλευσαν εἰς 

Μακεδονίαν Παῦλος καὶ Τιμόθεος. ἀλλὰ καὶ Τυ- 

χικὸς χαὶ ᾿Ονήσιμος ἀπεστάλησαν Κολοσσαεῦσιν " 

ἐχ τούτων, ὅτι μὲν ταὐτὸν ἐνήργησαν, μεμαθήχα- 
μεν. ᾿Ιὰν δὲ ἀκούσωμεν ὅτι συνέπλευσαν χαὶ συν- 
ἀπεστάλησαν, ὅτι χαὶ μετ᾽ ἀλλήλων τὴν πρᾶξιν 

ἐπλήρωσαν προσεδιδάχθημεν. Οὕτω τὸ τοῦ Σαόδελ- 

λίου κακὸν, ὡς οὐδεμία τῶν ἄλλων φωνῶν κατα- 

λύουσα, προστίθησιν “ ἐχείνοις χαὶ τοὺς χατὰ διά- 

μέτρον ἀσεδοῦντας. Λέγω δὴ τούτους οἷ χρονιχοῖς 

διαστήμασι τοῦ μὲν Πατρὸς τὸν Υἱὸν, τοῦ δὲ Υἱοῦ 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διαιροῦσι. 
Πρὸς δὲ τὴν, ἐν, συλλαδὴν ἐχεῖνο μάλιστα τὸ 

διάφορον ἔχει, ὅτι ἣ μὲν, σὺν, τὴν πρὸς ἀλλήλους 

ΗΪϑὶ Φιοα ἴῃ βθοιηάἃ Ἰορίταν ψυχρὸς γραμματικὸς, ἀπά 

ΘΥΤΟΥ ἴῃ ῬΑΓΊΒΙΘΠ56Π1, αὖ 5606 8115, Πιχι, 

ἃ ἴσως οὐχ ἄν 1510 ορα {υϊηαιιο Νί58. βππθπἀδυ ηλιι5 

(ὑο ργάνε ἴῃ 6115 Ἰοσεθαίαν τέως, οὐκ ἄν. 

Ρ ἀλλ᾽ οὖν καὶ τόν 1 Τὰ Ἀοσ, βοσιπάι5, ΕΔΗ ὅμως 

χαὶ τόν. Οὐπαίτιον ΝΊ55.. πλλππτι5. ἀοσπγαίο χρήσιμον, χαὶ 
, 

τον. 

ἙΟΠ] ποίοπθ. Θὲ γο ΘΟ ΠΊι15. τι ΡΥΖΘΡΟΒ 0 Π68 

οἴιπι, 4α14 (βοθυϊηλι5. ἀἸνουϑὶ ἢ ΕρΟ 88Π6 Ποη υἱ- 
ἄθο, πἰϑὶ 415. ΟὉ {Ἰσ] 485. σΡαμη Δ 1086. ΓΘΡΊ]ἃ5 

ΠΟΙ] ΠΟ] ΟΠ 6 μὰ. ἰδιη τὰ πὶ ΘΟΡΟ] ΔΕ ν ἅμ, ἃ0 Πη8]0- 
ΓῸΠῚ πΠΙΟΠΘΗΙ [αοϊθπἴθπ Ρουθ π5, ρ᾽ΘΘρΟϑι[10- 
ΠΘΠῚ ΧΟ] 1οἷαΐ, {αᾶϑὶ ποὸη ΟΠ πϑαΐ ράγθιη νἱμη. 564 

81 (6 Πὶβ ἃ ποὶβ γδί!ο θυ ροβοθγθίι, [ΟΡ 6 πλι}15 

γΘΡΌῚ5 ΠΟῚ ΟΡτ15 οϑϑοῦ ΠΟΪ5. δ ὑεϑροπάδπάιιπι. 
Νιιηο γ6ΓῸ ΠΘΉ16 46 501}18}0 15, ποι πος δὰ} 110 
ἀἸοιοηἶθ 50η0 ἀϊδραϊαηε, 564 46 γεθιι5 Ππχία ν 1 

ἃ νου 6 1 ΤΠ ΧΊΠΊΟ ΠἾΘΡ 856 (ἰἸΒΟΡΠΏ]Π6 (1551-- 

ἀοπαρι5. Οτὐα ἀδ σατῖι58, οἴη} 1Π 6} ΓΘ Π5 511 50]-- 

ἸΔἸ αν τι" τιϑ115.,. 1511 Ππὰ5. 4146 ηὶ δάμη 6 γ6, 1Π|ἃ5 

γΘΙῸ ἃ ἘσοΙ ϑῖα δα πον γο Πηο]ππῖπν. ἔσο νο- 

γῸ οἰβὶ ρυΐηιο ϑίδιϊμη δια Ἴτπι Ῥ ΘΘΡΟΒΙ ΠΟ ον] θπίθιη 

τ ΠΠΠ͵αΐθ πὰ παϊροῖ, αἰΐαιηρη δἰΐαπὶ γα] οπθὴ τοά- 

ἄπ, Ἰπχία 4ιιἀ πὴ Ραΐ65. ΠΟΒΙΓῚ ΠῸΠ ΟἸΠΟ56 1}}Ππ|5 
4πΟ411|6 τπιϑιπη ΔΙ ΪΘΧῚ βἰπί. ΝᾺ] ῬΥδΙΘυ  πἸΔ η1- 

«ποα Πεοο Ἰάθμχν να]θὶ {πο4, δ, δὰ γϑίβ] θη δηι 

ΘΑ ΘΠ τη }} 18}, 51] ΘΓ τι6 ἀἴαιιθ 118 οΟΠ] απ- 

οἴο πγροβίαβθοη ργορυϊθίαϊθπ ἀθοϊαναΐ, υϑὶαΐ, 

Εξο εἰ Ῥαίεν υϑπίθηιι5, ἴ5ο οἱ Ῥαίογ' τιπτιπι 5τι- 

Τητι5 ; ῬΓδ θυ θὰ ΘΧΊ ΠῚ Πα δὲ 56 ΠΊρ 1 16 Π88 ΘΟΙη- 

ὨΠΠΠ]ΟῺ]5 ἃ ΡΟΡΡΘίτι 85 ΘΟΠ] ΠΟΙ ΙΟΠ15 [65 [ΠΠΠ ΟΠ ΠΙΠ1. 

Νδηι {π|| ἀἰχιῖ, οὐπὶ Ῥαΐγο ΕἼ] πι ΠῚ 6556.) 511η1}} οἱ 

Πγροϑίδβθοῃ ριΟρυϊθιαΐθηι δὲ ἸΠΒΘρΡΆγ 116. οοπ- 

ΒΟΥ Πτιπι ΘΧρΓ ϑϑῖι. Οποα [ἄθηη δϊαιη ἴῃ γῸΡτι5 Ππ- 

ΠΊΔ 15 γἹἄθ 6 θϑῖ, 1π {|| 0115 δὲ ΘΟ] ΠΟΙΟ ἀ6ο]ἃ- 
Ραΐ ΘΟΠΊΠΊΠΘ ΠῚ ΟΡΘΙΓΔΙΙΟΠΘΠῚ : Εἴ ΡΥ ΘΡΟΒΙΓΟ οἰέπι 

«ποάαιητηοο οἰϊὰπ 51:5 Π1Π|σὰ Ὁ ΘΟΙΠΙΩΠΠΙΟΠΘΙΗ. 

Οτἰοά φοπιιβ εϑὲ, Νανίσανγιιπῦ. ἰπ Νδοθοηίληι 

Ῥαυΐι5 δὲ ΤΙπιοίϊοιιβ, 564 οἱ ΤυοΒίοιι5 οἱ Οπεβι- 

Π115 ΠΊΪ551 δ:1πηὲ (Ο] 55 Π5Ιθ0 115 : 6Χ ἢὶ5. ἀἸ5ΟΙ 1115 

1105 Γι ϑαπηάθῃ ἴθ. 556. 564 51 Δ ἀἸΘΥ ] 1115, Π0Π- 

Πᾶν ραν αΠ, δὲ 511111] ΠῚ1551 51π|, διΐαπ ΠΠι4 δά- 

ἰβοίμιιιβ., ΔΙ του ταν ΟἹ} ΔΠ6ΓῸ ΔΟΙΠΟΠΟΠῚ 4|05015 

ν 556. {τὰ ϑ4 06 1}}1} δυγουθιη αἰ θϑ ΓΘ η5 Περοο νοχ αἴ 

ΠΟΙ ΑΠΐὰ ϑατι6, Δ 41 1115 δὲ θ05 71 ἀϊΡθοίθ ορ- 
Ροϑβὶίο ᾿πηρ θα ιῖ5 σΘΠΘΡΘ ᾿Π58 ΗΠ. [6 Π15 ἸΟ ΤΟΥ, 
41 {θπηρονΆ Πῖι5. ᾿πΐθυν 1118. ΕἼ] ἃ Ῥαϊ6, οἵ 

ΒΡΙΓ πὶ βαποίπμη ἃ ΕἾΠΟ ἀπ γα Πτιηΐ. 

θο. (δδίδυιιπη ἃ 50}18}08 ἔτι 60 πηᾶχῖπιθ αἰ δε, 

ἀπο ργΘΡοϑιῖο οτέηι ταττπᾶπι ΘΟΒΪΠΟΙΟΠΘΙΙ 

ς ἀπαύστου ] 515 ἀπά τπιπι τηοπιῖῦ Πιιορθα5 Ἰσοπά πὶ 

6586 δχ πὸ γοΐοτὶ (οάϊοο. δάση βουρίαγα η΄ 4παᾶ- 

ἔπου 4115 Νῖ55. τορογία, ΜΠ ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

ἃ ἐστὶν ἰδεῖν 1 Ηδ γοοοθβ ἁἀατίε ὁχ δρ. βεοππάο. 
ὁ ἐχείνοις 1 810 Νίβ5. οοάϊοοβ. οἵ ργίπια Βαβι] θη 515 

οαϊο, ργὸ ἐὸ {ποῦ ογαΐ ἴπ 611. Ῥατῖβ, εἰ Β451}, 5ο- 

οὐηάα ἐκείνω, 

συν ρα- 

ἴγε5 Ργξρο- 

δἰἰἸ0Π6 Ομ 

81 βαη 2 

ὕοαπ. τῆν 
23. 
]νιάοπε το. 

30. 



τῷ 

ΘΟΥΤΙΠῚ {|| σΟμ μι Πἰ ον ἈΠΟ ἀσιιπὶ ΧὨ θοῖ, 
νεῖ σοπηαν σαπίπιη), ἀξ ΘΟ ΙΓ ΠΠΠΤ1 ΠῚ, δῖ 

4αϊνὶ5 πα σου Πλπ Π1Γ6 1 ΡΟΡ ΠΟΙ θη τα πὴ : ἃ ΡΓῶ- 

ῬΟΒΙ ΕΟ ἐσ ἀθοϊανδς γϑ Πο ποθὴ δ 1 ἴῃ. 400 5ι|η} 

. Ορουδηΐθβ. 5 Ζα!ἀθιη οὐ Διμ ΠΠη115, ἐσισιανσαπί, 

τη 8 
ῬοΊ] απὶ Βὰ- 

8111} σ ΠῚ 

Ῥαρανηδίο - 

τηδο ἶ5, 

881} ἐπι) τ ατιῖ ; Ῥυοῖητι5. σΟσῚ Γ Πγ115 ΒΟ ΡΠ Δ ΠῚ ἃτι 

ἀουηιιη. Τα τι6 }πιχῖα. ΘΟΠῚ ΠΊΠΠΘΠῚ τ|511Π1, ΠΔΥῚΙΠῚ 
501} Δ υιιτὴ [815 Θϑὲ ἰΠ [6 ̓ ρ585 αἰ ΘΠ 118, τη870.- 
{μπι6 ᾿ηνθηϊγὶ ροΐθυϊς ἃ ϑιπ]οϑῖ5. ΝΘ τι6 θη μὴ τη Ϊ- 

ἢϊ γαραῦ 46 γάῖοπθ 50} αν ΘΧ Φα]ΡΘγο. Οπ ἢ - 

ἴδτ ᾿στταιν" ἀΘ ΠΟ 5Γ  Γ11ΠῚ Θϑὶ θ᾿ ΘΟ ΡΟΒ᾽ ΠΟΠ ΘΙ ΟΔ7)1 

5:50] Ποδἢ {|551π|6 το ἄθυθ ΘΟ] ΠΟ ΊΟΠΪ5. 1Π16}}1-- 

ΘΘΠΙΔ ΠῚ, ᾿πάἀιιοῖα5. ἃ ν 5, δὶ νά θεν, ᾿π]ρθ γοῦ, 

ἃ ἀοβιβι! 6 αἴγοχ οἱ πη} ] Δ 8 0} }}6. 6] ]τι πὴ} οατὴ 11}ἃ 

Β6ΓΟΡΘ, 564 τἀιηθη {πᾶγην]5 δ νΟΧ ἴδ) ἃ ρία 51 

δ 51:58} δ ἢ τι}, 51 οὐὰϊ σΟΡ {που Ὶ Ὁ πὶ Θ] ον ἃ - 

ΟΠ Ιοτι5. ΡΥ 501] 4} οἵ ποιηϊπα οΟΠΠΘοΐθΡΘ δὲ 

σ᾽] οΥἸΠοᾶγΘ, «πθιηδπιοάτιη πη να πΘ6 1115, πὶ 6 

Βαρτϑηιαῖθ, ἀϊἀἸοίμηιι5, Ῥαΐρθιῃ δὲ Π] τι πὴ οἱ 50 ]-- 

γ ταὶ β8 Ποίμτη ; δἰϊατη ἴΐὰ ἢαΐ, ποῖηο σοη ρδα!- 

οἴ 5 οϑι. Ἦδο σοπ ΠἸοη6, 5] νά δίτ, ᾿Π [Θ᾽ ΠῸ5 

ΘΟΠΒΘΠΠΙΔΠΊ15. 564 511 οἰτιτις ἀΡ] οοτῖ πὶ ἸΠησιια5; 

4πᾶτἢ πᾶης νοσθηὶ γροϊρίαης. τος Ἰσίτιν θϑῖ, φαοα 

ΠΟΌΙ5. ΔΟΘΡΓΙΠΠ ΤΠ} δ6. ἸΡΡΘΟΟΠΟΙ 4 116. ΘΠ Ππιπὶ 6 χ-- 

οἶϊαῖ. πη ΒΡ ται ϑαποίο, ᾿πααῖππι, ἀαηα Θϑῖ 6510- 
γα Π)60, ΠΟη διιθη} οἱ ΘΡΙ [πὶ : δ 116 ΔΟΘΡΡ] 6 

ἔπ] νΟΟΪ ἴδηι ΒΡ᾽ ΓΙ Γα πὶ ἀθρυ πη θ πε ἀπ -- 

γθϑοιηΐῖ. Π6 41|ἃ ΠΟῸῚ 1π| 116 {ἸΟΡῚΕ ΡΡΟΙΧΊτ5. 41-- 

σΘ6Ρ6. Οἴδ οἴιΠῈ Δι ΙΘΡῚ ΠΕ 1511, ἀ6}}} 8 001, 51 ΠΟῚ 

ΘΔ} τὶ ργΟαΠΡΊσθῖη οἱ αὐ ΒΘ ρ ντπ|5. σ]Ον ΙΔ πὶ α]1Ὸ 

ἰγραΠβ5[σαηὶ ΓΘΡΙ Ια ιιηΐ. 

ἔ ἐπὶ πλεῖον ἄν 1 1ἴὰ Μί55. ἔτοβ8. Α]1ὰ5 ἔτι πλέον. ΕΘΤΕ 

εἴ τι πλέον εὑρεθείη. 

8 εὐσήμου 1 Δα τηΥΙ5 [Ἰεθο βου] ρίπγα δχ ππῸ ἴδῃ ἔτι ΠῈ 
ογαΐα 511 οοάϊος Νίϑ., οὰπὶ τἀ πηθπ ῬΥΘο ] ἐπιτ5 ν αἱσαίς 

εὐφύήμου, δοπὶ οπιϊχιῖς, αἱ νοῦς Εγάβιαιβ. Ν οι Πϊς 

ἈΘΊΓπν {πᾶτ ΒΟΠ] ΟΠ] 15 510 1114 νοχ, 5.4 4πᾶτη ἃρία 

Δ] 5βἰσπιβοαπάσιῃ. Ηΐπο ραιο πίε ἄϊοοθαΐ ΒΒ] 5 

Θἅ ΠΏ οἱ πἰζοαχἰ55ἴτηιε γοαἴίεν 6 οογι τοι ἰογεῖς ἱπετο ἐϊ-- 

δϑεπίϊαπε. ᾿Ὀλάογα πα] 1ῃ “πποθιι5 Ν,55. τῆς, ἐν, φωνῆς. 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΟΡΒΑΒΕΣ ΘΑΡΡΑΘΟΟ. ΑΠΘΗΙΕΡ. 

συνάφειαν τῶν κοινωνούντων παρίστησιν, οἷον τῶν 

συμπλεόντων, ἢ συνοικούντων, ἢ ὁτιοῦν τῶν πάν- 

τῶν χοινῶς ἐχτελούντων᾽ ἣ δὲ, ἐν, τὴν σχέσιν τὴν 

δηλοῖ. Ἔμ- 
τὸ σχάφος 

πρὸς τὸ ἐν ᾧ τυγχάνουσιν ἐνεργοῦντες 

πλέουσι γὰρ χαὶ ἐνοικοῦσιν ἀχούταντες; 

χαὶ τὴν οἰχίαν εὐθὺς ἐννοήσαμεν. Κατὰ μὲν οὖν τὴν 

χοινὴν χρῆσιν, ἣ πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν διαφορὰ τοι- 

ἴ ἐπὶ πλεῖον ἂν εὑρεθείη παρὰ τῶν φιλο- 
πόνων. Οὐ γὰρ ἐμοὶ σχολὴ τὰ περὶ τῶν συλλαδῶν 

Ἐπεὶ οὖν δέδειχται ἢ, σὺν, εὐσημμότατα 

΄ Ν 
αὕτη. χαὶ 

ἐξετάζειν. 

ἀποδιδοῦσα τῆς συναφείας τὴν ἔννοιαν, γενέσθω ὕμῖν 

ἔνσπονδος, εἰ δοχεῖ, χαὶ παύσασθε τοῦ χαλεποῦ 

πρὸς αὐτὴν χαὶ ἀχηρύχτου πολέμου. “Ὅμως μέντοι 

οὕτως ὅ εὐσήμου τῆς φωνῆς ὑπαρχούσης; εἴ τῷ φί- 
λον ὅ ἐν δοξ Ξολογίαις τῇ, χαὶ, συλλαδῇ συνδεῖν τὰ 

ὀνόματα χαὶ δοξάζειν, ὡς ἐν Εὐαγγελίοις ἐπὶ τοῦ 

βαπτίσματος μεμαθήκαμεν, Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ 

καὶ οὕτω γινέσθω, οὐδεὶς ἀντερεῖ. 

Ἀλλὰ τὰς 
-᾿ “ἃ ᾿ - ΄ γλώσσας ἂν πρόοιντο μᾶλλον, ἢ τὴν φωνὴν ταύτην 

ἅγιον Πνεῦμα" 
3." - ’ 

[πὶ τούτοις, εἰ δοχεῖ, χαταθώμεθα. 

ΠΥ ᾿ »] ͵ὔ 

δέξαιντο. ,) ὃ τὸν ἀκήρυχτον ν Π 

εγεί ρει. Ἔν τῷ Πνεύ- 

Ψ' ον Χ ὌΧ 2 
ουτο μὲν οὖν ἐστιν 

» Ἁ ΕΙΣ 

ὅμῖν χαὶ ἄσπονδον πόλεμον ἐπ 

ματι, φησὶ, τῷ ἡ ον τὴν δοξολογίαν ἀποδοτέον τῷ 
Ἁ -Ὁ- Δ ῊΣ , 

Θεῷ, οὐχὶ δὲ χαὶ τῷ Πνεύματι - χαὶ ἐχθυμότατα 

τῆς ὑκγης ταύτης ὡς Ἰπντϑ 
“- 

ὶ ἧς οὐχ ἄχρηστον χαὶ διὰ μαχρο-- 

τὦν ο ͵ 

απεινωτιχῆς τοῦ Πνεύματος 

περιέ τ δυθρᾷ 

Ξὴ σαντες οὗτοι, θαυμάσαιμεν 
, 

» εἰ μὴ ὃς αϑτην αὐτὴν, χαὶ ἘΠ τὴν τοῦ 
᾽Α [αἱ 

Πνεύματος δόξαν αὐτομολοῦσαν ἀποχηρύξωσιν. 

Νοη οπἷπὶ ὅθ ργαροβιιΐοπο, ἐγ, Ἰοφαϊίαν Βα51Π1ὰ5, βοᾶ 

ἄς ρῥγωροβιτοπο, οἰέγγε, 

8 ἐν δοξολογίαις 1 515. ορὸ νοίθγαση (οήϊοιιπι ΘΠ Θ- 

ἀανίμητις {ποῖ ΡῬΓάγο ἴῃ ΘΕ{ΠῚ15 Ἰοσοβθαΐατ ἐνδοξολογῆ- 

σαι. ΝΟ πλι]ῖο μοβὶ Ἀεσῖτ5 βεσαπάιιβ τὴν δόξαν ἀπο- 

δοτέον. - 

» ταπεινωτιχῆς 1 516 νοίογοϑβ ΠΡΡῚ ργὸ δὸ Ζιοα ογὰΐ 

1ῃ 6115 ταπεινῆς. Μοὸχ δ θαυυιάσαιμ.᾽ ἄν. Ἀ6ς. 5ε- 

απ 15 αἴ τη ἰοχέιϊι. 

τ-- - ----------------ΞΞΞ---ΞΞΞΞΘΞΘΞΞΞΘΞΞεΡΘΞΘΘΞΘΘΘ
ΘΘΘΘΘΘΘΘΞΘΘΘΞΘΘΕΕΈΉΈΕΡ  - τ 

Ομοΐ πιοείϊς αἰϊοϊξια ἴτι, ἰοεϊάοπι πποῆϊς ἐδ 

ϑρίσίίι «οοίρὶ. 

ΟΑΡΌΤ. ΧΧΥΙ. 

θὁ1. ΜΠ στ ταν σΟΠ5Ι ἀθΡ ΠῚ νυ] ἀθπΓ, οἰβὶ 5 ηγ- 

ὈΪΘχ ἂὸ Ῥγδυ ϑ' δϑδὺ ἢυ7115 50} }085 ῬΡΟΠΌ ΠΕ ΔΓ, αὶ 
Πλ] τὰ οἴ ν γᾶ ΡΘΙ ΘΔ ΠῚ 5|ση1Π 07]. Οἴμοι θη ϊηι 

͵ οῸ»Ἕ ,ὔ , - τα 

ὁτι ὁσαχῶς λέγεται τὸ ἐν, τοσαυταχῶς καὶ ἐπὶ τοῦ 

Πνεύματος λαμόάνεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ χς΄. 

“. Ἁ ’ - - 

Ἐμοὶ τοίνυν σχοπουμένῳ δοχεῖ, ἁπλῆς καὶ συν- 
,ὔ -μ Ἃ 

τόμου τῆς ἐχφωνήσεως οὔσης, πολλὰ χαὶ ποιχίλα 

εἰναι τὰ δι᾿ αὐτῆς σημαινόμενα. ὍὉσαχῶς τὰρ λέ- 



ΕΛΒ:; 9ΕΘΡΙΕΙ͂ΤΟ ΘΑΝΟΤΟ. ΟΑΡΌΤ ἸΧΧΚΥΙ. 

,ὔ - ᾿ - 
Ἵεται τὸ; ἐν, τοσαυταχῶς εὑρίσχομεν ταῖς περὶ τοῦ 

, ,ὕ ᾿ ΚῊ 
Πνεύματος ἐννοίαις ὑπηρετούμενον. Λέγεται μὲν οὖν 

᾿ν ν “- “τὶ τ , 5 - 
τὸ εἶδος ἐν τῇ ὕλη εἶναι. καὶ ἣ δύναμις ἐν τῷ δε- 

ων, ᾿ΕΝ πε  Ὑ- (αἱ 2 “» δὴν σα ΑΓ ιΟνΣ; «ἡ ὦ ας δ . χτιχῷ, καὶ ἣ ἕξις ἐν τῷ χατ᾽ αὐτὴν διαχειμένῳ, χαὶ 
φ ῸὋν } Ἁ εἶ 

πολλὰ τοιαῦτα. Οὐχοῦν, καθὸ μὲν τελειωτιχὸν τὸ 
ῳ ο - - ΕἸ δα; 2.,.ὋὉ ) ἅγιον Πνεῦμα τῶν λογικῶν, ἀπαρτίζον αὐτῶν τὴν 
Ὁ , ἣ ΚΝ ΄ ὅδ οὐρα. Ὅ λ τ ἀχρότητα, τὸν τοῦ εἴδους λόγον ἐπέχει. “Θ γὰρ μη- 

“““ὦ - , -- ΄ 
χέτι χατὰ σάρχα ζῶν, ἀλλὰ Πνεύματι Θεοῦ ἀγόμε- 

᾿ Ὁ ν ΄ 
νος, χαὶ υἱὸς Θεοῦ χρηματίζων, χαι σύμμορφος 
φὸὦ τ τῸρΘ᾽ ΩΣ τ ; τῆς εἰχόνος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ γενόυενος, πνευμα- 

δὶ ῸΨ ον Ὁ τιχὸς ὀνομάζεται. Καὶ ὡς ἣ δύναμις τοῦ δρᾶν ἐν τῷ 
- τ ᾽ὔ τὦο ,ὔ δγιαίνοντε ὀφθαλμῷ, οὕτως ἣ ἐνέργεια τοῦ Πνεύ-- 

Ὁ ἬΝ Ἁ Ὁ 

ματος, ἐν τῇ χεκαθαρμένη ψυχῇ. Διὸ χαὶ Παῦλος 
ὔ- - Ἔρφε ,ὔ ἘΞ ΄ 5:90 λ Ἁ αὖ-- εὔχεται! ᾿Κφεσίοις, πεφωτισμένους ὀφθαλμοὺς αὖ 
τὰς ΟΥ, ἢ -“ ὔ - , ὙΠ 

τῶν εἰναι, ἐν τῷ Πνεύματι τῆς σοφίας. Καὶ ὡς ἣ 
᾿, 3 ὅν Τα ,, ἐδ κὰν τῇ [τ “1 .« τέχνη ἐν τῷ ἀναλαύόντι αὐτὴν, οὕτως ἣ χάρις τοῦ 

, τς ᾿ πὰ 
Πνεύματος ἐν τῷ ὑποδεξαμένῳ, ἀεὶ μὲν συμπαροῦ- 

ἄρον , ν 5. - Ὁ - 2 λ ᾿ σα, οὐχὶ δὲ χαὶ ἐνεργοῦσα διηνεχῶς. ᾿Επεὶ καὶ ἣ 
δ γ ΄ Ξ Νι 2 - ΜΞ ,ὔ Ξ - ͵ ἿΣ ἜΨΡΕ Αἱ Ἐς 

τέχνη, δυνάμει μὲν ἐν τῷ τεχνίτη ἐστίν ἐνεργεία 
“ 2 τς ἢ 5 - τ ᾿ ᾿ δὲ τότε, ὅταν χατ᾽ αὐτὴν ἐνεργῆ. Οὕτω καὶ τὸ 

τ » Ὁ. » 

Πνεῦμα, ἀεὶ μὲν συμπάρεστι τοῖς ἀξίοις, ἐνεργεῖ 
δὲ } Ν Ε ἢ ν᾿, ὁ Ε Εἰ Δ δ ἰώ 

ἐ χατὰ τὴν χρείαν, ἢ ἐν προφητείαις, ἢ ἐν ἰάμα- 
μ “7 Ἃ ,᾿ 

σιν, ἢ ἐν ἄλλοις τισὶ δυνάμεων ἐνεργήμασιν. "Ετι 
, ΕῚ Α 

ὡς ἐν σώμασιν ὑγίεια, ἢ θερμότης, ἢ ὅλως αἵ εὖ- Ε 
, ὃ ὙΡῈΞ ὲ [ Ὅ;» 5 ! ἔν, ἊΝ “ ς 

χίνητοι διαθέσεις " οὕτω χαὶ ἐν ψυχῇ πολλάκις ὃπ- 
ἔρος κ -ἰ ᾿- δον ὑἰτὼ 7 τᾷ δδς 
ἄρχει τὸ Πνεῦμα, τοῖς διὰ τὸ τὴς γνώμης ἀνίδρυ- 
τον. εὖχόλ ἣν ἐδέξ ιν ἀπο  Υ ᾽ς , εὐχόλως, ἣν ἐδέξαντο: χάριν ἀπωθουμένοις, 

πὰ: 2 
“ μὴ παραμένον" οἷος ἦν ὃ Σαοὺλ, χαὶ οἵ ἑδδομιή- 

- .- .«- ᾽ ᾿ ᾿ - 
χοντα πρεσθύτεροι τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, πλὴν τοῦ 

ν ῷ } , ᾿Ελδὰδ χαὶ ΜΙωδὰδ ( τούτοις γὰρ μόνοις ἐκ πάντων 
, - ᾿ -» ΛΈ. Ν 

φαίνεται παραμεῖναν τὸ Πνεῦμα), χαὶ ὅλως εἴ τις 
,ὔ Α Ψ, ͵ὔ νος , 

τούτοις τὴν προαίρεσιν παραπλήσιος. Καὶ ὡς ὃ λό- 
ἋΣ 2 ἜΗΝ αὐ ξ ἀΌγεὺΣ, αι δε τρρσαστ γὸς δὲ ἐν ψυχῆ, ποτὲ μὲν ὡς τὸ “ ἐγχάρδιον νόημα, 
δυο ι δ ἵ- ὔ Ἁ ’,ὔ ο᾽ Ἁ 

ποτὲ δὲ ὡς ὃ προφερόμενος διὰ γλώσσης, οὕτω τὸ 
τ . - ᾿ ῳ ΠΡ ᾺΣ ἀπ ΠὉὴ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον: νῦν μὲν ὅταν συμμαρτυρῇ τῷ 
. : 5 ῃ 

’, Ἵ , - μγὲ - 

Πνεύματι, καὶ ὅταν χράζη ἐν ταῖς χαρδίαις ἡμῶν" 
- ον ᾿ ΩΣ “Ὁ 

᾿Αὐδὰ ὃ Πατήρ. Νῦν δὲ ὅταν λαλῇ ὑπὲρ ἡμῶν, χκα- 
} Ν ΕῚ ’ τ ΡΑ « φὸ Ὁ 19 ς ᾿ς »- 

τὰ τὸ εἰρημένον, ὅτι Οὐχ ὑμεῖς ἐστε οἵ λαλοῦντες, 
τ Ὁ Ἁ ο - 

ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 
Υ τ" , - ων 

Ἤδη δὲ χαὶ ὡς ὅλον ἐν μέρεσι, νοεῖται τὸ Πνεῦμα 
ΡῚ ἘΦ’ δλν: , Ε , . 

χατὰ τὴν τῶν χαρισμάτων διανομήν. Πάντες γὰρ 
ἀλλήλων ἐσμὲν μέλη, ἔχοντες δὲ γαρίσ ὰ ἀλλήλων ἐσμὲν μέλη, ἔχοντες δὲ χαρίσματα χατὰ 
Ἁ , ον Ὁ “- Ξ- 

τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσαν ἥμῖν διάφορα. Διὰ 
- Οὐ δύ: δ ὀρϑαλιὲ 5 - ΠΡ ΚΗ Δ ἃ , 

τοῦτο Οὐ δύναται ὃ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρὶ, χρείαν 
ΕΣ “ἡ, , - 

σου οὐχ ἔχο»" ἢ πάλιν ἣ κεφαλὴ τοῖς ποσὶ, χοείαν 
ἀῶ 3 - Ἶ - 

δυῶν οὐχ ἔχω. Ἀλλὰ πάντα μὲν δμοῦ συμπληροῖ 
Χ -“" τω ἘΞ - ΕΝ 

τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ ἑνότητι τοῦ Πνεύμα- 

ς μιὴ παραμιένον 1 πες ΔἸ ἀἸπηὰβ οχ Βορῖο βθοιιηο, 

Δ ῬΥΟΥΒΙ15 ΠΘΟΘΒΒαΤΊὰ διηΐ 841 ΒΆ51111 56 Π511ΠῚ. 

ἃ ἐγκάρδιον 1 [{ὰ Μ55. οοάϊοεβ. ΕΖΗ ἐν χαρδία. Μοχ 

ιν 

τη 06115 ἀἸοῖταν 7κ., του] θη} ΠΟ 415 ᾿Πυ ΘΙ Πτ15 ΘΔ] 

5011 08 πὶ ΘΟ ΠΟΘΡΕιι5 46 ΚΘ ΡΙΡ ται 5 ὈΒΘυν ΓΘ, ΝᾺΠῚ 
[Ὀγτηὰ ἀϊοϊ ἔπ 6556. πη τηλίθυϊα,, οἵ ροϊθηϊα τῇ 

60 “πο 6]11ι5 σαρὰχ ἐδ, οἵ Πα ῖπι5. ἴῃ 60. 4" 

5ΘΟΙ Πα ππΠπη] 1ΠΠπ|πὶ αἰθοῖιι5. θϑί, ΔΙ {π|6 Πα} 115 σ6- 
ΠΘΙῚ5. πη]. Τίαπ6 “παΐθητι5. ΘΙ ΡΙπ|5. ΘΔ ΠΟΙ 5 
νὴ Παροῖ ρϑυ οι Πα] οΡθα τ γὰ ΠῈ ΓΔ ΠΟ ΠΆ]Θ ΠῚ 5 ἃ Ὀ)- 

50] ν 6Π5 ΠΠ|π|5 [Ἀ5Ε] σἼ τι, [ΟΥ Π]85. ΓΔΓΠΟΠΘΠῚ ΟὈ ΘΕ. 

ΝᾺΠῚ 41| 7141 ΠΟ ΥἹν]Σ 5ΘΟ ΠΕ ΠῚ ΘΑΓΠΘΙῚ . 56ε 

ΒΡΙΡΙτα ΤῸ] ἀριται, ἃ {Π1||ι85. Τ)61 ΠΟΙ δι᾽, οἱ 

ΘΟΠ ΟΥΠῚ15 ΤΠ] Ά 511 ΕἼΠῚ Π 61 [ἀοἴτ15 δϑῖ 7 5ΡΙΡῚ ΠΙᾺ }15 

ἀἸοῖ παν. ἘΠ ᾽σαι σου ΠΟ ΠΑ] νἱβ ϑϑί 1π Θσῖο 58Π0., 

510 Ορθγαῖο ΒΡΙΡ 5. ἴῃ ἀπὶπηὰ ρμυγθσαΐα. Ἐρατι6 
Ῥαιυ 5 ορίαιϊ ΕΡἢ65115 5 τιῦ οοι]05. πα θϑδηξ Π]Ππ|1}1-- 

Πᾶΐοβ 1Ππ ϑΡΙΡΙα. βαρ θη 26. ἘῈ «πιθιηδ πη άπ 

ὯΥ5. δ5Γ 1Π 60 4π| 1Π4πὶ ἃάθρίτι5 οϑὶ : τὰ σγδίϊα 
ΒΡΙΡΙΠΙ5 1Π 60 411 ΓΘΟΘΡΙΐ ΘΔ 5 ΘΕ ΡΕῚ ΠΟ] 6} 

ῬΙΏΘ56Π5., ἃἰ ΠΟῚ ΡΘΡΡδίιο Ορϑύλη5. Νδιη οἷ ἃΓ5; 

Ροΐθπεα 4 π] 46 πὶ δϑὲ ἢ ΡΠ Π66 : δοίτι γ6ΡῸ {πη}, 

ΟἸΠΠῚ ΒΘ ΘΟ Πα 11. 1181 ΟρΘΡΑΓαΡ : Π{Ππ|6 πὲ ΒΡΙΡΙτι5 

ΒΘΠΊΡΘΡ (πἰθ πὶ δθϑὶ ἀ1 515. 5664] Ορθγαῖαν ΡΓΟτὶ 
ΟΡ 5. 6ϑὲ, δι 1Π ῬΓΟΡΠΘΕ115., ἃπ| 1Π ΒΔ ΠΆΓΟΠΙΪΒΡΙΙ5., 

ΔῸΣ 1 8115 ΤΠ] ΔΟΊ ΠΟΥ ΠῚ ΟΡΘΡΔΙΙΟΠΙ)15. ΡΥΘ ΓΘ 

516 τς 1 ΠΟΡΡΟΥΙΡιι5 Θϑὲ βα Π]ὰ5., 811 οΑ]0., δαὶ ἴῃ 

ΘΘΠΘΙ6 [ΓΘ ΟΊ ΟΠ 65 [Δ 0116 π]0}01}65 : 510 δὲ 1Π Δ ηΪΠηὰ 

ΓΘ αι θη ἴον δὲ ΚΘ ΡΙΡΙΓπ|5., 1] 115 4Ε] ΡΙΌΡΓΘΙ ΠΊΘΠ 5 
᾿π5 1 ὉΠ τα ΐθηη [46}}6 σ ρα 8 1 ἀσοορίδη Θχ ρο!πιηΐ, 

ΠΟΘ ΔΙ πη ΘΘΙΙΠΔΠΘΗΒ : {{π|8}15. ΘᾺ] 5841], οἱ 

βοθρίπασιπἴα 56 ΠΙΟΡῈ5. ΠΠΙΟΥ τὴ [5.86], ρΡίον ΕΠ- 

ἐδ εἐ Μοιδα ( πᾶ ἃριιἃ ἢ05 50105 δχ ΟΠ ΠΙΡιι5 

ΒΡΙΡΙΓΠΠῚ ΤΠ Δ Π51556 ἀρ ραγοΘ  ), οἴ 1 ΘΘΠΘΙῸ, 5] {{||5 

δὲ 15{15 8 Π1Π}} ΡΡΟρΟϑιῖο ΘΟ 5. Π1115. ΠΓΘ ἢ] “ΘΙ -- 

Δαπηοάτιη] γοΡθιη} οϑὲ 1 ΔΠΪΠΙΟ., ᾿πΙθυ πὴ τὶ 

π᾿ οογάθ οοσιίαιαπι,, ᾿πίθΡ τιμὴ τ Ἰηστια ΡΓΟΪΑ-- 

{πὴ} : 510 δὲ ΞΘ'ΡιΡΙΓτ|5 58 ΠΟΙῸ5.), γὙ6] ο1Π}] ἐθϑιηο- 

ΠΠΠΠῚ ῬΥΘΘθΘ  ΒΡΙΓΙΓΙ ΠΟΘ 5, δὲ οἰδηγδι ἴῃ οΟΡ - 

Ῥὲι5 Ποϑβιν5, ΑΡθὰ Ραΐδθι, γ6] θη} ἰΟ ΕΠ ἔπ" Κ»1Ὸ 
ΠΟΡΙ5., 1ιχία 14 ψφιοά ἀϊείπμη οϑὲ, δοπ θοὸς δοίϊς 
φιιὶ ἰοφιιϊηιϊτι, σοεἰ δριγίιπι5 Ῥαϊτὶς,, φιιὶ Ἰοφιιίτιτ' 

ἐπ υοὔῖς. Τἄγη γ6ΓῸ δὲ τιῦ ΓΟ ππ 1 ρΆΡΠι5, 5ρ1- 

ΥἾτπ5 1Π|6]Πστ τιν Παχία ἀοπουιπὶ αἰἸ5Ε} ΠΟ Π ΘΙ. 

Οἴμπθ5 ΘΠΪΠ ᾿ΠΥΪΟΘΗ 511Π|115 ΠΊΘΠ γα, 564 Πδ-- 

Βοπῖεβ ἄπ βθοπηάτπ Π)61 συγ ΠΟΡΙ5. ἀαΐδη 

ἀϊνενϑα. Εαὰ ργορίεν Δοπ ροίε5ι αἰἴοογ οομἶπι5 πια- 

χιιιῖ, οτι οριι5 μαῦθο 16: αἰ τιιτδτι5. σαρτξ ρε-- 

ἄϊθιις, Ποπ 65ὲ πεὶμὶ σοῖς οριι5. 56 ΟΠ πὰ αιῖ-- 

ἄθμ ϑδἴππτ! σΟΠΡ]Θ ας σΟΡΡιι5. ΟΠ ΙΕ] Ἰῃ τιη]αία 

εἄπι αἀάιππὶ ἡμῶν ρΡοβὲ Πνεύματι, πῶ γοχ ἄδεβὲ ἴπὶ 

οὐηηῖθιι5 ποβίυῖβ δῖθθ. πθὸ πϑοοββασίὰ ψἹαδίαγ, οἴη 

Ῥᾶι]ο Ροϑί σθροίδταν. 

1) »} ες. 

ι7. 18. 

Νρρι. 

25... 58. 
ιι. 

ὅ]αμι1:, τὸ. 

20. 

τιν. 15. 

21. 



"»: 

ΘΡ᾿ εἰ τπι5 ; ΠΘΟΘϑβΑ Δ ΠῚ ἀτι 6 ΠῚ {11 61 510] ἰην]- 
νίοθπ γϑά τη ὁχ ἀο}15. Τ6 15 Θ ΠῚ ΠῚ ΡΟΒΕΠῈ ΠΊΘη}- 
Ργὰ ἴπ σοῦῬΟΓΘ, ἈΠῸ ΠΟ 116 {Πουτιτ τὰξ νοι. 
ΜΘ Γὰ αιιΐθ δαπη θη Πα ΡΘΠΕΡΙῸ 56 πππίπι0 50]-- 

ἸΙοϊ τὰ! ποπι,, [πχτα 5}} Στ] 6 πγαιίτιδθ ἃ ΓΘ ΓΟ ἢΪ5 
ἀπ ην δε ρ515. Ἰηβι[65 ΘΟ ΠλΠΠπΙοΠ θη. ΕΘ τ6 δὲνο ραϊ {τι 

τετυιιτη, ἡνοτι Ῥ ιιη1, τίτια στε 60. ρα({πιτυῖτι Οτιτιΐα 

πιοηιῦτα : οἵνο σἰογι βοαίητ τεπτίπι τα ηιύττιτπη,, 5- 

πειιῖ σαι επί οπιτιῖα ποτα τα. Βυιγϑεβ. ἡπιθιηδ - 

ΠΟ πὴ ΡᾶΡίο5 διιπὶ ἴπ ἰοΐο , 11 51Π 511} 511Π|115 [πὶ 

ΒΡΙΣΙπι., Θὺ πο ΟΠ Π651Π ἘΠΠῸ ΘΟΡΡΟΓΕ [ἢ ΤΙΠΈΠῚ 

ΒΡ᾿ΡΙΓατὴ θὰ Ρ ΕΠΖΑ "] 511ΠΊ115. 
ϑρίνιας. 62. ΡΟΡΙῸ 7806 ΤῊ] ἘΠ ἀϊεῖαι γ᾽ Θ᾽ ετπιν, Ὠ]Π11|0Ὸ 

ΠΡ ΡΝΤΙ [ἈΠ] ΘΠ ὨΪΠ115 ὙΘΓΙΠῚ δϑὶ ; δι ψ ΘΠ 1 Ἰοοιι5. 60- 

βαποίογαπν, ΓΕ {| 58 ΠΟΙ ΠΟ ΠΙΠ 7 ΒΘ ΠΙΠΠΘΓῸ (ἸοΙτπν 50 1- 

γΙΠι5. Εῤ σοπβία θ᾽: πὸ ποὺ «υϊάθηη Ἰοα ΘΠ] σ6- 
ΠΟΙ αἰπηϊητιὶ Κρ τιπι, 566] σ] ον ΠΟΥ Ροτίι5. 
ΝΑπε ΠΟΠΊΪΠἃ ΘΟΡΡΟΥΪΪὰ οἰ] ΠΊ δ ΘΡΙῚΡ᾿ τπ|8}65 1η-- 
16} Πσϑη τ 5. ον τ θη 125 σγαῖία, [ΓΘ  ΠΊΘΥ ΒΟ ρ σγὰ 

τραηϑίογιε, Ο ΒΟ αν] Πλ115 ᾿σ] τα} οἱ Ῥϑαὶ πηοά τι) ἐθ 

Ῥοαὶ.30.3. 60 Ἰοαιθηΐθηη., ἐϑίο πεῖλιὶ ἐπὶ ]})εῖπι μτοίοδοῖο- 

τ ηϊ 7 δ ἔπι ἰοοιτη τατεηίτιηι., πὶ δαῖνιη πιὸ {α- 

Ἑχοα. 33. οἷάς5. Ὧ6 βρίνιει νοιῸ., Κἶ 666 ἰοοιις., ᾿ἰπααῖς, αρτά 

τὸς- 16, 6ἱ 5ἴα ξιιρ6ῖ μϑίγατππ : {αὶ αἸπι ἈρΡ6]]ὰπ5 

Ἰοοτιῖη 7). Π]5] γ᾽ϑ᾽ ΟΠ 6 ΠῚ ἰπ ΘΡΙΡΊΓ , 1Π ἐτιὰ ΟἸ1 ΠῚ 65- 

861: Δοβες, ροίθ νἱάθγο Του. θυ] ἀθηΐθν ἰρ5ὶ 

ΔΡΡανθηίΐθιη ἢ Ηϊο δϑὲ ἸΙοοῖβ γθροθ Δ ΟΡΑ ΠΟ ἶ5 ΡΓῸ- 

εκ. χα. ὈΡΙ5. “ΖΓ Πθηαῖθ οσισμι, Ἰηα1Ὸ, πὸ οἤΐεοτντας ποῖο- 

18. σαπίοπιαία {πα ἐπ ψτιονὶς ἰοσο, 56εἰ ἐπὶ ἴοσο φτιοιν- 

οἰ “τε οἰοϑογὶι ])οπιΐπιις 1) διι5 {μπι5. Οτοά 15]- 
Ῥεαὶ. ἢ. [ἘΠ ὁ8ὲ ποϊοοδιυιζοηηα 5ρ 1 π|4}6 ὃ ΚΔοΡῚ Ποίτιπη ἰλιι- 

"4. ἀἶ8. ΟὍτο ἴῃ Ιοοο μος Οἰδυθηλιι5., πἰδὶ ἴῃ ΘρΙγ τὶ 

βᾷ Ποῖο ἢ ΤῸῚ πος αἰ! ἀἸοῖπιι5" ΑΡ ᾿ρ50 Τθοπηῖπο; ἀΪ- 

Τοαπ.ἦ..43. σοηΐο, ΖΚ εγὶ αὐοταΐοτος αὐοτανιιπὶ ΡῬαίγθηι ἵπὶ 

ϑρίτίιτι εἰ νοτίαῖο. πῆς ἸΟστΠῚ στιπὴ ν] 556: 18- 

ἄδοη. 38. 00} ΑἸΧΙΣ : 7)οηιῖτιτι5 651 ἴπι ἴοοο ἤοο. Τίλητιο 501- 

16. ΓΙΓῚ5. Ὁ ΡῈ Ἰοσῖι5. οϑὲ βᾷποίογιιην. ϑαηοῖτϑ ᾿ΠΉ6 ΠῚ, 

γος Ἰοσιιβ 6ϑὲ Βρίρι αι ῬΓΡΟΡΥτι5., ἃ6. ΡΡΘθδὲ 5 ρϑι 
αξ 1ΠΠιὰ 116 ὲ οαπὶ ΠΟ 5 86 θΙηΡ]τιπῈ 1ΠΠ|π|5 νοοᾶ- 

5. Ὅο». 2. ἴα. 51σα: Θηῖπι τὰ ΟΠ Ιϑίο ᾿ουτῖπ Ῥάι]ι5, 6ὁ- 
“Ὲ τατπα 60, ᾿πατξ, ἐπ Ομτιβίο ἰοηιιίπιιιτ' : οἙ ΟΒν]- 

ἃ. ον. τ3. 5ἴ85 1π ῬαΆΪΟ,, νο ας ᾿056 αἷς, “Ζ0π|᾽ ὁ ροτγιίτη θη ιη, 

3. γιατί εἰς φιὶ ἐοφιιίμ ἵπὶ πὶ (τις ὃ οἷς οἱ ἴπ 

ΒΡ ρα Ἰοα απ πγγϑίθυία., ἃ0 ΘΡΕΡΙΓτι5 Γαγϑατα [ο- 
4αϊπαν 1ἢ 60. 

ἃ οὐδενὸς ἔλαττον 1 Πιο (οάϊοο5 οὐδὲν ἔλαττον. 
» ὁ τρόπος] 81. δῖ55. βεχ. ἘΠῚ ὁ λόγος. ΜΙοχ βα 1 

τὰ μέν τοι; δὲ ῥῬᾷι]ο ροβί ἐνεργείας ἕνεχεν. Νῖ55. αὐ ἴῃ 
τοχίιι. 

ὁ ἴδιος  ἘΔΙΠο ΒΑΚ] Θθη515 ἀΐδιος, 4ποά γϑοίς ἐπιθη- 

ἄδίαπι ἴῃ Ῥαγιβίθηϑι, ΝΙΟχ ΘΠ μὴ ἐνέγκῃς τὸ ὁλιχαύ- 

5. ΒΑΘΒΙΜΙ ΟἘΒΑΒΕῚ, ΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΔΕΟΘΗΪΙΕΡ. 

Β τος" ἀλλήλοις δὲ ἀναγχαίαν τὴν ἐχ τῶν χαρισμάτων 
ἀντιδίδωσιν ὠφέλειαν. Ὃ μὲν γὰρ Θεὸς ἔθετο τὰ μέ- 
λη ἐν τῷ σώματι, ἕν ἕχαστον αὐτῶν, καθὼς ἦθέ- 

᾿ ΄, , " ὍΝ ὟΝ - δ τ δ λησε. Τὰ μέντοι μέλη τὸ αὐτὸ μεριμνῶσιν ὕπὲρ 

ἀλλήλων, χατὰ τὴν πνευματικὴν χοινωνίαν τῆς συμ.- 
,ὕ » «Ἄ8 ιν 1 7 ΄ ἊΝ οασς Ἁ 

παθείας αὐτοῖς ὑπαρχούσης. Διόπερ Εἴτε πάσχει ἕν 
» , , Ἁ , ΓΔ , μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη᾽ εἴτε δοξάζεται 

Α Ψ 

ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη. Καὶ ὡς μέρη 

ὲ ἐν ὅλῳ, οἵ καθ᾽ ἕνα ἐσμὲν ἐν τῷ Πνεύματι" ὅτι 

οἵ πάντες ἐν ἑνὶ σώματι, εἰς ἕν Πνεῦμα ἐῤαπτί- 

σθημεν. 

ΕἸ κὰ » ὥ 
Ο δὲ παράδοξον μὲν εἰπεῖν, ἀληθὲς δὲ ἃ οὐδενὸς 

ΕΞ εἰς σε ΤΟ ᾿αὐβλ ἐπανες, ὅποε γς, Ὰ ἔλαττον, ὅτι καὶ ὡς χώρα τῶν ἁγιαζομένων πολ- 

Ο λάχις τὸ Πνεῦμα λέγεται. Καὶ φανήσεται οὐδὲ οὗ-- 
τος ἢ ὃ τρόπος χατασμιχρύνων τὸ Πνεῦμα, ἀλλὰ 

μᾶλλον δοξάζων. Τὰ γάρ τοι σωματιχὰ τῶν ὀνομά- 
τῶν χαὶ ἐπὶ τὰς πνευματιχὰς ἐννοίας ἐναργείας ἕνε- 

χεν πολλάχις ὃ λόγος μεταχομίζει. ᾿Γετηρήκαμεν 

οὖν χαὶ ἐπὶ τοῦ Θεοῦ τὸν Ψαλμῳδὸν λέγοντα «Γενοῦ 

μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστὴν, χαὶ εἰς τόπον ὀχυρὸν 

τοῦ σῶσαί με. Περὶ δὲ τοῦ Πνεύματος, ᾿Ιδοὺ τόπος, 

φησὶ, παρ᾽ ἐμοὶ, καὶ στῆϑι ἐπὶ τῆς πέτρας" τί ἀλ- 

λο λέγων τὸν τόπον, ἢ τὴν ἐν Ἠνεύματι θεωρίαν, ἐν 

} ἣ γενόμενος, ἐδύνατο ἰδεῖν γνωστῶς ἐμφανιζό ἣ γενόμενος, ἐδύνατο ἰδεῖν γνωστῶς ἐμφανιζόμενον 

αὐτῷ τὸν Θεὸν ὃ Μωῦοαῆς ; Οὗτός ἐστιν ὃ τόπος ὃ 

τῆς ἀληθινῆς λατρείας “ ἴδιος. Πρόσεχε γὰρ, φησὶ, 

μὴ ἀνενέγχης τὰ δλοχαυτώματά σου ἐν παντὶ τόπῳ" 
ὍΔ. 5 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἂν ἐχλέξηται Κύριος ὃ Θεός σου. 

Ποῖον οὖν ἐστιν δλοχαύτωμα πνευματιχόν; Ἢ θυ- 
, "ὦ: » Ὁ 50 , ΝΥ , , ἃ 

σία τῆς αἰνέσεως. ᾿Εν ποίῳ δὲ τόπῳ ταύτην ἅ προσ- 
’ Ω Ἅ “" .«- Π " , ΄“« ἂν , Ἷ Π α τὭν 

φέρομεν, ἢ ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ; Ποῦ τοῦτο 
7 κ᾿, ΡῚ -Ὸτῇὰν3ἶ τω τ ἊὦἍ 

“μεμαθήχαμεν; Παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου λέγοντος " 

ὅτι Οἱ ἀληθινοὶ προσχυνηταὶ ἐν Ἐξνεύματι χαὶ ἀλη- 

θείᾳ προσχυνήσουσι τῷ Πατρί. Τοῦτον τὸν τόπον 
ἽΝΑ ΡῚ Ἁ Ε “ [} ͵ὔ ᾿Ὶ Ὁ ς "α 

ἰδὼν ὃ Ἰαχὼδ, ἔφη, ὅτι Κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 

Ὥστε τὸ Πνεῦμα, τόπος ἀληθῶς τῶν ἁγίων. Καὶ ὃ 

ἅγιος, “ τόπος οἰχεῖος τῷ Πνεύματι ἐμπαρέχων ἕαυ- 
ΝῚ τὦρ τω 

τὸν πρὸς ἐνοίκησιν τὴν μετὰ Θεοῦ, χαὶ ναὸς αὐτοῦ 
᾿ ΄ “- Ῥ «ὦ 

χρηματίζων. Ὥς γὰρ ἐν Χριστῷ λαλεῖ Παῦλος" Κα- 

τενώπιον γὰρ, φησὶ, Θεοῦ, ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν - 
χαὶ Χριστὸς ἐν Παύλῳ, ὡς αὐτὸς λέγει" ΤΡ δσπε- 

μὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ : οὕτω 

χαὶ ἐν Πνεύματι λαλεῖ τὰ υυστήρια, χαὶ τὸ Πνεῦὺ- 
» - - 5 Ρ] Ὁ 

να πάλιν λαλεῖ ἐν αὐτῷ. 

τωμα, εἰ ἐν τῷ τόπω, τῷ ἐάν. (ράϊοο5. Ν55. πὲ ἴῃ 

ἃ προσφέρομεν, ἢ 1 δ οου]α ἁἀάτία οχ «πιδέιιον Μ85. 

6 τόπος οἰχεῖος 1 ῬΤῸ Β15 γόοῖθα5, 4πι2 ἴῃ ΠΟ5[118 56Χ 

Οοα]οῖθιιβ Ἰοσιτη ει, Πα Ραπε Θα 1 χαὶ οἶκος. 

Γὴ δοχιυνήν 1 τὰ Μ55. φυίπαιο, ἘΦΙῚ εἰ δοχιμνήν, 



118. ὉΠ βριμιτῦ ΒΘΆΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΧΥΙ- γ᾿ 

. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ὅ γεννητοῖς οὕτω πολυμερῶς 
- Ὡν ᾿ 

χαὶ πολυτρόπως ἐνεῖναι. λέγεται τὸ Πνεῦμα Πατρὶ 
Ἷ ΩΣ - “ω΄ . ' - 5 

δὲ χαὶ Υἱῷ οὐχὶ ἐνεῖναι μᾶλλον, ἄλλὰ συνεῖναι εἰ- 
τε εε περ). ἩΣΗδ δὲ ὙΠ Ἐ πη πγερις οἷ- πεῖν εὐσεθέστερον. Ἣ μὲν γὰρ παρ᾽ αὐτοῦ χάρις οἱ 
ὦ Ὁ ο δ ς Ὁῳ 

χοῦντος ἐν τοῖς ἀξίοις, χαὶ ἐνεργοῦντος τὰ ἑαυτοῦ, 
.- “3 -» ὯΝ «1 

χαλῶς ἐνυπάρχειν τοῖς δεχτιχοῖς αὐτοῦ λέγεται. Η 
δ 5 Η 

ὃξ προαιώνιος ὕπαρξις. καὶ ἄπαυστος διαμονὴ μεθ 

Υἱοῦ καὶ Πατρὸς θεωρουμένη, τὰς τῆς ὅ ἀϊδίου συν- 

αφείας προσηγορίας ἐπιζητεῖ. Τὸ γὰρ χυρίως καὶ 

ἀληθῶς συνυπάρχειν ἐπὶ τῶν ἀχωρίστως ἀλλήλοις 
, ΄, τπλ ᾿ ἃ ᾿ς “Ὁ ᾿ ΤῊΝ 

συνόντων λέγεται. Τὴν γὰρ θερμότητα τῷ ὑὲν πυ 

ραχτωθέντι σιδήρῳ ἐνυπάρχειν φαμέν αὐτῷ δὲ τῷ 
᾿ “-“ πυρὶ συνυπάρχειν. Καὶ τὴν μὲν ὑγίειαν τῷ σώματι 

ἐνυπάρχειν, τὴν δὲ ζωὴν τῇ ψυχῇ συνυπάρχειν. 

“Ὥστε ὅπου μὲν οἰκεία χαὶ συμφυὴς καὶ ἀχώριστος 

ἣ χοινωνία, σημαντιχωτέρα "ἢ φωνὴ ἣ σὺν; τῆς 
“ ,ὔ ͵ ἮΝ “ « , 
ἀχωρίστου χοινωνίας τὴν διάνοιαν ὑποόδάλλουσα. 
Ὅ δὲ , ΙΒ ἘΝ 2 ἢ δὶ , 

που δὲ προσγίνεσθα! ἢ ἀπ᾽ αὐτοῦ γάρις καὶ πάλιν 
ΞΙ Ἂ ἴα 5 ΄7, ᾿ ἊΣ « ᾿" - ἀπογίνεσθαι πέφυχεν, οἰχείως χαὶ ἀληθῶς τὸ ἐνυ - 
πᾶς, λέγε μ᾿ ΞΈΝΕ αὶ 7 λλά “ΚΝ ἄρχειν λέγεται, κἂν τοῖς δεξαμένοις πολλάχις, διὰ 
αὖ - -- 

τὸ ἑδραῖον τῆς περὶ τὸ καλὸν διαθέσεως, ἣ ἀπ᾽ αὖ- 

τοῦ χάρις διαρκὴς παραμένη. “Ὥστε ὅταν μὲν τὴν 

οἰχείαν ἀξίαν τοῦ Πνεύματος ἐννοῶμεν, μετὰ Πα- 
Ἁ ν τω ΩΣ 

τρὸς χαὶ Υἱοῦ αὐτὸ θεωροῦμεν. Ὅταν δὲ τὴν εἰς τοὺς 
, ῸὉὖο » 

μετόχους ἐνεργουμένην χάριν ἐνδυμηθῶμεν,, ἐν ἡμῖν 
- ᾿ Ξ ᾿ ὦ ᾿ 

εἰναι τὸ Πνεῦμα λέγομεν. [Καὶ ἥ γε προσαγομένη 
δοξολ ᾿ς ᾽ ΤΩΝ 3 “Ὁ Π Ἶ ΤΑΗΜ - 

ξολογία παρ᾽ ἡμῶν ἐν τῷ Πνεύματι, οὐχὶ τῆς 
μ 7 ΩΣ 

ἐχείνου ἀξίας ὁμολογίαν ἔχει, ἀλλὰ τῆς ἡμετέρας 
ΒΓ ΟΣ , 55 Γ .Ν, Ἷ [“ ΕΣ 

αὐτῶν ἀσθενείας ἐξουνολόγησιν᾽ δειχνύντων ὅτι οὔτε 
Γβνα Ξ ε΄. “8. - ς ΨῚἋ Ε ἊΣ συ , 

οξάσαι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἵκανοί ἐσμεν, ἀλλ᾽ ἣ ἱκανότης 
ΑΘ, Ξ) 

ὃ 

ἡμῶν ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ, ἐν ᾧ δυναμωθέν- 
Ἄ Ἁ ΦΡῸΝ κα - , - “οηἠιῃἰςὉὦ 

τὲς, τὴν ὑπὲρ ὧν εὐεργετήθημεν, τῷ Θεῷ ἡμῶν 
“ -- . 

εὐχαριστίαν ἀποπληροῦμεν: κατὰ τὸ μέτρον τῆς 
ες δ, 7ὔ ᾽ὔ εοεῦ (ἐν 7) , “ἡ ἀπὸ χαχίας καθαρότητος, “ ἕτερος ἑτέρου πλέον ἢ 

ἔλαττον τῆς ἐχ τοῦ Πνεύματος βοηθείας μεταλαμδά-- 
’, - 

νοντες, εἰς τὸ προσφέρειν τὰς θυσίας τῆς αἰνέσεως 

τῷ Θεῷ. Καθ᾿ ἕνα μὲν οὖν τρόπον οὕτως εὐσεδῶς 
» Λ Ἅ, ΕΝ ΩΣ -- -" ὦ 

ἐν Πνεύματι τὴν εὐχαριστίαν ἀποπληροῦμεν. Καί- 
ν . 

τοι χαὶ τοῦτο οὐχ ἀύαρὲς, αὐτόν τινα ἑαυτῷ μαρ- 

τυρεῖν, ὅτι Πνεῦμα Θεοῦ ἐν ἐμοὶ, χαὶ διὰ τῆς ἀπ᾽ 
5 - , Χ 5 ΄ ᾿Ὶ Ὁ.» , αὐτοῦ χάριτος σοφισθεὶς ἀναφέρω τὴν δόξαν. Παύ-- 

λῳ γὰρ πρέπουσα ἣ ψωνή᾽ Δοχῷ γὰρ χἀγὼ Πνεὺ- ᾿ῳ γὰρ πρέπουσα ἣ ψωνή γὰρ κἀὴ εὖ 
. ᾿ Χ 

μα Θεοῦ ἔχειν. Καὶ πάλιν" “Γὴν χαλὴν παραχατα- 

θήχην φύλαξον, διὰ Πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοιχοῦν- 
»Ὕ 4 λ οὖ 7 ἢ -Ὡ» 

τος ἐν ἣιυῖν" χαὶ περὶ τοῦ Δανιήλ᾽ ὅτι Πνεῦμα 

8. γεννητοῖς 1 δῖ. Μ85, οοάϊοοβ. ἘΔΠ γενητοῖς. δε4 

ἀἰβονίπηθη ΠΠπ6 ράγνι τηοπηθηΐι. 

ἃ ἀϊδίου συναφείας 1 41 ἀϊδίου δυνάμεως καὶ συνα- 

φείας. Οτιοα οὐ γϑίαμη ρα. νοίοσιιπη (οἸοιιηι 5ιι5τ}}-- 

Ὧτιι5. 

") 

63. πῃ γ θυ5 οΡσῸ σΟΠ 15. δα πὰιπο πηοάτιπὶ Μαρὶ: 

Ὠ}1] ΕΠ ΓΑ Υ]ΔΠῚ γα. 5616 ῬΆΠΟΏΙθτ15 «ΠἸοἰ ἔπι ΘΡῚ Ρ [τ15 ἐν αδην. τ 

1Π6556 : ΨΘΙΙΠῚ ΠΔΟῚ5. ῬΙΠΠῚ οϑ. “6616, Θ᾽1Π} 6556 ἐπ ὑπαὶ 

απ Ῥαΐγο δὲ ΕἾΠ]Ο., πη 1115 1Π 6556. Νἅπ σγαιία ΠΡ τε 

410 60 ΤΠ] ΠΔΠ5 57 ΠΑ ΙΓΔΠΙ6 1 115 (11 ἀἸσΠ] ϑιιηξ, Ιἰς τ πρκορὲ 

Δ 5118ἃ5 ΟΡΘΡἈΠΟΠΘ65 1Π 1118 ΘΧΘΡΟΘΠΘ., Γθοίθ {1ο]-- 

ἴπ 1Π6556 115. 40] δπηΐ 1ΠΠ1π|86 ὀαρᾶοθβ. Αἱ ΠΠ||π|5 

5110515{6 Π|1ἃ 41|88 ἔπ} Δη 16 ϑθθοι]α., ἃ ρου ρδ τα 5 

ΠυΠΠ{πᾶπ| «65! ἴπ|ῦὰ οι] ΕἼ]ΪΟ οἱ Ῥαΐίγα οοηβι46- 

γαἰα 5) 56} }} ΘΓ 88. ΘΟΠ]ΠΠΠΟΙΠ]ΟῊ 15 ΓΘ ΟΕ ΡΡ6]1ὰ- 

[10Ππ65. ΝΠ) 606556 ΡΥΓΟΡΙῚΘ ἃ6 ν6γ6 ἀἸο ἔπι 6 115, 
40 5101 1Πν]Ο06 ΠῚ}. ̓ ΠΒΘΡΑΡΆΠΠΠον δϑαπί. Ναὶ 

ΘΆΙΟΓΘῺΙ ἔδυΓῸ 4] 46 Π} ἸΘΉΙῸ 1Π6556 ΑἸ ΟἸ ΠΠτι5 : αἱ 

τΠ8ἃ 51Π111} ΟἸΠΠῚ 1050 56 6556. Π[6Π1 ΘΟΡΡΟΙῚ 58}1-- 

[αἴθπὶ 1Π6 556 (Ἰοτητι5., νἹΐα πὴ Δα 6} 51Π11}} ΟἸΠΠ 

ΔΉΪΠΙα. 6556. Οἴαγο ΠὈῚ ΡΡΟΡΓΙὰ δὲ ΟΠ ἐτι Ὰ}15 

ἀἴσιιθ ᾿Π5ΘΡΑΡΆ ]}1115 ΘΟΠΊΠΊΠΙΠ1Ὸ δϑΐ 7, ἤϑθ. ΥῸΧ οἵην 
55 ΠΙΠ Δ ΠΠΟΥ δϑὲ, τ 1188 ἸΠΒΘΡΆΡΆ1}Π15 ΘΟ ἢ πιποῖϊο- 

Πῖ5. σορΊ Δ ] ΟΠ Θ ΠῚ ϑιισσογαὶ ΤΠ 16 ]]6οῖπι!. {Π01 αἀπιίθηι 

σγαῖα ἃ 1050 ῬΓΟ[ἸΟἸΙΒΟΘΠ5., ΔΟοΘθυθ ἃ ΤΌ 5115 

ἀδοθάθυθ ροϊθϑί , ῬΡΥΟΡΡῚΘ δὲ ὑθὺΘ ᾿π6556 (ἸΟΙ[α:; 

ΘΙΆΤΗ5] {Π|π|8 σραῖα ΤΠ 115. 641 γθοθρθυιηΐ, 586 06- 

ΠιΙΠΊΘΙῸ ΡΓΟρίθι ἃ Γδοῖτιθ π΄ ῬῸΠῸ ΡΘΡΒΘ ΘΓ Δ ΠΕ ΔΠῚ 

Ρευρθίιια ρϑυπιᾶπθαῖ. ῬΡΟΪΠ 6. (0 1165 ῬΓΟΡΥΪΔ ΠῚ 
ΒΡΙγΙτ5. ἀἸστ τα δ π). 1Π 16 ΠΡ Ί 1115, σα ῬΑ δὲ 

ΕΠΟ ᾿ρϑύιμὰ ΘΟΠ ΓΘ ΠΙΡ] Δ ΠΊ1 : ΠΠῚ γΘΡῸ Θ᾽ ΔΓ Δ ΠῚ ἴπ 

608., 411 {ΠΠπ|5 511π| Ρν ΠΟΙΡΘ5 5 ΟΡ ΓΑ Πίθ ἢ] γϑρι- 
[ἉΤΏ115.), 1Π ΠΟΡῚ5. 6556 ΒΡ: ἼΓππὶ (ΠΟἸΠλτι5. Ε {τὲ 

ἃ ΠΟΡῚ5 ἀδἰογειν σ]ουῚ ΠοδτΟ 1π ΒΡΙΡΙτα., ΠΟ ἢ Παροῖ 

ΡΟ Ἐβϑίοπθηη αἰ Ή τ4{15 1ΠΠππ|5, 5661 ΠΟΒ 185 ΠΡ ΒΟΥ ΠῚ 

πη 6 Πα {15 ΘΟ [Ὁ 9] ΟΠ ΘΠ, α1πΠῚ Οϑἰθ Πα ἸΠητ|5 ΠΟ5 

οΧ ποΡὶ5. 1ρ515 δά σἹου πο πα ππὴ 58 ΠΟΙ ἢ ἴ65. ΠῸῚ 

6556, 564 5{Ποϊϑη ἀπ ΠΟΒ ΡΤ 6556. ἴῃ ΞΡ ΓΙ 

βαᾷποίο, ἴῃ 41πὸ ΘΟΥΡΟΌΟΡΓ ,, ῬΓῸ ὈΘΠΘΠο115 δοοο- 

Ρεἰ5 Ῥθὸ ποϑίνο σρα [85 ἈΡ5ΟΙ νἸπητ|5 : πιχία υοά 
ἃ ΠΙΆ] Π α ΘΈΑ 1] 501Π|1|8: ΤΠ] Ρ}06. Δ11π|5 4110 Ρ]1|5 
τι ΤΪΠτ|5., ΔΌΧΙΠΟ 5Ρ1Ἶἴπ|5 Δ] π|] δα οἰ ογθπ τι 
Πποϑίϊαϑ Ια ἀϊ5 Πθο. ϑθοι πάη τπΠ11Π| ΟἹ ἴπ1 Π]Ο-- 

ἀτιπι 5[6 Ῥῖθ σρα ἉΓΠ ΔΟΠΟΠ ΘΙ ἴῃ 5ΡΙτπ ρο- 
50] ν᾽ πηῖι5. Οτιαπη πιὰ πὶ οὐ πος Ἰην ἴα ΠῸΠ δαγοί, 
τἰῦ ΔΠ141ι|5 (16 56 1050. [6ϑε! ποθεῖν, ἀϊοαΐαιιθ : Κ5ρ1ν1- 

{π|5 οὶ ἴπ ΠῚ6 68[, οἵ βθὺ σνδΔ η} 11}Ππ|5. 58 165 

[ἀοῖτι5. ΓΘΙουῸ β]ογῖαπ). Νάτη πε νὸχ Ῥαθιπὶ 46-- 
- 

οοῖ. Ζήάδον. οἱ πεϊιὶ δρινιιτη, 1)6ὶ πμαῦοτθ. Ἐλ1.: (ον. 7. 
: τὲ 40. 

γαγϑδιιβ, Εργορίτσι ἐοροϑιζτιηι 5 να ΡΘΤ' δ) ρι τ τετηι α. Τίπτοίλι. 
τά. 

Β φωνὴ ἡ σύν] Ῥοβίγσοπηα σνοοια εχ Ἀθρῖο βθοιπεο: 

«ααάτϊία 

ς ἕτερος ἑτέρου ] Ἐδι ἕτερος γὰρ ἑτέρου... μεταλαμ.- 

Θάνομιεν,, «πο ἀποίογιαἴο νοΐοσι νι (οάτδιιπὶ {νοι 

Τα ΓΑΥἽΠΊ15, 



τή 
ϑαποίπιην σιιΐὶ μανίας ἵτπι τιοῦῖς. Τίθτη (6 Τα η 6] 

αι. 5.1τι ἸΘρίπη5., 4ποα 5Ρ1τιι5 6] βαποίτιϑ [6.11 1 60 ; 

δἰ 51 {115 11Π15. ἃ551}1}15 51} νἱγίιεο. 
θη. ΑἸτΟΙ δῖ} 1Π 16] ]Θοῖτι5 οϑί, ΠΘῸ 1056 Γ6- 

ὑριωρν νειν Πιοϊοητι5., «ποἀ 5ϊοα! 1π ΕἼ]Π1Ο σου ΠἸ[ππ Ῥαΐθι, 510 

ἴπ δρίειια, ΕἼΠ1Π15 ΘΘΡΠΪΓππ 1 5ΡΙΡτα. ΤίαιιΘ δάογαίϊο ἢ 1ι80 
51 1ἢ ΚΘ'ΡΙΡΙΓΙ, ΤΠ] ΘΠ 115 ΠΟϑ γ8. ΟΡΘΥΓΔΙΟΠΘΠῚ τιΐ ἴῃ 

Τππο6 ἰαοίαμι ᾿πάϊοαϊ, αὐ ἀἸΒοθΥ ᾿ἰσθὲ οχ 115 {1188 
ΘΑ ΠΑΡ Π86. “Ἰοῖα σα ηξ. ΝΠ σααΠῈ 114 σοπϑιιδίιι-- 

αἴπθ γουο 8. ἀδοθρία Θχ βε πηαγοὲ ἴῃ ΙΟΟῸ 6556 

ππιῶα ἤξοῆν ΔάἀΟΡΔΠΟΠΘΠῚ; ΠΟ ΠΊ 15 Θὰ πὶ ἀθΘοοθπ5 αἶχὶι Ἰη ϑρ]- 

γἶτιι δὲ ψϑυταῖθ ἀΟΡΓ6 ΟΡΟΥ ΘΓ : ΠΙΠΗΪΓΙΠῚ 56- 

ἸΡϑιιπη ΔΡΡΘ ΙΔ Π5 νυ ταἴθπη. Οτιθι δ πηοάδιπ ᾿σ! τ} 

πη ΕἼΠΟ ἀἸοἸ πητι5. ΟΡ ΟΠ ΘΠ), ν Ια: ἴπ ΠΑΡ ῚΠΘ 

Τὶ δὸ Ῥδ[5 : 510 δὲ 1π ΒΘ}. 1Ρ Γι [ΠῚ 1181 1Π 56 1050 

Τοτη]η] αἰ ν᾿πΙταΐθ ΘΧ ρεΪπιθηΐθ. {Ππ46 εἰ ἴῃ Δ4ο- 

ῬΆΠΟΠΘ ᾿ΠΘΘΡΑΓᾺ 1115 Θϑὲ ἃ ῬΑ οἱ ΕἸΠΟ ΒΡ τι5 

ΒΔ ΠΟΙτ5. ΝΔΠῚ 51] 515 θα νᾶ 1ΠΠΠΠ1}.,. 1110 Ρᾶοίο 65 

ΔἀΟΥ Δ 115: ΘΟΠΓᾺ , 51 ἴῃ 110 [πο 5... πα ]}1}ὁὸ τηοο 

ΘΙΠΠῚ 56 ΓΆ}}}15 ἃ Π)60.5 ΠΙΠ110 ρ ΡΟ δοίο μπᾶ ρ]5 “τη 
ΠππΠ] ΘΠ 5ΘΡΑΡᾺ 15. 4}0 115 (τ|85 ν᾽δαϊ ραΐθης. ΠΠ]ρΡ05- 

510116. 5  Ζα 6} οϑῖ σοῦ ΠΘΡΘ ᾿πηᾶσῖπθη [οἱ ᾿ην ]5ἱ - 

Ὀ1Π15.,. Πἰδὶ πὶ ᾿ππ]π6 ΒΡ ν π5. ΕῈ {ππ| πειθ εν 

ἸΠΟΊΠΟΠΊ, ΠΠΠῸ ἸΠΠρΡΟ551}0116. δϑὲ ᾿ππ]6 ἢ ἃ ᾿π|ὰ- 

ΘῚΠΘ 5ΘΡΆΡ8 16. Οτοε ΘΠ] τι ν θὰ 'π οϑιιϑὰ οϑῖ, 

14 ΠΘΟ6556 δῖ, τι 5111} ΟἸ1ΠῚ 115 ({{|26 ΘΟ ΠῚ 11)"ν 
νἱάθδταν. Τα τι6 ΡΡΌΡΓΙΘ δὲ ΟΠ ΘΠ ΓΟ ΡῸῚ {ΠΠπ-- 
ΤῊ ΠΔ ΟΠ θη. ΘρΊΡ [π|8. ΘΟΠΒΡΙΟΙ ΠῚ 5. ΘρΡ] ΘΠ ΟΓΘ ΠῚ 

5]οΥ ο Π 61 : Ρ6Ὶ ΟΠ ΡΔΟΙΘΡ ΠῚ ἃι 6} δ ΘΈΠΏ., οἵι- 

ΑἸῖα 6χ- 

715. 65ὲ οΠαγαοίοῦ εἴ ὅδ α]6. 5:61] πὶ, 5ιῦνθ- 5 καὶ ἡ ἰσότυπος σφραγὶς ἀναγόμεθα. 
ΠΏ 111. 

, 

5. ΒΑΘΙΠ1 ΟΕΒΑΒΙΕΕῈ ΘΟΛΡΡΑΏΌΟΟΘ. ΑΒΟΗ͂ΙΕΡ. 

Ὡἡ - ᾿Ὶ 

Θεοῦ ἅγιον ἐν αὐτῷ " καὶ εἴ τις ἐχείνοις τὴν ἀρετὴν 

παραπλήσιος. 

4 “ 

Δεύτερος δὲ νοῦς, οὐδὲ αὐτὸς ἀπόδλητος " ὅτι 
ἰεο δὰ ᾿ Ὁ 

ὥσπερ ἐν τῷ Υἱῷ δρᾶτα! ὁ Πατὴρ, οὕτως ὃ Υἱὸς ἐν 
- τὦ ᾽ 

τῷ Πνεύματι. Ἢ τοίνυν ἐν τῷ Πνεύματι προσχύνη- 
-ὉὉ ͵ὔ τ 

σις, τὴν ὡς ἐν φωτὶ γινομένην τῆς διανοίας ἡμῶν 
- ΄ [ΩΣ ἣν Ἂ 

ἐνέργειαν ὑποθάλλει, ὡς ἐχ τῶν πρὸς τὴν Σαμα- 
ὦ - Ἁ » ᾿ ρεῖτιν εἰρημένων ἂν μάθοις. Ἔν τόπῳ γὰρ εἶναι τὴν 

. “- “- ΄ ’, 
προσχύνησιν ἐκ τῆς ἐγχωρίου συνηθείας. ἠπατημεέ-- 

Ὁ , 

γὴν ὃ Κύριος ἡμῶν μεταδιδάσχων, ἐν Πνεύματι 
- - ᾿ ’ 

χαὶ ἀληθεία γρῆναι προσκυνεῖν ἔφησεν, ἑαυτὸν λέ-- 
.᾿'" “- νε-"Ὁ 

Ἴων δηλαδὴ τὴν ἀλήθειαν. Ὥσπερ οὖν ἐν τῷ Υἱῷ 
, ,ὔ ᾿Ὶ [2 ΡῚ " , ΤΗ͂Σ Θ ῸὉἭ 

προσχύνησιν λέγομεν, τὴν ὡς ἐν εἰκόνι τοῦ ΘΞοῦ 
- 5 'Ῥ' 

καὶ Πατρὸς, οὕτω χαὶ ἐν τῷ Πνεύματι, ὡς ἐν ἕαυ - 
“" . ᾿τὩὦὠἮἠὨ ΄ Ἁ τὶ 

τῷ δειχνύντι τὴν τοῦ Κυρίου θεότητα. Διὸ χαὶ ἐν 
- ΕῚ , “᾿Ξ Ὸ Π Ν εἶ γί - 

τῇ προσχυνήσει ἀχώριστον ἀπὸ Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ 
Ἀ - ν ἡ 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. 
- ᾿ Η Ἵ “ὦ 

Ἔξω μὲν γὰρ ὑπάρχων αὐτοῦ, 
2. ᾿νΑ ΄ Ἁ ,ὔ ᾿ 5 πὸ -«, ΔΑ ’, 

οὐδὲ προσχυνήσεις τὸ παράπαν" ἐν αὐτῷ ὃξ γενο- 
ῶ 9. κι ;ὔ .Ψ δ ,ὔ “ Ἁ 9 ΟἿ » ν᾿} 

μενος “ οὐδενὶ τρόπῳ ἀποχωρίσεις ἀπὸ Θεοῦ" οὔ 
φο ᾿-ὉΌὉ ΄-ὔὉ ͵ὔ κ ΩΣ 

μᾶλλόν γε, ἢ τῶν δρατῶν ἀποστήσεις τὸ φῶς. 
ἰ Ὡς παν ; 

᾿Αδύνατον γὰρ ἰδεῖν τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀορά- 
"-Ὡ Ὁ - ,ὔ’ Ἁ ς ἦ 

του, μὴ ἐν τῷ φωτισμῷ τοῦ Πνεύματος. Καὶ τὸν 
Ὁ ᾿ Ἢ ,ἕδὰς ἢ 

ἐνατενίζοντα τῇ εἰχόνι, ἀμήχανον τῆς εἰκόνος ἅπο- 
᾿ , . “᾿ ΄“λ ᾿ ὭΣ Ὁ Ξ " ο 5. ε 
χωρίσαι τὸ φῶς. Τὸ γὰρ τοῦ δρᾶν αἴτιον, ἐξ ἀνάγ- 

-Ὡὦν᾽ - ΄ -»" σ, ,ὔ 

χης συγχαθορᾶται τοῖς ὁρατοῖς. “ἔδστε οἰχείως χαὶ 
- , λ Α “το -ὩὭν "Ὁ , 

ἀχολούθως διὰ μὲν τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Πνεύματος, 
εοϑ , ωὠ ο᾽Ὁ» ΞΡ Ὁ -“ τα α 

τὸ ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ χαθορῶμεν᾽" διὰ 
δ το 755 Σ ον δας ΑἸΩΝ ἐ5 δ᾽: Ἂ Ξ τοῦ χαραχτῆρος, ἔπι τὴν οὐ ἔστιν ὁ χαραχτηρ. 

ἃ οὐδενὶ τρόπῳ... ἢ τῶν 810 Νίε5. δξεχ. ἘΔΠΙ οὐδενὶ τόπω... 

-------ς-ς------ - - - π π ἑπτπΞΞ-ς---- ---- ------- ---------------------------------------------------- --- --------- - 

ὕπι46 ἐπείξίτη παῦθας ογίαῦα, σανι, δὲ ψιίαπι 

ὐἷπι παύθαΐ, τὶ οἱ 6 Εοοϊοδίω ἰοσίδιις πιο 

ἐοτίρίο ργοαϊιεις. 

ΘΟΑῚΡΡ ΨΨΙΊ: 

6. Οὐδηι ᾿σὶτιν Ὁ] σαιιβᾶμη., παι ηἴ , ΟΠ Ω 

ῬΓΟΡΓΙΘ Θοηνθηϊαΐ ἤϑθο 50}14}08, ἐπι, ΘΡΙΡΙΓαΪ : ἃο 

ΠΟΡΪ5 δά χρυ πη τ} (τιθτην]5 46 Βρ εἴτα 1π|6]- 

Ἰδοΐαμη 5.{{Ππ0]ὰ Ὁ, νῸ5 ΠΟν ἈΠ ᾿ἰδίϑη συ} απ 1η-- 

ἀπ ΧΊ5 115, 4α1 Ἃ10115, τῶ δρίσιίιι, ποῦ, {πὶ δ - 

γίίαι Ξαποῖο; ΔἸ] 1 ΠΘῸ ΠΘΟΘΘ581}15., Ππθς 80 Εοε- 
οἴδϑία ΡΡΟ Δ 115 νΟΟΙθ115. πἰθηΐθ5 ἢ Οπο 4 ἰσίταν Πϑο 
5} 0α, ἵπὶ., ΘΡΙΡΙ [αὶ δᾶ ποῖ ΠΟ 1η 50} 161} Ρ1Ὸ- 

ο 

Πόθεν ἣ σὺν ἤρξατο συλλαδὴ, χαὶ ποίαν δύναμιν. 
λ λ ἔχει, ἐν ᾧ χαὶ τὰ περὶ τῶν ἀγράφων τῆς Εχ- 

χλησίας νομίμων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ΄. 

Ὑίνος οὖν ἕνεχεν, φασὶν, ἰδίως προσηκούσης τῷ. 

Πνεύματι τῆς, ἐν, συλλαδῆς, χαὶ εἰς πᾶσαν ἡμῖν 

τὴν περὶ αὐτοῦ ἔννοιαν ἐξαρχούσης; τὴν χαινὴν ταύ- 

τὴν ὑμεῖς συλλαύδὴν ἐπεισηγάγετε, " σὺν τῷ Πνεύ- 

ματι λέγοντες, χαὶ οὖχ, ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ, 

οὔτε ἄλλως ἀναγχαῖα,, οὔτε νενομισμένα ταῖς ᾿[χ-- 

χλησίαις φθεγγόμενοι; Ὥς μὲν οὖν οὐχὶ ἀποχληρω- 

τιχῶς τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἥ, ἐν, συλλαδὴ διενή- 

» σὺν τῷ 1 ΕΔΗ οἱ σὺν τῷ. δε α μυϊηγιι5 116 ἀσεϊσι]τι5 ἀθοσί ἃ υθίουι θιι5 ΠΠ0ν15. 



118. ΒΚ ΒΡΙΕΙΤΙ ΒΆΝΟΤΟ. ΟΑΡΌΤ ΧΧΥῚΙ. 

νοχεν, ἀλλὰ χοινὴ Πατρός ἐστι καὶ ΥἹοῦ, ἐν τοῖς 
χατόπιν εἴρηται. Οἴμαι δὲ χἀχεῖνο ἀρχούντως εἰ- 

ρῆσθαι, ὅτι οὐ μόνον οὖχ. ἀφαιρεῖταί τι τῆς ἀξίας 

τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ μέγιστον ὕψος 
τῶν μὴ πάντη ἐνδιαστρόφων τοὺς λογισιλοὺς ἐπα- 

νάγει. Λειπόμενον δέ ἐστι περὶ τῆς, σὺν, ὅπόθεν 
ἤρξατο, χαὶ τίνα δύναμιν ἔχει, “ χαὶ ὅπως σύ 

γός ἐστι τῇ Γραφῇ, διηγήσασθαι. 
ἀφὼ- 
ἘΡΡΕ 

Τῶν ἐν τῇ ᾿Εχχλησία πεφυλαγμένων δογμάτων 
χαὶ χηρυγμάτων, τὰ μὲν ἐχ τῆς ἐγγράφου διδασχα- 
λίας ἔχομεν, τὰ δὲ ἐχ τῆς τῶν ἀποστόλων παρα- 
δόσεως διαδοθέντα ἡμῖν ἐν μυστηρίῳ παρεδεξάμεθα" 

ἅπερ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν ἰσχὺν ἔχει πρὸς τὴν εὖ- 

σέδειαν. Καὶ τούτοις οὐδεὶς ἀντερεῖ, ἥ οὐχοῦν ὅστις 

γξ κατὰ μικρὸν γοῦν θεσμῶν ἐχχλησιαστιχῶν πε- 

πείραται. Ἐὶ γὰρ ἐπιχειρήσαιμεν τὰ ἄγραφα τῶν 

ἐθῶν ὡς μὴ μεγάλην ἔχοντα τὴν δύναμιν παραιτεῖ- 

σθαι, λάθοιμεν ἂν εἰς αὐτὰ τὰ καίρια ζημιοῦντες 

τὸ 1ἰὐαγγέλιον - μᾶλλον δὲ εἰς ὄνομα Ψιλὸν περι:- 

στῶντες τὸ χήρυγμα. Οἷον ( ἵνα τοῦ πρώτου χαὶ χοι- 
νοτάτου πρῶτον “ μνησθῶ) τῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ 

τοὺς εἷς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

ἠλπικότας χατασημαίνεσθαι, τίς ὃ διὰ γράμματος 

διδάξας; Τὸ πρὸς ἀνατολὰς τετράφθαι χατὰ τὴν 

προσευχὴν, ποῖον ἐδίδαξεν ἡυδᾶς γράμμα ; Τὰ τῆς 
ἐπιχλήσεω: ῥήματα ᾿ ἐπὶ τῇ ἀναδείξει τοῦ ἄρτου 

τῆς [ὐχαριστίας χαὶ τοῦ ποτηρίου τῆς εὐλογίας, τίς 

τῶν ἁγίων ἐγγράφως ἥμῖν καταλέλοιπεν ; Οὐ γαρ δὴ 

ἐ χαὶ ὅπως 1 [τὰ Με5. ἘΔ χαὶ πῶς. 

ἀ εὐχοῦν 1Ηῆοο ἁἀάϊζαπι οβὲ ρ] αὐῖθιι5 Νῖ55, Ἐσ1Π ὅς 

τίς γε χἄν. ΠΡιάθπα πόππι}}1 (οάτοο5. πα θοπῦ θεσμῶν 

ἐχχλησίο.ς. 

ὁ μνησθῶ 1 {Ππιι5 οάοχ μνησθῶμεν. ΠΡ᾽ ἄοιη ἄπο Οο- 

ἀἴοο5 τοῦ τύπῳ. 
ἢ ἐπὶ τῇ ἀναδείξει 1 ΟΠ γοβρίοιε ΒΑΒ1Π1π5 αὦ αἰξαπι 

οϑἴοῃβιομ5 ΕΟ ΠΥ 5.156, αὐ πλα}Π1ὶ οχιβτηανηΐ, 564 

Ῥοίϊαβ δα ψουρὰ, Γἀϊανσία 1051 δά βουιρίο,, οαπὰ Ρ οι 

βαρονἄοβ, αὖ γϑηϊαΐ ΒρΙ νυ [α5 βαποῖτ5 ἁγιάσαι χαὶ ἄνα.- 

δεῖξαι τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον αὐτὸ τὸ τίμιον σῶμα τοῦ Κυ- 

ρίου. αο ἁυΐομη γουρα, ἐπὶ τῇ ἀναδείξει,, 516 γε 41 

Ἐγαϑτηιιβ, οτεπι οσἰοπαίίι". Ναϊαροναῦ θαπὶ 1)ιιοῦιι5, 

51 486 1ρ56 νου, ομπὲ δοποίειι, αἴας ἢᾶπο 1πἴον- 

Ῥγεϊαϊξ ποιὰ τι} 15. ΘΧΘ ΠῚ 0115 Θοη ἤττηαΐ. ὙΙἀοίαν ἴα- 

Τθπ Π1Π}1] ῬΓΌΓΒΙΙ5. Ὑ1ΠῚ Πα αγα ΠΟ 1πίορρυοίδίϊο, 

Τηνοσαϊοπὶς ὐδὴδϑα οἴη οδίοπεϊίει" ραπὶς Ζημο]ιανὶ- 

δίϊεθ, 1ᾷ οϑὲ οστὰ ῬᾶΠ15. ΠῸῚ 81 815 δϑί, 564 ρᾶ- 

τῖθ. ἘΠΟ Ἰβι160, 51} 6 ΘΟΤΡτ5 ΟΠ Ἰ511 οί θπ τ π|τ ; οἱ ἴῃ 

ἩΠιγρῖα, ἔ7ε δαποιίεοι οἱ οδίθπεῖαί ἤπιπο ψιΐάεηι μα- 

πθπι, ἰρδιιι ρΡ δ οι ΦΟΡΡτι5 Π)οπιϊπὶ. ἽΝ αν 19 (αν 

ἐπι ὑΌΟΘ ΠῚ ΓΟ ΤΙ] ΠΟ Ππηῖ|5, {π| ΓΑΙ ΠῚ αἰ πὸη ἅιι- 

Ῥιϊαπῖ, ὙΡῚ ἄς πιο μανιβιῖα Ἰοααιπέατ 9 {π]6 οδί 

᾿ ΟἸινιοιϊ σαπϑιιῖς οδίθπαϊίιι". 81. οἰϊδηὶ 

Ὁ 

ΡΥΐΪΘ οθϑϑὶὲ., 564 Ῥαΐγὶ5. ἘΠΊ 16. σΟΙΏ 115. δϑῖ 

ἴῃ ϑρϑυϊουῖιι5. ἀϊοίιιμη οϑῖ. ΑὙΙΓΡΟΥ ἀπιίθμη οἱ 
114 ϑαι15. ἀθιηοηϑίγα πη}, 4πο61 ἐσὲ ΠΟ 5011Π} 

α1}}} ἀθίγα ἀρ {1 ΒΘ ΡΙΡΙἴπι5., ν ΡΠΊ Θἤδηι δ 

511ΠΠ| 18 1} ΟΘ]51 1 Π 6} ΟΡ ΊσῚΣ σΟΘΊ ΓΟ 65. ΘΟΙ ΠῚ, 

411 ΠΟΙ ῬΓΟΥΒ.15. τη 6 Πἴθ ΘΟΥΡΕ διιηξ. ΘῈ ρΘθϑὲ 

δα !6 1 ἀἸ55 Υ ΡῈ 46 5011 α]γὰ οτπι 5, τπ46 οοροεῖξ, 

δὲ 4 πᾶτὴ νηὶ Παϊγοαΐ,, οἵ “ποπιοο 5.10 11:8 

σοποογάοι. 

66 Ἐχ «βϑουναῖβ ἴῃ Ἐροϊοϑία ἀοριηδίθιι5. δὲ 
ΡΥ ΘΙ ΟΠ] 115, Α11ὰ φυϊάθπι. Πα! λθιητι5 6 406 - 

{πὰ βου ρίο ργοάϊία., ἃ11ὰ νθῦῸ ΠΟΡῚ5 ἴῃ τὴγ- 

5[6 10 {ΓΔ Ἰτὰ γθοθρῖπηι5. ΟΧ ὑγρά 0 π6 ΑΡροβίο]ο- 

ΓᾺΠΠῚ : ΠΠΟΡΙΠῚ τ ΓΆ 16 ν1πῈ θαι θη] Πάρθηΐ δά 

Ῥἰίαίθηι ; ΠΘῸ 115 αι Π]564τι8η| σΟπ γδἸοθὲ : Πα}1π|5 

ὁογίθ, 48ὶ νῈ] ἔθ πτι] ΘΧ ρου θη πονεῖ 4118 51η1 

Ἐς οΙθϑίθ ᾿πϑε πιὰ. ΝᾺ ΠῚ 81 σοΟπϑιθ 1 Ππ65. Π1180 

5ου ΡΟ ργοα το πο βιιηΐ, [πη π|8 1 Πδιια πα] ἔπ 

ΠΙᾺ 6 ηἴ65. ΤἸΠΟΠΊΘΗΪ ἈσΟΥΘ ἸΔΠη γ6]1ΟῈΓΘ.., ΠΏ- 
Ρυπάθηΐο5 Ενδηρο πα ἴῃ ᾿ρ0515 ΤΟΙντ15 Θ ΘΟ 1115 
ΙὩἀθηητι5., ᾿πη0. ῬΟΙΪτι5 ΡγϑἀἸοὰ Ποπθτὴ δα πιιάτιμι 

ΠΟΠΊΘΠ ΠΟΙ ΡΠ πητι5. Ὑ 6 σγατα., τι 65 {πιοα 
ῬΥΪΠητιΠῚ 650 δὲ τ] Ἰ551: Πλπ ἢ ὈΓΠΏΟ ἰΟ60 ΟΟΠη- 

ΠΙΘΙΠΠΟΥΘΙῚ : τ 5510. ΟΥ1Ο]5 605 4π| 5Ρ61ὴ 60}10- 

οαπΐ ἴῃ ΟΠ γἰϑίο 5 ΘΠ ΘΠΊτ5., {{||5. 50 Ἰρῖο ἀἄοοιηΐ ἢ 

11 δα ΟΥδηΐθιη γϑυϑὶ ῬΥΘΟΘΠΕΠ), {1185 ΠῸ5 ἀοοιπῖ 

Βουῖρῦανα ἢ Τηνοολ τ] 0 Π15 ν θυ] α οἴη ΘΟ ΠΟΙἔτι" μᾶ- 

Πἶ5 ἘΠΟΠΥἸ5186. δὲ ροου]η) ΠΟ ΠΟΘ ἸΟΠΟΠ]5., 4015 

8 ΠΟΙΌΣ ΕΠ. 1Π 50 ΠΡΟ. ΠΟΡ15 γ ΘΠ υ} ΝΘ ΘΠΪΠῚ 

ἩΠΙ Οὐρυΐαπὶ ἴπ ορ βίοϊα 65 αα (ποτάμι: ΖΚ ἱπὸ 

“ον α1118-- 

14.:- Ιάπεέπι ψο ἧρδιιγι ΘΟΥΡι5 

δίιν ΓΟΡΙϑδοπίαϊ, ὥο, ὅτ᾽ ατῶος, ἀναδεῖξαι, ἀπε- 

τὰ. 1. Μίατο. δ, 

φαίνειν, ἴ1ὰ οἴϊατη Γαῖπ6., οϑέεπεον δ, ΘΟΥΡ ΙΒ [8 ΠΥ ΕΙΣ] 

ΡΓαβθηΒ ἴῃ ΕΟ τκίια 515 π]Ποα!οτ6 ἀ4ποάἥαπι τηρο 

ὀχρυίμηῖε. Ηοο οπῖπὰ γον θι πὶ ΠῸΠ 501 πὲ Ῥάπομι [611 

ΘΟΥΡ5. ΠΟΠΉΪΗΙ 5ισηϊῇοδί, 5664 εἴϊατι Πάοσπι πο- 

βἴγαιῃ δχοῖξαξ, τὶ 1] 0 ΘΟΥΡ ΙΒ 5110 5ρ6 Ια ρᾶπ|5 υϊάθη- 

ἄχη, ἰεσοπάθπμπι.,, ἁἀδοναπάϊιπι οβίθπαι οὐδαχητιϑ. 

Οὐοπιδάιποάτχη [Ροπδοῖιβ, οαπι αἷς 110. 4, οἂρ. 98, 

«“1ςοἰρίεπα ραποτη διμιηηε ΘΟΥΡιι5 6556 Ἄφοπ 6 αίιι", οὲ 

τοπιρον απιδηίμν οαἰϊοὶς. διε δαπϑαΐηοπι σοπγπια- 

νίϊ, τιοι ΒΟ] πτὴ τη αἰ! ΟΠ 6 Πὶ Ῥ8Π|18 οἴ Ὑ1ΠῚ 1Π ΘΟΓΡῚΙΒ οἱ 

βαπραϊποῖη ΟΠ ΡΙΊ511 ὀΧρυιτῖῦ, 564 ᾿ρϑᾶπι δἔϊ [9 ΠΥ ΕΟ 

ἀ5Ον ΘΓΑ ]ΟΠ6 ΠῚ, {πῶ Πὰπο ΠΟΡῚ5 πηὰ τ {10 Π 61 ῬΟΥϑιια- 

ἀεῖ : 515 481 φουραι8 ΟΠ 511 ἴῃ Ἐπ μα 51α οβίο αὶ οἱ 

τ Ρυδβθη δι} ἀϊοαπί, πῸῚ πιοᾶο 16}1ππὸ οἵ Ἔχη τον 1ο- 

«πὶ ποη νι δ πίμν, 564] οἰϊαπὶ Δουίουοβ ΟΠ ΓΙ5[1 ᾿ ΓΈ βθη- 

ι15 ἁἀογαμαϊ βἄχηιοβ Βα] 1 οογο. Ῥοΐεγαΐ ἜΡσῸ γι πον 
τπϊογρτγοΐαιϊο ἘΡΆΒΠΗΙ ; 5864 418 Ὑἱν15. ΘΓ α115. ΠΠ15ρ11- 

οὐϊξ, βαἴλπι5 νἰβιση δδὲ {14 βοπεϊτο πὴ ἴῃ Πὰς ποία οχ- 

ῬΡοπετς, [ ̓ ΄άς Αἀδοηάα.1 

Ἰορπγαία 
οι τηϑυτυΐα 

οχ ἰγαάιτῖο- 

πθ6 ἀροβίο- 
Ἰογπι. 



Νιηι.ἡ..20. 

Νώωμι. ιϑ8. 

21. 

Νιών.18.7. 

Εχοά. 30. 

10. εἐὲ 1ε- 

16: 2: νι. 

22. 

10 - 5. ΒΑΘΡΙΠΙ ΘΕΈΒΑΒΕΙΞ 

115 σοη  ΘῊΤἰ Θ01Π}115.5 {126 ΘΟ ΠΟΙ ΠΟ αΣ Α ΡΟΒίοΪτ5 

ἅτ Ἐν ΔΉΘΘΙΠΠῚ. 5. γΘΥιη 4|1ἃ 4 τ|6 δὲ ἃπίθ οἱ 

Ροϑὲ ἀἸοϊηλτι5., [πη {τ π|. Πλα] πι πὶ ΠΑ πα τη0-- 

ΤῊΘΠΪ δα τη θυ, Π1188 ΟΧ {ΡΠ ΟΠ6. ΠΟῚ 

5ου Ρία Δοσθρ 1115. ΒΟ Π ΘΙ ΟἸ πη115 τιτθ πὴ δὲ Δ Δ} 
θα Ι5ΠηΔ 15... δὲς Οθιιπη. πΠΟΠ]ΟΠΪ5.,. ᾿Πη0 ᾿Ρ511ΠῚ 

ΘΠ Δ} {||} 15 Πλ11η} ΔΟΟΙΡΙΐ. ἘΧ ΟΠ} 115 ΒουΙρ 159 

ΝόΠΠΟ ἃ ἰδοϊία βθογοίαιιθ {ρα "πὲ ὃ Πρ νο- 

ΤῸ ΟἾδὶ πΠΟΙΟΠ ΘΠ ., {1118 56} Π10 50 }]ρίο ΓΟ 5 

ἀοου9 7141 ΓΘ. ἸΠΠΠΠΘΡ ΟῚ ΠΟΙ ΠΘΙῚ 5, τη 6 Παιι- 

βίπιτῃ ἢ ΘΙ τὰ ἀτι 6 ΠῚ {τι {π|πὲ 1Π ΠΑΡ 15Π10., 
ψ ΠΕ ΓΘ Πα Πα Γ 6 ϑαΐα πο δ ΔΗ 56}15. 6715, ΟΧχ {πὰ 

βουρίανα Πα Θιητι5 ὃ ΝΟΠΠΘ δχ ΠΗ ΠῚ Π|6 ρα] αἴ 
οἵ διοᾶπὰ ἢδο ἀοΟΙΡΙ πὰ, {π|8Π} θα "65. ΠΟΘΙ 51-- 

Ἰθπιο 4τ|610. τ] ΠΙ ΘΙ πι6 ΟἸΡΙΌ50. δογναγιηΐ 9 

Οτρρο ΠΠπ 4 ΡΡῸ] 6 αἰ" ἀ!σου ΠΕ, ΠΥ 5 ΘΓΙΟΥΊΙ ΠῚ ΓΘ-- 
γΘΓΘΠ ΓΔ 1 5116 Π 110 ΘΟΠΒΘΡ ΑΙ]. ΝᾺ ΠῚ {τ|8 Πθο ἰπ- 

ἴπ6}} [5 δϑὲ ΠΟῚ 1ΠῚ 18 115. 4π| σΟην ΘΙ Ρ θα  Πο- 

ΤΠ ἀΟΟΙΡΙΠΔ ΠῚ} 50.015. σα] σαν} ἀπ 44 τἀη- 

ἄθη 5101 ψ οἱ] ΤΠ] σΠι5. 116 ΔΙΟϑ65., {{π| ποὴ 

ΟἸΠΪὰ {{π|80 ΘΓ 1Π [ΘΠ Ρ]Ὸ [Ά55115 511 ΟΠΊ ΠΙ115 

6556 ρϑυῦν]ὰ ἢ δϑ ρῃυοίπο5. δχ γα 580 γῸ5 ΘᾺ Π06]-- 

05 δίαιίυι ; δο ῥυονα 46 πὶ Δ[}1ὰ ΡῈΊΟΡΙτι5 
ΡΘΕ [6Π5., ΓιΘυ 5 5005 ἀἰσΠ 05. σθηβι Πι1Π}]1-- 

ΠῚ5. ΤΩ] ΠΙ5ΓΘΡΙΟ : Ππηλοτα [ΟΠ 65. διθ πὶ Πο]οοσδιίο -- 

πη ΠΏ {6 ΟΡ] ΔΙΌ Π65., ΘΓ γ ΙΖ ἃ 4185 δα ΓΘ 58- 
ΟΡΆ. ΡΘΡΓΠΘΗΣ 5ΔΟΘΡ ΟΕ. 115. Ἀ5ΒΙσ ΠΑΥΕ : δἴαιιθ 

11 Π11Π0Ὶ ΘΧ ΟΠΊΠ 115 56] Θοία ΠῚ ἴῃ ἀνία Δα Π}1511, οἵ 

Π6 ἢτιπο ΠΖυ! θη 56 Πρ 6}, 564 πὸ ἰδηῖιμη (6 

«ποῖ ἀπηΐβ : {π|π δὲ Πιι]τι5. ἀ16 1 σθυΐδηι ΠΟΡΔΠῚ 

4ὰ [5 δϑϑϑῖ ἸΠσΊΘα], Ρ ΘΒ ΕΠ|, 4πὸ ΡΓΟΡΓΙΟΡ 

ΠΟογΙαΐθ ΠῚ δ ᾿Π50] ΘΠ ΠᾺ ΠῚ 5. ΟἸ1Π} ΘΓ ΠΡΟΓΘ. ᾿ΠΠΠ6ΓΡῸ-- 

τὰν ϑαποῖα ΘῈ ΠΟΙΟῚ Ὁ ΡΓΟΒΘ. 5016 Π5 ΡΓ]Ὸ 518 88-- 

ῬΙΘΠ ἃ, [65 τι511 {15 ΘΓ ΟΧχ 86 ΟὈΥἸὰ5., ΘΧ ροβι[α5 

6556 ΘΟΠ ΘΙ] : ΓΘ 15. ὙΘΡῸ {18 5ΒΘροβιῖοθ δ ηΐ 

80 Γᾶγ8., “ιοαδηηπη 0. Πα[ ΡΠ ΟΡ ΘΟΠ]ΠΟἴ ΠῚ 

6556. 5{ΠΠ|Π18 1 ΔΕ ΠῚ] ΟΠ Θ ΠῚ ἃ. δἰπάϊιπι. Δα 

δαπιάθηι ργοΐθοίο πηοάτιπ, οἱ {1 1Π|110 ΘΟΕ Ο5 

ἘΟΟΙ 65.125. ΑἸ 15. Ῥ ΘΘΘΟΡ ρϑθυαηΐ ΑΡΟΒ[Ο]1 οἱ ρα γ65, 

ἴῃ ΟΟΟΆΪΓΟ 5116 1] Ο 116 ΠΊΥ 56.115. 5118 ΠῚ ΘΘΡΥΔΥΘΙῸ 

ἀϊσηϊταΐθηι. ΝΘ 116. ΘΠ]ΠΊ ΟΠΊΠΙΠΟ ΠΥ 5ΓΘΡ ΠῚ Θϑῖ, 

«ποά δ ροριυ]αγοθ ἃ0 νυ! σαγθ5. ἃιπΠ} 65. δἰ θυ αν. 

Το δδὶ γΑΙΟ , σα ατιοοΔηὴ οἰ 5ουΠρία τη ἐΡδα 1 - 

τί δὲ αὐτήν 1ΠΕ65. βεοππάπ5 τίς δὲ αὐτοῦ τοῦ ἐλαίου 

τὴν χρίσιν λόγος εἴο. Π)ιιο Μ85. τὴν χρῆσιν, οἰδὶ τιδτισιι. 

τσ τι α τππῖ5 (οάεχ ἄλλα τε ὅσα. 

ν ἀπεριεογάστω 1 θὰ Νί55. ἀπεριέργῳ. Μοχ εἀ1| 
τ Οπδίπον Δῖ55. αὖ τη ἰσχία, 

ς τὸ σεμνόν 51. Μδβ5. 565. ἘΔ: τὰ σεμνά. Ῥαμ]ο 
ΡοβΕ οὶ θοιταμεύειν. δολιρίπνα 4πᾶπὶ ἴῃ ἕοχία γ)ο5]-- 

ΠΉ115, δὰ δὲ θοίϊου., ας γι πὶ (οήϊοιπη ἁτιοίον[α!ο 

σΟΆΡΡΑΠΟΟΘ. ΑΠΟΘΟΗΙΕΡ. 

τούτοις ἀοχούμεθα, ὧν ὃ ἀπόσζολος ἢ τὸ εὐαγγγέ- 

λιον ἐπεμνήσθη, ἀλλὰ χαὶ προλέγομεν χαὶ ἐπιλέ- 

γομεν ἕτερα, ὡς μεγάλην ἔχοντα πρὸς τὸ μυστή- 
ριον τὴν ἰσχὺν, ἐχ τῆς ἀγράφου διδασχαλίας παρα- 

λαθόντες. Εὐλογοῦμεν δὲ τό τε ὕδωρ τοῦ βαπτί- 

σματος, "χαὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως, καὶ προσέτι 
ἥρως Ἁ ῈΡ ζό Ξ Ἂ ᾿ , 5 'Α Β' 

αὐτὸν τὸν βαπτιζόμενον. ᾿Απὸ ποίων ἐγγράφων; 

Οὐχ ἀπὸ τῆς σιωπωμένης χαὶ μυστιχῇς παραδόσεως; 
ἃ ,᾿ Ὁ ΞΞΙΝ πες ἘΞ Υ 4 ᾿ , ΄ , 
Τί δέ; αὐτὴν τοῦ ἐλαίου τὴν γρίσιν τίς λόγος γε- 

“ὦ ἜΜ. ᾿ “2 Ἁ ΝΜ 

γραμμιένος ἐδίδαξε: Τὸ δὲ Ἐρὶν βαπτίζεσθαι τὸν ἄν- 

Β θρωπον, πόθεν; Ἄλλα δὲ ὅσα ξερὰ τὸ βάπτισμα, 

ἀποτάσσεσθαι τῷ σατανδ χαὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, 
᾿ Ἁ - - , 

ἐκ ποίας ἐστὶ γραφῆς; Οὐχ ἐχ τῆς ἀδημοσιεύτου 
, ΕΕΙ τυ Ὁ Ν , ον ΤΣ Ὁ 

ταύτης χαὶ ἀποῤῥήτου διδασχαλίας, ἣν ἐν ἀπολυ- 
ΟἸΣΩ͂Ν ἜΣ, ὙΝ ἀπ ἴδοις Ὁ ,ς Σς 

αγμονήτῳ καὶ ἢ ἀπεριεργάστῳ σιγὴ οἱ πατέρες 
ἐσ δα ἔα δ » -“ τ δ ΔΩ ΄ “- 
ἡμῶν ἐφύλαξαν, χαλῶς ἐχεῖνο δεδιδαγμιένοι, τῶν 

, ὁ: ἢ Ν -»Ὁ ͵ ΠῚ ἕ 
ἐμ ρ Θίθμον τὸ σεμνὸν σιωπῇ διασωώζεσθαι; Ἃ γὰρ 

» ,ὔ ,ὔ -- 

οὐδὲ ἐποπτεύειν ἔξεστι τοῖς ἀμυήτοις, τούτων πῶς 

ἂν ἦν εἰχὸς τὴν διδασχαλίαν ἐκθριαμιεύειν ἐν γράμ- 
,, ᾿ “͵ἍἽ,͵ 

μασιν; ἢ τίποτε βουλόμενος ὃ μέγας Μωῦσῆς, οὐ 
“" ἜΝ ᾿ -“ - 

πᾶσι βάσιμα εἶναι τὰ τοῦ ἱεροῦ πάντα πεποίηχεν : 
59 ἢ, ᾿ 

Ο ἀλλ᾽ ἔξω μὲν ἁγίων ἔστησε περιθόλων τοὺς βεδή- 
, ΝΑ ΄ π Ν - ᾿ - Α 

λους, τὰς δὲ πρώτας αὐλὰς τοῖς χαθαρωτέροις ἀνεὶς, 
᾿ 7 , “7, ΕΣ "Ὁ , 

τοὺς Λευίτας μόνους ἀξίους ἔχρινε τοῦ θείου θερα- 
᾿ , 

πευτάς" σφάγια δὲ, χαὶ ὁλοχαυτώσεις, χαὶ τὴν λοι- 
- -Ὁ “4 

πὴν ἱερουργίαν τοῖς ἱερεῦσιν ἀποχληρώσας, ἕνα 
“- . , 

τῶν πάντων “ ἔχχριτον εἰς τὰ ἄδυτα παραδέχεται" 
᾿ ἂν ΩΝ δικΑ Χ 5 ᾿ ᾿Ὶ , , 

καὶ οὐδὲ τοῦτον διὰ παντὸς, ἀλλὰ χατὰ μίαν μόνην 
τ ὩΣ; ’ὔ ἢ ᾿ ἐς 

τοῦ ἐνιαυτοῦ ἡμέραν, χαὶ ταύτης ὥραν ταχτὴν εἰ-- 
- ,ὔ , } 

σιτητὸν αὐτῷ χαταστήσας, ὥστε διὰ τὸ ἀπεξενω- 
΄ ΤᾺ δ  ΑΑ͂ΡΡΕΣ 2 ’ 2 

μένον χαὶ ἄηθες θαμδούμενον ἐποπτεύειν τὰ ἅγια 
“- ἃ 

τῶν ὅχίων; εὖ εἰδὼς ὑπὸ σοφίας, τῷ μὲν ξρτ ιν υῖ 

μένῳ, χαὶ αὐτόθεν ἜΣ πρόχειρον οὖσαν τὴν 
“ΝᾺ 

χαταφρόνησιν Υ τῷ δὲ ἀναχεχωρηχότι χαὶ σπανίῳ, 

᾿ . 

φυσικῶς πὼς ΤΠ τὸ περισπούδαστον. 
Α , ᾿ Ά , Κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον, καὶ οἵ τὰ “περὶ τὰς ᾿ἔχ- 

, Ε χα - Ν 7 ς , "ἢ 

χλησίας ἐξαρχῆς διαθεσμοθετήσαντες ἀπόστολοι χαὶ 
- Ψ, νὴ 

πατέρες, ἐν τῷ χεχρυμμένῳ χαὶ ἀφθέγχτῳ τὸ σε- 
ΕΘ " 5...» 7, σι» αὶ }} 

υνον τοῖς μυστηρίοις ἐφύλασσον. Οὐδὲ γὰρ ὅλως μυ- 
ΕῚ , 2 Υ͂ 

στήριον, τὸ εἰς τὴν δημώδη χαὶ εἰχαίαν ἀχοὴν ἔχ- 

φορον. Οὗτος ὃ δ λόγος τῆς τῶν ἀγράφων παραδό- 

σεως, ὡς μὴ  χαταμεληθεῖσαν τῶν δογμάτων τὴν 

Πα τ’, 

ἃ ἔχκριτον 1 [τὰ 61 οἵ ἄπο Νἴβ5. ΑἸ1 ἔγκριτον. Ηα- 

Ρεπῦ ἦτο (ὐσή!οοβ. ἕνα τὸν πάντων. Ῥαι]ο ροβὲ 61 

μίαν μόνον. 564 Μί95, αὖ 1π ἴοχίαι. 

8 περὶ τὰς ἐχχλησίας} Τγε5 (ὐοαϊοεβ περὶ τῆς ἐχχλη- 

σίας. 

Γχαταμε)ηθεῖσαν 1 51. Μί55, {γ85, πη 6} 1π5 {π|ᾶπ 611 
χκαταρμιελετηθεῖσαν. 

» ὦ (ν 

ΥΎΥΥΥ ΨΨ.Ψ ΨΨ 



18. 

. :. -- , ΝΑ 
γνῶσιν εὐχαταφρόγητον τοῖς πολλοῖς γενέσθαι διὰ 

,ὔ Ε λ , ,Υ̓ ΕἸ ΧΆ 

συνήθειαν. Ἄλλο γὰρ δόγμα, χαὶ ἄλλο χήρυγμα. 
φ͵ " ’ὔ Ων 

8 Τὸ μὲν γὰρ σιωπᾶται, " τὰ δὲ χηρύγματα δημο- 
- ἘΝ ΕΝ κῇ , 

σιεύεται. Σιωπῆς δὲ εἶδος καὶ ἣ ἀσάφεια, ἣ χέχρη- 

ται ἣ Γραφὴ, δυσθεώρητον κατασχευάζουσα τῶν 
ο -Ὁ ’ 

δογμάτων τὸν νοῦν, πρὸς τὸ τῶν ἐντυγχανόντων 

λυσιτελές. Τούτου χάριν πάντες μὲν δρῶμεν χατ᾽ 
"" Ν 9». ΑΥ - - δὰ ἡ ὌΝ τ [“ 

ἀνατολὰς ἐπὶ τῶν προσευχῶν " ὀλίγοι δὲ ἴσμεν ὅτι 

τὴν ἀρχαίαν ἐπιζητοῦμεν πατρίδα, τὸν παράδεισον, 

ὃν ἐφύτευσεν ὃ Θεὸς ἐν ᾿Εδὲμ. κατ᾽ ἀνατολάς. Ὃρ- 

θοὶ μὲν πληροῦμεν τὰς εὐχὰς ἐν τῇ μιδὶ τοῦ σαύ- ν Ἰρουμ. χορ ἐν τῇ μὰ 
, ᾿ λ ,ὔ ΕῚ , “Ν 5 Α , 

δάτου" τὸν δὲ λόγον οὐ πάντες οἴδαμεν. Οὐ γὰρ μό- 

γον ὡς συναναστάντες Χριστῷ, χαὶ τὰ ἄνω ζητεῖν 

ὀφείλοντες, ἐν τῇ ἀναστασίμῳ ἡμέρᾳ τῆς δεδομένης 

ἡμῖν χάριτος διὰ τῆς χατὰ τὴν προσευχὴν στάσεως 

ἑαυτοὺς ὑπομιμνήσχομεν: ἀλλ᾽ ὅτι δοχεῖ πως τοῦ 
᾿ , 3.» Ὁ τς Χ .- 5 ᾿ 

προσδοχωμένου αἰῶνος εἰναι εἰκών. Διὸ καὶ ἀρχὴ 

οὖσα ἡμερῶν, οὐχὶ πρώτη παρὰ Μωύῦσέως, ἀλλὰ 

υἱα ὠνόμασται. ᾿Κγένετο γὰρ. φησὶν, ἑσπέρα, χαὶ 

ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία" ὡς τῆς αὐτῆς ἀναχυχλου- 
΄, Ζ ᾿ » ,ὕ ς Ξ τ ᾿ ΡῚ 

μένης πολλάχις. Καὶ μία τοίνυν ἣ αὐτὴ, χαὶ ὀγ- 

δόη, τὴν μίαν ὄντως ἐχείνην καὶ ἀληθινὴν ὀγδόην, 
ἔτ ἈΦ ἊΝ Ε 3 αν 2. 
ἧς χαὶ ὃ Ψψαλμῳδὸς ἔν τισιν ἐπιγραφαῖς τῶν ψαλ- 

υὧῶν ἐπεμνήσθη, δι᾿ ἑαυτῆς ἐμφανίζουσα, τὴν με- 

τὰ τὸν χρόνον' τοῦτον χατάστασιν, τὴν ἄπαυστον 
, ᾿ ψ» ᾿ 5, τῷ : ᾿" “} 

ἡμέραν, τὴν ἀνέσπερον, τὴν ἀδιάδοχον, τὸν ἄληκτον 

ἐχεῖνον χαὶ ἀγήρω αἰῶνα. ᾿Αναγχαίως οὖν τὰς ἐν αὖ- 

τῇ προσευχὰς ἑστῶτας ἀποπληροῦν τοὺς ἑαυτῆς 
,ὔ ἧς Ὁ ΠΣ λ ,ὕ ΟΥΝν ς ο - ΕΣ" 

τροφίμους ἣ ᾿᾿ἰκχχλησία παιδεύει, ἵνα τῇ συνεχεῖ 

ὑπομνήσει τῆς ἀτελευτήτου ζωῆς, τῶν πρὸς τὴν 

8 τὸ μὲν γὰρ σιωπᾶται 1 515 (πὸ οοἤϊοο5 Νῖ55. {αῖθιις 

Τανοπΐ 411π| φαδίπον, ἴῃ 4αΠ} 15 Ἰοστταν τὰ μὲν σιωπᾶται. 

ΕΠ τὰ μὲν δόγυατα σιωπᾶται. ΜΠσττη απΐθιη Ὑἱ οτὶ 

Ῥοβϑιέ, οὰν ἀϊοαῦ ΒΑ511ι5 ἀοσηηαία 5100]; οατη οοπβίος 

(δι πο τοὶ ἀορτηαι5. ΡΥ Ἰσα ἸΟ ποῖ ἴῃ ΟΠΙΠ 1185 56 ΤῊ: 

ῬῚ 66 0165115 νἹραῖθδο δ α ΟΡβουυ ἀπ τι οβὲ, 14 φυοά 

Ῥοβίθα θ]νΊΡῖι5. ΡΥ τ, ΒΑΒΊ]Π Πα πη «6 ΒοΥΙρ αΓῚ5 

Ῥο ἰϑδίσαιπι Ἰοαῖ, 1 {1015 Ρ᾽ ατα ἀοστηαία.,, {γα 61- 

Ἰοπα δα τπ|08 ἐγ πϑηη 558, δὰ 5116} αἰ, απ Ο᾿βοιιτὶ 

ἰαΐα, {4186 δῇ δἐϊοτεεϊϊ ἐρεοῖες, ἰιν νι. [πὶ τρϑὰ οἰϊαπι 

δοο οϑῖα (ὑα θο ἢ πη 6 15 Πγ1ὰ ἀΡ5ΟΟΠ Αἰ 5] θαπΐ ; ΠΟῚ 

οἰατίπι Δ πλε 6 θαπ ἔπ τῃ ΘΟ] βίη, πο Δα πη15515 οἰα- 

τἴπι ἐγαἀοθαῦαν ϑυτηθο τπ., τιῦ αἷξ Οὐϊσοηίεβ 11}. 3 

οοπίγα (οἸβαμη ρᾶρ. 1432, [ἀ6πὶ Οτῖσθμθβ, οατῃ (ΠτΊ- 

βϊαπα ἀοοίτϊπα νοοᾶγθίαν ἃ (650 χρύφιον δόγμα, οἴαη- 
οἰϊανίιπι οα πιά, τ 65Ρ0 πάδί ρα ϊοδποτιθηι (υ]5[1α- 

πογατη ἰοῖϊ ΟΥ̓ΘῚ ΠΟΙΟῚ 6556, {πᾶχη Ρ] δοΙία ῬΒΊ]οβο- 

Ῥβοσιηι ; 5684 ἴᾶτηθτι ἰαϊοῦαν, αἱ ἀρ ΡΒΙΠ]ΟΒορ]ιοβ, 

114 εἴϊαπη ἃριια ΟΠ ἰβίϊα ποθ πομπ 1] 6556 συ]! ᾿ηΐο- 

τίογσα, {πῶ Ῥοβί δχίθυιουθπὶ οἴ Ῥγοροβιξαμη ΟΠ θιι5 

ἀοοιτίπαπι ἰγαἀαηίαν, ΠΡ. 1, ρᾶσ, 7. Τὰ ΠΡτὸ δπΐθηι 

8, Ραᾶρ.14.8, αἴ, Ζιι τη αχίτηθ ῬγΈθο]αγὰ οἵ ἀϊνίηα βιηΐ, 

χ] 

οἱ 

- 

ΠΕ ϑΡΙΠΙΤ ΘΆΝΟΤΟ. ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΙΙ. {ὰ] 

ἴα 51ηϊ., πὸ ἀοσιηδίτη ΠΟΙ πορ]θοῖα., ΡΓΟΡίον 

ἈΒΒΘῸΘΙΠ ΠΟΘΙ ν αἰρὸ γθηΡΘ. 1η σοπ θη. ΑἸϊπ 

ἀπ οϑὲ ἀοριηα, Δἰπι4 ργράϊοαπο. Νὰπι ἀονς- 

Πηδία 5116 Πτ|1. ῬΓΘΡἀἸΟΔΙΊΟΠ 65 ψΘ]Ὸ ΡῈ] ΟΠ πΓ. 

Ἐδι ἀὐιθη 5116} 11] ΘΡΘΟΙ65 δἰϊδ ῃ) ΟὈΒΟιἃ5. “ἃ 
αὐ τπαν ΒΟΥ ρΡίπγα,, 1π|6]]Θοῖπι ΑἸ ΟΠ] θη νά ἀθηβ5 

ἀορτηδίιηι 5θη ΘΠ απ, Τά 4τ|6 δα ᾿Θσοπτ αι α11- 

ΤΠΠαΐθη). Ηδπο ΟΡ Οδτιϑα ) ΟΠ] Π65 βρθοίατητϊβ δὲ 

ΟΥ̓ ἢ ΘΠ 5. ΟἿ ῬΥΘΟΔΠΊΙΠ) : Β ΤΟΙ ἰἅτηθ πη πον]- 

ΠΠ1|5., {ποε 14 [ἀοἸΘπῖθ5 ἀπ ϊ τιᾶτη ΓΘ ΠΡ Πγ115 Ρᾶ-- 

ΕΔ Π1., γνΙ 6] 1 αἰ ραν Ἰβῖιηι, {π|θπ θ᾿] η αν ΤΠ) ῖι5 

ἴῃ Ἑάθη δὰ Ουϊοπίθμη. ΕΡΘΟΙ ΠΠΠ 46. ΡΟ ΟἸ ΠΊτι5 

ἀΘΡΓΘΟΔΙΟΠ65 1Π τπιΠἃ 58 0081], 564 ΓΑ ΓΠΠΟΠΘΠῚ ΠΟ 

ΟΠΊΠ65 ΠΟΥΙΠΉ15, ΝΟΠ ΘΠ1ΠῚ 50}1{|η| {πο αὶ γ [1] 51- 

Π111] οὐιπ] ΟΠ Ιϑίο ΓΘΘΈ ΒΟ ΓΔ], {188 5ῈΠΓ511ΠῚ 58: 

4 ὈΡΡΟΥΘ ἀο θα Πηι5., [ἢ αἴ6 ΡΟΘΙΓΡΘΟΙΟΠΙ5. αἰαἴδο 

ΠΟΡῚ5 σΊΔ [86 βία πο ΡΓΘοδ Πἴο5 ΠΟΒΠΊΘΙΙΡ505 σΟΠη- 
ΤΟ ΠΘΙΔοΟΙ Πητ|5, 5664 Πποα 15 4165 νἀθαῖαν δἰ 4π0 
"060 ἸΠηᾶθῸ γΘΠΕΙῚ 5866 11. ΕΟΟ 116 ΟἸΠΠῚ 511 ὈΓῚΠ - 

ΟἸΡΙ απ ΕἸΘΓ ΠῚ... ΠΟῚ ῬΡΙΠΙΠ5 ἃ Δίο58 , 564 τ|Πτι5 

ΔΡΡΘΙΙαἴα5 6ϑὲ. Ζαοία θεὲ οπΐπην., ἸΜ 11, Ὁ ΘΈΡΕΤΩ, 

εἰ ξαοίτπι 65ὶ πιάπθ, εἰϊδ5 τἰπτι5 : Τὰτη δ {{| 

5606 γϑοιγγαῖ. ΤΟΊ τπητι5. δὲ Ἰἄθιη οἱ οοίανιϑ, 

τ Π11Π} 1{ΠΠ1Π0 51Π 9 Ὁ] ΔΘ ΠῚ ἃς γΘΡΕΠῚ ΟΟἰΑν ΠῚ, οἵ- 
τι5. οἱ Ῥϑα] δία 1πὼ “αΙιβάδμη) ῬϑαΙ ΠΊΟΥ τ 1Π- 

ΒΟΡΓΙΡΈΠΟΠΊ 115 ΠΙΘΠΉΠΗΙ , Ρ6Ι 56. 5:5 Π1Π 08 5, 5[α- 

{πη} γ] 6] 1οοὶ πος ἔθ ΠΊΡι15 56 πππ{π| 11}, (16 ΠῚ ΠῸΠ 

ἀἰδϑι γτι ἢ, ΒΘ ΡΘΓ ὃ. ΠΘΒΟΙΠΠῚ, 500 550 15 ΘΧ ροΥ- 

ἴδηι, ονῖῃ ΠΠΠπ4 παππᾶ πὴ ΠηϊΘπτιη ποο ππ- 

“Δ Δ 56 Π6506η5. ΝΝΘΟΘΒΒΘΆΡΙΟ ΟΊ ταν ἴῃ ΠΟο 416 Εο- 

Ραϊαπι εἰ ἀρονίο ρυ Ἰ0Δ}}, 51 αὔϑιηΐ Ῥυπάθηΐοβ ἃπ61- 

[ογῸ5 ; 51π διιΐθμα ἰαοῖα ᾿πά!σθαπί, ργοίαπαϊογα 11}15 

ἀΡΒΟΟΠ ΑΙ οἷ 5116 1. 

" τὰ δὲ χηρύγματα 1 ΥἹΔοπίαν πο ποιηῖπδ ἐθβιστιαυῖ 

Ἰορθβ δοοϊοβιαϑίϊοςθ, δὲ Θὰ ΠΟΤ ΠΙΠῚ ἀδογοῖα, {πὸ Ῥτομαα]- 

ϑανὶ ἴῃ ΘΟ ο]65]ἃ Τη08 ογαΐ, τοῦ ποιηΐποῖη ἰαἰεγοηξ, Βαβι- 

1ππ|5 ἴπ ΕΡΙ5ξ. «1185 241, κήρυγμα γοσᾶΐξ ΘΔ ΠΌΠΟΙ ἃ 86 

ἴῃ ταρίογοβ δἀϊξαμπι. Ἐοάθπι πουηῖπηο (6515 παπίαι 1π 

Ἐρίϑι. 4]. 12, χυδ Ἐπιβία 15. Δάν οσβιβ ΕΠ ρρίαλ 

δ ἃ]1ὸ5 Ατίαποβ ἴπ Π{{ο 5 δα οτηπουὴ ἐγαϊογηῖζαΐο πὶ 

τη 5515 βου ρβογαΐ, Κύρυγμα ἀἸοΙατ' 16} απ} Ὁ ἀτὰρ οβὶ- 

μδ5 ῬΕΙ͂ ἰοΐαπηι ΟΥ̓ΡΘ πὶ ῬΓΟΙμ]σαίίο,, Ἠόμη]]. 2. ἦς 1ὲ- 

7ππῖο, Ρ. 11. Ἐτγαπὲ ἕατηθη χηρύγματα 5ῖνε ργυϑα]οδῖο- 

π65 ΠΟΏΠ]]185, {Τα πὶ ΘΟΘ 0 ΠῸπὶ ΟΠΊ ΠΙΡιι5 ραϊογοῖ. 

Ῥτθοθβ παγσῖοο, {π10 5 ποῖ ᾿η οσογαηξ (αἴθ  Παπηθηΐ, 

νοσαηίαν ΡΥ Ἰοα οπ65 ἴῃ ἘΡΙϑὶ. ἃ], 341: 77επεϊπσιὶ 

ἐπῖπε ργοοι ἀιιδῖο, παῖς ΒΆΘΗ 15, ργεδεϊοα ἐοπαιτιι 

δοοϊοςιαδίϊσαγιισι, {εἰοἰϊς οιιτ οἷς 1) ϑγυαΐία, ἔτι σειῖ-- 

διι5 εἰ ργο βξραιν"ῖδτιι ρθγῈ 5}6 σοποίϊι{ἰ5 ρ'δςεα- 

πεῖ" εἷς. ὨΙσ ας ᾿π1 {10 Βα} 15 ΘΑ ΡΙΕ15 ὁχ ἀορτηδ θα οἵ 

Ῥυφ Ἰοα ]οπΊθτι5 ΘΟ Ο] οβ᾽ αϑιῖοἷ5 Α]1ὰ οχ δουρί, α]ϊα 

ἐχ ἀγοαπᾶ ΔΡροβίοϊ στὴ ἰταδιίίοπε δα πῸ5 Ρογ δ 556. 

ἄτη. 2. 8: 

ἘΠ εῦ κὸ α- 

Ρεαὶ. 6. εἰ 
12. 



ΕἸάεὶ ρτὸ- 
[οϑϑῖο ποη 

βογιρία. 

τὸ 8. 

οἰδϑῖα 51108 δ υ τη Π05 ἀοοοθῖ, μ 6665 51188 δία π60 }- 
50] ν ΓΘ, αὖ ἀϑϑιτιὰ - ΟΠ ΟΠ ΠΟΠΟ Ὑ]ΐθθ {ΠΠ|π|5 

ΠιιΠγ τᾶ 1η ἀ 651 Επ|188. 5 ΠΟ ΠΡ] 8 Πη115 84 ΘὰπΠὶ ἦ6- 
γΏἸσ ἃ ΠΙΟΠΘ ΠῚ ΡΆΡΆΓΘ. ν]αοιμη. Οὐπ δὲ τοίτι 

1Ππ4 «υϊηαιασιηία ΠἸΘΥῚ ΠῚ. [θη ριι5. Δα ΠΟΙ 1 

δϑὲ ΓΘΘΕΡΓΘΟΙΟΠ]5, {π|8Π} 1Π Δ] ΓΘΓῸ 566 οι} 0 ΘΧΒρΟ- 
οἴδηηιι5. ΝΆΠῚ {ΠΠ1|5. 116 οἱ ῬΥΙΤητι5. Ὧ165. ϑθρ 65 

ΤᾺ] ΠΡ] 1 ἔπ|5.. 56 Ρ 6 ΠῚ 5ᾶονε Ροηϊθοοβίθϑ Ππ6Ήο-- 

τη 445 ἃ θ5οΙ ν 1. Α ῬΥΙη0. ΘΠ]ΠῚ ΠΟΙ ΡΊΘΠ5, [ἢ Θιι}-- 

ἄδθιὴ ἀθβιη1 , Ρ6Γ 51Π}1}165.,. 41] 1π τη θ10 ᾿πίοροθ- 

ἄππι, 4165 {π|π πᾶσ 165 Θνοϊαπι5. ΤΠπ46 οἱ εἴου- 

Πἰζα θη} δ᾽} 1} πιά ]π6 γοίθγ!, ἀπ ν ας π᾿ ποῖαι 

ΟΡ Ι]ΑΡῚ, 40 1156161 ΟΥ̓5115 515.}15 1Π δα θη] ἀθϑὶ ηἱε. 
Οιιο ἴῃ 416, σοῦ ΡΟΣ 5 Θυθοῖο Πα ται ργθοανὶ ροἶτ5 

ΠῸ5 ἘμροΙ 6ϑῖς αἰ τπι5 ἀοοιιθυΠ ., ΠΙ ΠῚ ΠῚ ΘΙ ου]- 

ἀδηΐθηη σΟΠΊ ΟΠ ΠἸΟΠΘΙῚ “1851 ἐγ 5 ΓΘ ἢ [65 Π]6Π-- 

61 ΠΟΘΙΓΔΠῚ ἃ ΠΡ} ΘΟ Ή ΠΡ 1ι5 Δα [τ{πιγὰ, ΤΠΒῈΡΘΓ 

οἱ Ζιοῦο5 σϑπιιὰ Πθοι 15. Θ᾽ 1ἹΠ 5115 ΘΥ ΟῚ ΠῚ. 

1050 ἔδοϊο οβίθπαάϊμηιιβ, {ποα ὁ)» ρθοσαίιμῃ 'π ἴθ ν- 
ΡΠ [6] ρ5ὶ 511Π}115., δὲ ῬΡ6 1 Πα πη Πα ἴθ ἢ} 6115 {|| 
ΟΓΘΑΥ ΠΟΒ 1Π ΟΌΘ] 1] ΤΟΥ ΟΟΩἰ] 511 ΠΊ115. 

0γ. Τοίοῖθε τη 4165, 51 ᾿ ο  βῖδο τη ϑιθυϊὰ οἷττ 

ἴγὰ ϑουρίθμ ἰγα Ἰἴὰ ΟΡ. ΠῚ ΤΘΟΘηβοσθ. Ομ - 

ἴο σφοίθγὰ : ̓ρϑὰπ| [46] ᾿γο [Θϑϑίοπθ πὶ 1ἢ ῬΑΓΓΘΠῚ 

οἱ ΕἼ] απ οἱ ΒΡ γἸ απ βαποῖμ., 6 4 θῖι5. πὰ 6- 

ἃ ἐν τῷ αἰῶνι  ἘΔΖΙΠο Ῥαγὶβ. ἐν τῷ μιέλλοντι αἰῶνι. 

δε Πιος Δα Ἰςαγηθη πὶ πο ΠΟ ββαυῖπηὶ γἱοἴι", τὸς 

ἴπ 1110 ὃχ ποβίγβ (οἸοῖθιι5 γορουϊταν,, πθὸ ἴῃ ΟΥ̓, 

4511}. 

» αἰῶνα 1 Ἀδς. βδοιιπάιτ5 αἰῶνας. 

ς ὅτι διά 1 Ττε5 Μ55. ὅτι χαὶ διά. 

ἃ τὰ ἄγραφα 114 ε5ὅ, ἴῃ ϑδουρίαγι5. 58 γῖβ ποπ ὈΓα- 

βογιρία. Νοη ἐπῖπι πος Ιοοο βίαςαϊε θά. πι5, {πο ἃΡ 

60 ΘΡ ΕΟ ΙΤοσ πη πΟΠ 1111}, ἴῃ 15. Ῥγοοβί ἢ 1551 1115 ΒΟΥ - 

Ῥίον. ἘθΒΈΡΙι5 Βοπαπάοι Γἀταγο. Οτιθηΐ, αἰβεοσε, 1, 

ΘαΡ. 3, ἀοοου] οχἰβεπηαπέ, ἘπΟ Πα ΡΊ5[15 εἴ Βα ρ 5πη] οἵ 

ἉΠΟΤΊα Δ 58 ΓΤ Θ ἢ [ΟΥΠῚ ῬΓΘΟΟΒ5 οἷ ΥἹττι5 πὸ ἴῃ ΘΟ Ο]05115 

4υϊάοπι ἃ βασογάοξιπ πβιιπὶ 5ουΙρία βογγανῖ, ΜουΙο 

114 φαϊάθπι ἐσ ποο οαρῖῖο ΘΟ] στιν, βατησηαπι ΟἸἸπὶ 

ΔαΒΙΡΙ απ [ὰ 1556. σαυ  Ἰοποση., πὸ {414} (6. τηγϑίθ 5 

ΠῸΠ βοϊπτη ἃ “οπ{1|65, βοα οδἰίαιη δα (ὐαϊθο πη θ πὸβ 

Ῥουτηαποτοῖ ; ἃ6 γθοῖθ ορβογγαΐ βουρίου το Ἰαπ4ἃ- 

ἴμ5, ΤΥ ϑἴουα 1Π11|ὰπ 6115. υἱνὰ γοοθ Ἔχρομὶ, ᾿μ [115 

Ῥγονυίου εἴ ὀρβουγιιβοῦϊα ἴῃ σοποϊ ομ 15 πα σα γὶ 50- 

114, οαπὶ πὰς ἀποσιωπήσεως ΟΥτη]α, Ποχιιιί ἰνϊτϊαιῖ. 

Ῥευιποοιητηοθ δ μΪπῚ {πϑϑοπΐ γυ]σαΐα, 4π (ὑαίθολ- 

Π.ΘΠ15 βρθοΐαγο ποὴ ΠΙσοΡας ; πεὸ ἰόν ρου] ογαΐ, 

πο ὙΠ] βοοσοπξ πιγβίουϊα, 51 ὙἹοϊαΐα ἀγοὰπὶ βαποια5 

[αἰδϑοῖ. Θθα τἄπιοῖι ΒΆΒ1} 15. “ππὰ βουρία ποσαΐ πὰς 

᾿πδιιταἴα, ποῖ (6. ψοΐθυιιην βου ]ρΓοσιση. ΠΡ γῖ5, πὸ ἄς 

Ταϊαγϑιῖα βουὶρίο οοπδίσπαί5, 564 6 ϑογιρίαν!5 5ᾶπ- 

οἵἵ5 ἸΙοφαΐζαν, Γὐφαοι 19, Ῥηθαμηαἰομηδο Πη05 (πιπ 51ο- 

γἹΠ σα ηἸ πηοάτιπι ὡς ἄγραφον το]ϊοιιηξ, πος ἰᾳηΐιπὶ 

ΒΑΞΙΙῚΙ ΟΕΒΑΒΕΙΞ ΘΟΛΡΡΑΏΌΟΟ. ἈΑἈΘΗΙΕΡ. 

μετάστασιν ἐχείνην ἐφοδίων μὴ ἀμελῶμεν. Καὶ πᾶ- 
σα δὲ ἣ πεντηχοστὴ τῆς ὅ ἐν τῷ αἰῶνι προσδοχω- 

μένης ἀναστάσεώς ἐστιν ὑπόμνημα. Ἡ γὰρ μία 

ἐχείνη χαὶ πρώτη ἡμέρα, ἑπτάχις ἑπταπλασιασθεῖ- 
}} Η ᾿ - δ Γ- 5. "--- ἐβὸ ΄Ν 

σα, τᾶς ἑπτὰ τῆς ἱερᾶς πεντηχοστῆς ἑοοομαδας 

Ὁ ἀποτελεῖ. ᾿Ἔχ πρώτης γὰρ ἀρχομένη, εἰς τὴν αὖΞ 

τὴν χαταλήγει, δι᾽ ὁμοίων τῶν ἐν τῷ μέσῳ ἐξελιτ- 

τομένη πεντηχοντάχις. Διὸ χαὶ " αἰῶνα μιμεῖται 

τῇ ὁμοιότητι, ὥσπερ ἐν χυχλικῇ κινήσει ἀπὸ. τῶν 

αὐτῶν ἀρχομένη σημείων, χαὶ εἰς τὰ αὐτὰ χατα- 

λήγουσα. ἢν ἣ τὸ ὄρθιον σχῆμα τῆς προσευχῆς 
προτιμᾶν οἱ θεσμοὶ τῆς χχλησίας ἡμᾶς ἐξεπαί-- 

δευσαν, ἐχ τῆς ἐναργοῦς ὑπομνήσεως οἱονεὶ μετοι- 
' ῸὋ "Ὁ -ῸὉ» » 

κίζοντες ἡμῶν τὸν νοῦν ἀπὸ τῶν παρόντων ἐπὶ τὰ 

μέλλοντα. Καὶ χαθ’ ἑκάστην δὲ γονυχλισίαν χαὶ 
ιανάστασιν, ἔργῳ δείκνυμεν, 5 ὅτι διὰ τῆς ἅμαρ- 
, ΕῚ - ὃς ἢ ΩΝ --- 

τίας εἰς γὴν χατεῤῥύημεν,, χαὶ διὰ τῆς φιλανθρω- 

Ἑ πίας τοῦ χτίσαντος ἡμᾶς εἰς οὐρανὸν ἀνεχλήθημεν. 

᾿Επιλείψει με ἥ ἡμέρα, ἃ τὰ ἄγραφα τῆς Ἔχε 
ῃ , , 31) “ Μ' Η 

χλησίας μυστήρια διηγούμενον. ᾿Εῶ τάλλα- αὖ- 
Ἁ ΝᾺ ᾿Ὶ Ἃ “ - , 

57 τὴν δὲ τὴν διλολογίαν " τῆς πίστεως εἷς Πατέρα 

χαὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, ἐχ ποίων γραμμά- 

. 

ἩΟΤΆΪΠΟ ΤΉ 5 5185 ῬΓοοχτιῖθδο, {ποῖ ἴπ ον ρεανῖ5 

ΠῸῚ ἸΟσογθία οἰ δαποῖο δ ρίνίτι, Εἰ. ΒΑΚ.] 15 11115 

᾿πδτ τὰ ΠῚ ΒΟΥ ΡΓα. ΟΡΡΟΠΙΐ ᾿ τπ ῬΥῚΠ.15 ᾿ἱπυοοα ΤΟ Π15 

γουΡα, {πῶ φαϊίοιη ποραῖ ἃ π110 βαποίουιι πη {1656 

βουρία, {1 πεὸ ἀρὰ Βα ϑ]ατη ἄγραφα ἀϊσιπίαν, 

48 ποῖ ὀχϑίαπ! ΠΟΙ Πα τ ἴῃ ΘοΙρίατνΙ5. [ἢ ΠΡΤῸ 

εἶγο δορί βδίοϊα 46 ΕἸ46, ΜοΡΠΡιι5 ργθῆχα, οὰπὰ 4] ἀπ 

ἃ δὸὺ Ῥοβιι]αβθοηΐ ὁμολογίαν ἔγγραφον, σοπἤδοδίοσεπι 

δα δογὶριιῖς ροίίίαπε, Ὁ. 233, Ῥυοβίθιαν 56. ΠΟ τιδιι- 

τα Ὑ 6 1}}}5 ἀγράφοις, 14 65, 4πὸ ἴῃ ϑδοιιρίατ5. πὸπ 

Ἰοσαπειν, πᾶς (οπβαθβέαπ 1416 τη 11 Πεἰ δοητ09- 

50 πο ποῖ! ΤΟΡΟΥ αν. ΑΤΊΔ1 ἀρ ΑἸ απαβίπτῃ Π}}», 46 

ἄεονοῖ. ΝΊο, αογαπίμν ψαοα] ΝΊΟΠΙ ραΐγες ἀγράφους 

λέξεις, αἰϊοιίολες ποῖὶ δου ρίας Δατη]ϑἸσδοπὲ 20. ΝΊΠΕ 

ὙΘΙῚ “ἰχισϑοῖ ΒΆΚ1}1π|5, 51 ΘΟ [65] πο πὴ Πάεὶ ἴῃ Ῥαίγοτη 

εὐ ΕἸΠαπὰ εἴ ϑριν πη βα ποία πι, οἴ 411 6] απ] 0611 ἴπ- 

βῃταία, {πὸ γοοαΐῖ ἄγραφα, πᾺ}}}0 Ῥτουϑι15 βουρίο οοπ- 

βισπαΐα 6556. φοπίοπαϊδβοῖ, Ηογιπὴ 6πῖπὶ πο Ἰηΐρο- 

406 π5 ἃρια ἀπίϊιιοβ. βου ρίουοβ τηθηΐῖο, (Λυ] ποία τα 

1ρ56. ΒΆ51|15 Θ᾽] ου Πάπα] ποίη, {πὸ πὶ ἔπίοῦ ἄγραφα 

Ἰηδεϊατὰ ππηοταπ πὶ [αἰθίμν, πῃ 5ΟΥρ.15. ὙΘ ΘΓ Τα 

Ῥαϊΐσιση 50 }06. ΘΟΟΌΡΓΟΓῈ ἀοπηοηβίγας οὰρ. 39. Τ ταβῖσα 

ΕΓΒ 5 ἴθ ἢ 188 5118 ῬΤΘΒ. 1ππ ἃ ΒΆ5110 μοίππί, «υϊ 

ῬΙθοο5 ΓΤ ἀτασνσιο βοῦὸ ἃδιποάμμ οοπίοπαιηϊ ΠΠ{{0}15 

πη αΐα5 {π|556ν 

ἃ τῆς πίστεως  ΕΔ1ΠῚ ἁάάυπε πιστεύειν, 4ιιοα 5ιιὰ 

βροπῖς ᾿ποουημηοάπιπι, ἃς ἴῃ ἐλ] 1ι5 Νῖ55, ἀυοβί. 

ὡς ν » «ἀρ ρδυκνα, ὡς π πὐι ᾽.λΔ.» 

τῆ αν 
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». Ε Εἰ 3 λ 2 Ὁ ἔς , τῶν ἔχομεν ; Εἰ μὲν γὰρ ἐκ τῆς τοῦ βαπτισμα- 
ΩΝ Ὁ » 

τος παραδόσεως, χατὰ τὸ τῆς εὐσεύείας ἀκόλουθον, 
τ , , ὡς βαπτιζόμεθα οὕτω χαὶ πιστεύειν ὀφέίλοντες, 

ΓΙ τ ἐν 

οὐσίαν "ἢ τῷ βαπτίσματι τὴν διολογίαν χατατι- 
, Ἁ - Ὁ 4 ὦ 

θέμεθα, συγχωρησάτωσαν χαὶ ἥμῖν ἐχ τῆς αὐτῆς 
- Α δα “΄ ΄Ὁ΄Ο ὦ 

ἀχολουθίας ὁμοίαν τῇ πίστει τὴν δόξαν ἀποδιδόναι. 
3 Α Ἀ ,ὔ - Ψ" , « ΝΜ 

ὶ δὲ τὸν τρόπον τῆς δοξολογίας ὡς ἄγραφον 
ο - - Χ λ ᾽ὔ 

παραιτοῦνται,δότωσαν ἡμῖν τῆς τε χατὰ τὴν πίστιν 
- , “- - τὰ , 

δμολογίας, χαὶ τῶν λοιπῶν, ὧν ἀπηριθμησάμεθα, 
3 ΄ Χ Ε ἣΝ 70 ΝΣ ’ Ε ἐγγράφους τὰς ἀποδείξεις. Εἶτα τοσούτων ὄντων 

, , Χ Ν π᾿ Χ 

ἀγράφων, χαὶ τοσαύτην ἐχόντων τὴν ἰσχὺν εἷς τὸ 
τω ἐκ - 

τῆς εὐσεδείας αυστήριον, μίαν λέξιν ἥμῖν ἐχ πα- 
ἐᾷ ἘΞ - ͵ Ἂ 

τέρῶν εἰς ἡμᾶς ἐλθοῦσαν οὐ συγχωρήσουσιν , ἣν 

ἡμεῖς ἐχ τῆς ἀνεπιτηδεύτου συνηθείας ταῖς ἀδια- 
7ὔ - “ - [τὰ στρόφοις τῶν ἐχχλησιῶν ἐναπομείνασαν εὕρομεν, 

οὗ μικρὸν τὸν λόγον ἔχουσαν, οὐδὲ βραχεῖαν 
Ἢ» οῸ ; 

συντέλειαν εἰς τὴν τοῦ μυστηρίου δύναμιν “ εἶσφε- 
Ε Α΄ "" -. ρομένην ; 
ΤΥ Χ " , »Ἥ,ὔ ε ᾽ὕ Ὁ Εἴρηται μὲν οὖν τίς ἣ δύναμις ἑκατέρας τῆς 

πὶ 7 5 7 δι δ [- ἐχφωνήσεως. Εἰρήσεται δὲ χαὶ πάλιν, ὅπη τε συμ- 
Ὁ "Ἐν: ΕΝ: Ἄγ ἘΡ ὍὯ, 5 9 

φωνοῦσιν ἀλλήλαις, χαὶ ὅπη διίστανται " οὐχ ἀπο- 
, ᾿" 3 ΄ ΕῚ 2). νὰ «ς ΄ 

μαχόμεναι πρὸς ἐναντίωσιν, ἀλλ᾽ ἴδιον ἑκατέρα 
ἐξα - ΕἸ , . Χ 3 ΤΞΞ ε Η 
τὸν νοῦν εἰσφερομένη πρὸς τὴν εὐσέδειαν. Ἣ μὲν 

Χ οὦο , φἿ Α 

γὰρ, ἐν, τὰ πρὸς ἡμᾶς παρίστησι μᾶλλον" ἣ δὲ, 
ῃ . ν , Ὁ Ἷ 

σὺν, τὴν πρὸς Θεὸν χοινωνίαν τοῦ Πνεύματες 
5. ᾽, "“ἢἤ 9 Ψ' , - 

ἐξαγγέλλει. Διόπερ ἀμφοτέραις χεχρήμεθα ταῖς 
»Ἢ τὩ Α τ 

φωναῖς " τῇ μὲν τὸ ἀξίογμα τοῦ Πνεύματος πα-- 
“ : ΡΥ ΣὙΡΕΝ ΜΝ τ τὶ Ὁ ΟΡ ἐς ριστῶντες “ τῇ δὲ τὴν χάριν τὴν παρ᾽ ἡμῖν 

[ἐς ᾿ - , 

ἃ διαγγέλλοντες. Οὕτω χαὶ ἐν τῷ Πνεύματι τὴν 
- - “- Ὧν Ἐν - 

δόξαν προσάγομεν τῷ Θεῷ, χαὶ σὺν τῷ Πνεύ- 
[ 

ματι" οὐδὲν ἡμέτερον λέγοντες, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀπὸ 
,ὔ τ .- Σ ,7ὔ δ , ἘῸΝ }] 

χανόνος, τῆς τοῦ Κυρίου διδασχαλίας, ἐπὶ τὰ 
ἊΝ "ὰ 

προσεχὴ χαὶ ἀλλήλων ἐχόμενα, χαὶ ἀναγκαίαν 
»Ἥ , δ , 

ὁ ἐν τοῖς μυστηρίοις τὴν συνάφειαν ἔχοντα, τὴν 
᾿ , γεν δὶ 3. Ἃ - ἴ: 

φωνὴν μεταφέροντες. ᾿Γὸ γὰρ ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος 
0 Ρ᾿ Θὲ ν᾿ Ἂς αἱ γήθ;: ΝΉ-- Ὃ ι 3. 

συναριθμηθὲν, ἀναγχαίως ᾧήθημεν δεῖν χαὶ ἐπὶ 
- , , ΤΠ Δ Ὧι ἷς ἢ - 

τῆς πίστεως συναρμόσαι. “ ἣν δὲ δωολογίαν τῆς 
᾿ Ἰσὶ τη ᾿ 

πίστεως, οἷον ἀρχήν τινα χαὶ μητέρα τῆς δοξο- 

λογίας ἐποιησάμεθα. Ἀλλὰ τί χοὴ ποιεῖν; Νῦν ἢ 

γὰρ ἡμᾶς διδασχέτωσαν, μὴ βαπτίζειν ὡς παρε- 

λαάόουμεν - ἢ μὴ πιστεύειν, ὡς ἐδαπτίσθηυεν - 
ΝῚ ΦὩΒ γῳ « ἢ , ’, ἢ μὴ δοξάζειν, ὡς πεπιστεύχαμεν. Δειχνύτω γά 

τις ἢ ὡς οὐκ ἀναγχαία χαὶ ἄῤδηχτος ἣ πρὸ 

ἄλληλα τούτων ἀχολουθίᾳα, ἢ ὡς οὐχὶ ἣ ἐν 

Ο ἵ 
ρ 
. 

Ὥ , ΠΣ 

τούτοις χαινοτομία τοῦ παντός ἐστι χατάλυτις. 
΄ ΕΣ "Ὁ τ 

Ἀλλ᾽ οὐ παύονται ἄνω καὶ χάτω θρυλλοῦντες τὴν 
- Δ] ΝΜ Ἀν, ἘΓ᾿ .- 

ἀμάρτυρον χαὶ ἄγραφον, καὶ ὅσα τοιαῦτα, τὴν, 

Ῥ τῷ βαπτίσυατι 1 Μα]6 πὶ δ ϊΐοπς Ῥατγὶβ. ἐν τῷ βα- 

πτίσμιατι, {04 ορε γεΐθυιση ΠΠΡγοσα οπηοη νυ] πηιι5. 

Ῥαυ]ο ροβί ἔτεβ Νῖ55. ἐκ τῆς αὐτῆς ταύτης. 

ὁ εἰσφερομιένην 1 [{ὰ Μῆ55. Ξξοχ, ἘΘΊΕ φερομένην. 
δε να 

ΠΉ115 5010 015} ΕἸΘπΙηι δὶ Ζιοπίαπη ὃχ βαριἰϑηπὶ 
δά οπο., Πιχία ρἱθίαι!5. ΘΟΠΒΘ ΠΟ ΠΘΙΩ., τιΐ 

βαρεζαιηιι", [ἃ δὲ οὐθάθνο ἀθθθπηι5., 511 ]16 1 
Ῥὰρ βηηο Ρ ΡΟ θϑβϑιοπθη ΘΧΠΙ θΘΠηῖι5.; οοπορήδπί 

δἴϊδπ ΠΟ}15, πὲ Τπιχῖα δαπη θη ΘΟΠΒΘΙΠΘῊ ΠΔ ΠῚ 

σ᾽] ΠοαΠΟμοη. ἢ 61 ΘΟΠ 5: ΠΉ1]6 ΠῚ ΡΘΙΒΟΙ Ὡ ΠΉ1Ι5. 

Ουοά 5] 9] ον Ποαπάϊ πιοάπιπι γ ] 1] ΒΟ Ρῖο ΠΟΠ 

τρδ ἔπ πὶ ΓΘ] πη ε., ΡΡοίθυ πὶ ΠΟ Ι5 οἱ ργοίοϑβϑιο- 

Πἰ5 Ποὶ οἱ οβο ΓΟ ΠῚ {1188 ΘΟΠΊΠΠΘ ΠΊΟΓΑΥ Π115 
ΡΓΟΡΑΙΙΟΠ6 ΠῚ 6 βου ρα} 15. ΑΔ Π86 6 οἴαΠΔ ἴδη} Π11]-- 

ἴὰ 51ηΐ 4118 ΒΟ 1ρίο ρυοάτα ΠΟῚ 5ιπηΐ , δὲ [Δ 1} 

Πα πὲ πηοιηθη ἢ] Δ4 ῥ᾽ οἴα 5 ΤΠ 5ΓΘΓ ΠῚ ; ΠΠΙΘΔΠῚ 
ἀἸο ποι] πη {1186 ἃ ΤΠ Δ]ΟΥ 115 Δ ΠῸ5 ἀθνθηϊ, 

ΠΟη σοποράθηϊΐ, {π8Π} ΠῸ5 6Χ ᾿πα[ροΐαῖα σοΠϑιι6- 

τὰ 1Π6 1Π ΘΟ0]65115, 4185 ΡΘΡν ΘΥβ86 οἴ σοῦ Προ ΠΟ 

51ηξ, ρΘΥΙΠΔ ΠΟ Πἴθι ᾿Πν ΘΗΪΠη115, πδιι τη ΠΟ ΟΡ ΘΠ. 

ΛΑ ΠΟ Π 6 πὶ ΠΑΡ ΘΠ θη], ΠΘΩ6 τηϑάϊοογα Δα ]ιπη6η- 
τη δἀ ΤΥ 5Γ6Υ11 ν]πὶ αἰ[ογθηΐθμι ὃ 

68. ῬΙοσίππ) 4α] 6} θϑὲ 4185 510 ν]5 ὉΠ 566 βῆ υπῖ: 

ΡΓΟΠπιιπ δ οηἶ5. ῬΙοθίτι’ ἀπο πῚ Θὲ ὙΠΡΘΙ ΠῚ. ἘΠῚ τἴοπος ἐπ οὲ 

οοποογάθηϊ ἱπίρι 5656, εοεἵ ὉΡῚ αἰ ρραπὶ : ΠΟῚ ΤΩ ΤΣ τα 

«ποά ἱπίοθι: 588 ῬΌσΠοπε ΡῈ Ρ σομ γι Ἰοία θη , 56 εἰ. ἀμῖε- 

«ποά πἰγάσιθ ρθου ρθη αἰαὶ Ἰπι6]]Θοῖτιπι 86 ΠΩ - 

Ρἰδιαίθηι. ΝᾺΠῚ ῬΥΈΘΡΟΒΙΠΟ ; ἔπι, ἃ {8 δά ΠΟῸ5 

βρθοίδηϊ πιᾶϑῖβ (ἀδοϊανδῦ : ἂὲ ῬΡΘΡΟΒΙΕΟ., Ομ, 

ΘΧΡΡΙΠΙ σον Ππ ΠΙ ΟΘ 1 ΚΘ ΡΙΡΓπ|5 οτιπ 1)60. Θδ- 

ΡΓΟΡΙΘυ γΘοῖθιι5 πη Ά 15 τ {5} 

αἰσηϊταΐθιη β5ρ᾽υ τπ5 ΘΧ ΡΥ ἸΠΙΘΠῖ65.7. ΔΙ [ΟΡ ΒΡ ΓΔ ΠῚ 
{πῶ π᾿ ΠΟΡῚ5. δϑὲ δπιιπιϊδηῖθβ. 516. δὲ ἴῃ Βρίνιτα 

δι οὰπὶ ϑριγῖτα οἰ θυ! πλιι5. 5] ουϊαηλ ΠΘῸ : Π1Π1] δχ 

πο 5 ἀϊοθηῖοϑ,, 564 οχ {ΡΠ ἃ ΟΠ] Π0 ἀοοίτι- 

πᾶ, νϑῖαξ 6 τόσα, δα δα 41 Θοη]ποίδ βαπῖ ; 

51 ὈΙ(πι6 Ἰη νΊσθιη ΘΟἢΠ ΘΓ ἢ, 80 ΠΕΟΘΘΒΑΙΔ ΠῚ [ἢ ΤῊ -- 

ϑίθυ 5. Θορυ δ! ]οπθηι Πα ρθη, ἀ]ΟἸΙΟΠ ΘῈ {γα πϑ[6- 

γεηἴ65. ΝᾺΠι Θαπὶ 4] π΄ ΒΑΡ ϑηιαΐθ ΘΟ πηι πο Γᾶ-- 

[5 6ϑῖ, ΠΘοΌββαυο ἡπ6]οϑτητι5. οἵ πὶ Π46 ΟρΡΟΥΓΘΓΘ 

ΘΟΡαΪ αν. ῬγΟ ϑϑ! ΟΠ 6 ἢ Δι ΘΙ [46 1., ν τ 1Π1.1π1Ὲ} 

ἀιυοάάαιηῃ ἃ ΠΆΕΙ ΘΝ] ου ΙΒ οδ ΓΟ Π15 Γθοϊπηι5. 564 

«αι ἔλοϊοπάμιπι εδιῦ ΝαΠΟ ΘΠ1ΠῚ ἀοορδηΐ ΠΟ5, 

πὸ θαρεΖθπιι5., Φαθιηδ ἀπηοάτιμη ΔΟΟΘΡΙΠ,ι5, 8 

ΠΟ ΟΓΘδγη18 . «αθπιϑἀπιοάτιπη Ῥαρ ΙΖα τὶ ΒΌΤΏΙΙΒ ν 

αι Π6 σ᾽] ον Ποθτη 5 ; «αθιηδ πιο τι ΟΡ ἸΠ11|5. 

Ῥοπιοηϑίγοῖ θηΐπη ἃ|161}155. Δ ΠΟ 6558 Πδοαϑδᾶ- 

γἰλη οἱ ᾿παϊνυίϑαμη που ᾿ΠΐΘΡ 56. ΘΟΠΒΘΊΠΘ6η- 

τἰατη., ἀπξ [πὶ ΠΙ566 πον] ζαΐθιη ΠΟ 6556 τοῖϊπι5 ἐ6- 

οἰγποῖοποιι. Αἱ ποη ἀοϑιπυιπὲ ἰ511 δι υβαῃ. ἄθον- 

511} δ οίαγ 6, 5] Οὐ ΠΠΟΔΠΟΠΘῺῚ οἴ πὶ 58 ΠΟΙῸ ΒΡιΡΙτα 

ἃ διαγγέλλοντες  Πἴὰ οπῖπο5 ΠΟΒΙΤῚ οοάϊοο5. 85, 

Ἑδιπὶ ἐξαγγέλλοντες. 

ὁ ἐν ταῖς υυστηοίοις 1 Ῥυαροβιο ἁἀάιτα οχ 5ὲχ 85, 
ι ᾿ 



2 Οὐο:.5.8. 

δὃ0 5. ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΘΈΒΑΠΕΙΣ ΘΆΡΡΛΑΌΟΟ. ΛΙΘΠΙΕΡ. 

ΘΑΓΘΡΟ. [65 [ΠΟ Π1Ο, ΘΑΡΘΙ 6 ΒΟΡΙΡ ΠΡ, οἱ ἃ]1ἃ ππι- 

Ταβιηοά!. ῬΙοίαπι οϑὲ α θὰ. ΠΙ81] γϑίθυτθ δά 
ΒΘΠΘΙΙΠῚ., 5106 ἦσὰ5., ΟἸ]ονῖα ῬΑ οἱ ΕἾΠΟ δὲ 8ρ1- 

γἰτπ ϑαποῖο, ον ἀϊοα5, αἸουῖα ῬΔΕΡῚ δὲ ΕἼΠ]Ο σα ΠῚ 

ΒΆ ΠΟΙῸ 5011. ΝΟ Ἰσίταν 5. Θ5ὲ ΟΠ] Δ ΠῚ 501-- 

ΙΑ δ η1, δέ, ΘΧ οὐ ΟΠΉΠΙ ΡΟ θοΐαμ γ6]Ίσ ρα, 

δα  ΘΧΡΌΠΘΘΙΘ : Π60 “ΠΟ τ} ν [δ ἃ] ΓΘ ΓΆ ΠῚ {1125 
146 η}] ΡΟ]]6 ., ΓΘΟΙΡΟΙΘ : {π|26 “ποιηθ 60 οἴ 111ἃ 

ψν6] ςοπνθηϊαΐ γε] ἀἸβογθροῖ, ΒΡ 6.158 δ πη ηϑίγα- 

ΨΊη1115. (ΟΠ ΠΡ ΠγΔῈ Διι 6} 56 Π ΓΘ ἢ {18 1| ΠΟ] 15 δὲ Αρο- 

5101π|5, 1Π4 1 ΘΠ 6 τ ΡΠ 1|6 νΟ 66 τΈ6 Π5 1 ΘΓ 1 
[ἃ Ιοφι 6 Π5 : [πω ποηιῖπθ ]1)οπιϊπὶ υ]651 ΟΠτγίςεϊ, 

οἱ ἐπὶ ϑρίτίειι 71)εἰ πιοείγὶ , ἃ Τιιγϑι15, (πιο  ὁραἰὶς 

᾿φοδὶς οἴ πιὸ ϑρίγίιτι οἰαπὶ οὐ τί 6 1) οπιϊπὶ ὕδδι : 

ΠῚΠ1] ᾿ΠΙΘΡΘ556. ΓΔ 115.) δ ν6 ΟΠ] ΠΟ ΪΟΠΘ., 5ῖνγ6 
ῬΥΘΡΟΒΙΠΟΠΘ ἃ(ἱ ΠΟΙΏΪ Πα] ΘΟἢ ΠΟΙ ΟΠΘῊῚ τι{8}}5. 

58 

Α 

- -Ὁ » “ Ν σὺν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ, δοξολογίαν. Εἷ- 
Ψ . Δ 

ρηται μὲν οὖν, ὅτι ταὐτόν ἐστι πρὸς διάνοιαν 

εἰπεῖν, δόξα Πατρὶ χαὶ γἹῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι: 
χαὶ δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ σὺν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι. 
Οὗτε οὖν τὴν, χαὶ, συλλαδὴν ἐξ ἀυτῆς τοῦ Κυρίου 

φωνῆς προελθοῦσαν, ἀθετῆσαί τινι ἢ διαγράφειν 
.- 58 Χ 
ἢ οὐδὲν τὸ 

᾽: 32 , 
χωλύον ᾿ χαταδεχθῆναι "ἣν ὅπως ἔχει πρὸς ἐχεί- 

ΚΑ, Α Ἁ “ Ὁ τ ΄ 

οἷον τ, χαι τὴν ᾿ισορυνάμουσαν αὖυτ 

νην διαφορᾶς τε χαὶ ὁμοιότητος, ἐν τοῖς χατό- 
πιν ἐδείξαμεν. Βεόδαιοῖ δὲ ἡμῖν τὸν λόγον χαὶ ὅ 

ἀπόστολος ἀδιαφόρως ἑχατέρα τῇ φωνῇ χεχρημέ- 
γος, νῦν μὲν λέγων, Ἔν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, χαὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν" πάλιν δὲ, Συναχθέντων ὑμῶν χαὶ τοῦ 
ἐμοῦ Πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου 

Ἰησοῦ: οὐδὲν διαφέρειν' ἡγούμενος τῷ συνδέσιλῳ 

ἢ τῇ προσθέσει πρὸς τὴν τῶν ὀνομάτων συμ- 

πλοκὴν ἀποχρήσασθαι. 

Ὁ . Ν μῆς ἐτι ὐδν τα οασον 
Γχαταδεχθῆναι 1 Ἀδρ. βοοιηἦτπι5 παραδεχθῆναι. Ῥαυ]ο μοί ἰάοιῃ (οάοχ ἐν τεῖς χατόπιν ἐδιδάξαμεν. 

μοί ψι εἶθ Λοηεϊτῖϑιις αἀἰοὶ! ϑογίρίατα ἰαπὶ - 
χιαι τά οὐπὶ (γι σίο γος πατϊνι5., θα ἐἶ6 

ϑρίγίίμ οὶ ποτὶ σοποσάϊιπαι αἀνογατὶϊ, 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΙΠΠ. 

00. Ὑ᾽άθαμητ5. ρΟΡΡῸ ἀπ 46 ΘΠ ΟΠ ΠῚ ἃ] τὰ ΠῚ 
ΡΠ τ1ι5. ΠΟΒΕ}15 5061 Πα 5} 0 1 τισι ΡΟσ5 ΠΠ115 
ΘΧΟΟΘΊ ΓΘ. Νη 411 ΠΟ ἷ5. ̓τα Ἰοαπιθ πὶ {πϑυτιηΐ 

ΔΙΙΟΙΟΙ ΘΒ , ΠΟ Ὶ5 {Δ} ΠΟΘ ΠΡΟ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΙΪΠ6. 
. Ῥαυ]ιι5. Ἰσῖταν ΟΟ]Ο55θπϑι θὰ5. βουροη5 : Εὲ νος, 
᾿Π4{Π1}, οἴει ο5δοίἰς πιοτ (τὶ ἀοἰϊοις ας μτωρτιίῖο, 

υἱνιμοανῖε ςἰηιῖ σιιηι (Οἰτϊδίο. Ν την ἰσίταν τοτὶ 
ΡΟΡΪῸ δὲ Ἐο οϑίδθ ἀομανὶ Τ)θῖι5. ν τὰ ΠῚ {1185 65. 
οὐ ΟΠ ΓΙβῖο , ϑα Ποίο ἁιιἔθη ΒΡ Ρἰ τ] ΠῸΠ 65: υἱία 
σαπ ΟΠ γδίο ἢ Οιιοὰ 5] ἰδειι 4 ν 6] ἀπ πο ΘΟ ΠΟΙρΘΙῸ 
ΤΠ] 11} 65[., Δ ΠῸΠ θἷπΠὶ ΟΡ τ,. τ Πάθ6ὲ πᾶ- 
ἴπγα , 1τἃ ΘΕΆ ὈΓΟ [ 55] ΟΠ} ΘΟΠ ΠΟΙ ΠῚ Ρ6150]- 
νοροἢ ΑἀΠδθ0., ἃΠ ΠΟ ΘΧΕΡΘΠΙΪ 5ΓΠΡΟΥ 5 οϑί, [Ἁ-- 
[6 ΥἹ 5 ΠΟΙΟ5. 6556. οἴιπ ΟΠ Ἰδῖο (5: 4! 46 πὴ Ῥδατι5 
ΡΘΡΘΘΡΙΠΔΠ5 ἃ ΘΟΥΡΟΙ Ἀ Ἔ56η5. δϑί ἀριι Πομ}]- 
ΠῈΠῚ ; Θὕ ὉΠ ΘΙ αν, 78 πὶ ΟΠ ΟΠ ΥΙβίο 6ϑῈ Ὁ): 

ἃ τῷ Χριστῷ 1 ΒΩΠΠῚ σὺν τῷ Χριστῷ, {πὸ ᾿γεροβὶθο 

ἄδοϑὶ ἴῃ ἀποθι5 πιο ]ουῖς ποῖφο (ΘΠ ο θ ιι5. 

Ρ εἰ δὲ τοῦτο χαὶ 1 515. 1Ἰάοπὶ ἄτι (οάϊοε5 τποᾶο οἰἷ-- 
ἴαιι. Οὐαίπου 4111 εἰ δὲ χαὶ τοῦτο. ἘΔΊΕΙ εἰ δὲ χαὶ τοῦτο 

χαί. Ῥαι]ο ρμοβὲ 61 πῶς οὐχὶ καὶ τῆς ἐσχάτης. Ν εἴε- 

Ρ 

Ὅτι ἃ περὶ τῶν ἀνθρώπων λέγει ἣ Γραφὴ ὡς 
7 Ὁ τὩὦ οὖ ᾿-Ὡοἅ,. 

συμἝασιλευόντων Χριστῷ, ταῦτα περὶ τοῦ 
“ , 

Πνεύματος οὐ συγχωροῦσιν οἵ ἀντιλέγοντες. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΠ΄. 

Ν 

Ἴδωμεν ὃ 

ν δυῶν τῆς γρήσεως ταύτης ἐπινοήσομεν. Οἱ σιν ἡμῶν τῆς χρήσεως ταύτης ἐπινοήσομεν. 
᾿ Δ δι Ἐδὶ , δι λό ἄλλον γὰρ τὴν ἀρχὴν παρασχόντες τῷ λόγῳ, μᾶλλο 

᾿ « ,ἐκῇ » ,ὔ - ΄ 
ε Χαι εἰ τινα ἀπολογίαν τοις πᾶτρα- 

ἡμῶν ὑπόχεινται τοῖς ἐγχλήμασι. Παῦλος τοίνυν 

Κολοσσαεῦσι γράφων - Καὶ ὑμᾶς, φησὶ, νεχροὺς 

ὄντας τοῖς παραπτώμασι χαὶ τῇ ἀχροθδυστία, συν- 

εζωοποίησε ἃ τῷ Χριστῷ. Ἄρα οὖν λαῷ μὲν 

ὅλῳ χαὶ ᾿Εχχλησίᾳ ἐχαρίσατο ὃ Θεὸς τὴν σὺν 

Χριστῷ ζωήν τῷ δὲ ἁγίω Πνεύματι οὐχὶ σὺν 

Χριστῷ ἡ ζωή; " Εἰ δὲ τοῦτο χαὶ διανοίᾳ λαδεῖν 

ἀσεδὲς, πῶς οὖχ ὅσιον ὡς ἔχει φύσεως, οὕτω χαὶ 

τὴν διιολογίαν συνημμένως ἀποδιδόναι; Εἶτα, πῶς 

οὗ τῆς ἐσχάτης ἀναλγησίας, τοὺς μὲν ἁγίους ὅμο- 

λογεῖν σὺν Χριστῷ εἶναι (εἴπερ δὴ Παῦλος ἐχδη- 

μήσας 5 ἀπὸ τοῦ σώματος ἐνδημεῖ πρὸς τὸν 

Κύριον, χαὶ ἀναλύσας σὺν Χριστῷ ἐστιν ἤδη ). 

ΤῸ 5 ΠΡῪῚ πἰ τη ἰδχίμ. 

ς ἀπὸ τοῦ σώματος 1 [ἴα Μί35. οοἤϊοεβ, ἘΘΙΕ ἐκ τοῦ 

σώματος. Ῥαιο Ῥοβὲ δατει οἷον τόγε εἰς αὐτοὺς... καὶ ἐν 

πάσῃ τῇ. Οοαϊοο5 Μ35. αὐ τη ἰοχία οἵ ργίτηα Βαβι] θθη-- 
515 δα τ]ο. 



118. ΡῈ ΘΡΙΒΙΤῸ ΘΑΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΧΥ͂ΠΙ. δ 
. ΝΙ Ἡνεύμωατι τούτο ὙΠ ΠΕ γϑοώ Ξ 

τῷ ὁε ἤνευματι τούτους, μηὸς τοῖς ἀνθρώποις 
Ὁ ἐξίσου, μετὰ Χριστοῦ εἶναι, τόγε εἰς αὐτοὺς ἦχον, 

μεταδιδόναι ; Καὶ Παῦλος Θεοῦ μὲν συνεργὸν ἕαυ-- 

τὸν ἐν τῇ οἰχονομίᾳ τοῦ εὐαγγελίου χαλεῖ" τὸ 
δὲ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, δι’ οὗ ἐν πάση χτίσει τῇ 
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν χαρποφορεῖται τὸ εὐαγγέλιον, ἐὰν 

συνεργὸν εἴπωμεν, ἅ χἀνταῦθα ἀσεύείας γραφὴν 
καθ᾽ ἡμῶν ἀπενέγχαιντο; Καὶ ὡς ἔοιχεν, ἣ μὲν 

᾿ - , 

ζωὴ τῶν ἠλπιχότων ἐπὶ Κύριον χέχρυπται σὺν Ὁ 
τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ" χαὶ ὅταν ὃ Χριστὸς φανε- 

ρωθῇ, ἣ ζωὴ ἡμῶν, τότε χαὶ αὐτοὶ σὺν αὐτῷ 

φανερωθήσονται ἐν δόξῃ" αὐτὸ δὲ τὸ Πνεῦμα τῆς 
ζωῆς, τὸ ἐλευθερῶσαν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς 

ἁμαρτίας, οὐδαμῶς ἐστι σὺν Χριστῷ, οὔτε ἐν 

λανθανούση χαὶ κεχρυμμένῃη σὺν αὐτῷ ζωῇ, οὔτε 
ἐν τῇ φανερώσεζ τῆς δόξης, ἣν ἡμεῖς ἐπὶ τοῖς 

ἁγίοις θαυ ρεσθαν προσδοχῶμεν ; Κληρονόμοι 

Θεοῦ, χαὶ συγκληρονόμοι Χριστοῦ ἡμεῖς" τὸ δὲ 

Πνεῦμα ἀπόχληρον χαὶ ἄμοιρον τῆς χοινωνίας τοῦ 

Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ; Καὶ αὐτὸ μὲν τὸ 

Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ Πνεύματι ἡμῶν, ὅτι 
ἐσμὲν τέχνα Θεοῦ - ἡμεῖς δὲ τῷ Πνεύματι, οὐδὲ 
ἣν παρὰ τοῦ Κυρίου μεμαθήχαμεν τῆς πρὸς Θεὸν 

χοινωνίας τὴν μαρτυρίαν κατατιθέμεθα ; Τὸ δὲ χεφά- 
λαιον τῆς ἀνοίας, ἡμεῖς μὲν διὰ τῆς εἰς Χριστὸν πί- 

στεως τῆς ἐν Πνεύματι συνεγερθήσεσθαι αὐτῷ χαὶ 

“ συγκαθεδεῖσθαι ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐλπίζομεν, ὅταν 
μετασχηματίσῃ τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν 
ἀπὸ τοῦ ψυχικοῦ πρὸς τὸ πνευματικόν: τῷ δὲ Πνεύ- 
τυ οὗ τοδο οτος οὐ δόξης, οὐχ ἄλλου τινὸς, 

ὧν ἔχομεν παρ᾽ αὐτοῦ, πὸ ἀλλ᾽ ὧν ἕαυ- 

τοὺς ἀξίους εἶναι, χατὰ τὴν ἀψευδὴ τοὺ ἐπαγγει- 

λαμένου δωρεὰν, πεπιστεύχαμεν, τούτων οὐδενὸς 

τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ὡς ἘΣ σςς αὐτοῦ τὴν 

"ἀξίαν παραχωροῦμενς Καὶ σοὶ μὲν κατὰ τὴν ἀξίαν 
ἐστὶ, πάντοτε εἶναι σὺν τῷ Κυρίῳ - χαὶ ΤΟ 
χᾶς, ἁρπαγεὶς ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν εἰς ἀέρα, 

πάντοτε συνέσεσθαι τῷ Κυρίω: τὸ δὲ Πνεῦμα 

ἃ γῦν ἀντιλέγεις εἶναι σὺν τῷ Χριστῷ " ὅς γε τὸν 

συναριθμοῦντα αὐτὸ καὶ συντάσσοντα Πατρὶ καὶ 

Υίῷ ἐξόριστον τίθεσαι, ὡς ἀφόρητα δυσσεδοῦντα; 
Αἰσχύνομαι ἐπαγαγεῖν τὰ λειπόμενα, ὅτι σὺ 

μὲν συνδοξασθήσεσθαι Χριστῷ προσδοχᾷς (εἴπερ 

σι φ 

Ἵ -- 
γὰρ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συὐνδοξασθῶμεν )" τὲ δὲ Β 

ᾧ, Πνεῦμα τῆς ἁγιωσύνης οὐ συνδοξάζεις Χριστ 

ἀ χἀγταῦϑα απο γοοθπι, αι ἀφεναΐ ἴπὶ δα 5, αα- 

ἀϊάϊτηιι οχ Νῖ55. οοατοῖρι. 

ς συγχαθεδεῖσθαι δῖ. νοΐοταβ ΠΡΡῚ ΡΥῸ δὸ «πο 
οὐδὲ ἴῃ 6115 συγχαθέζεσθαι, 

ἃ νῦν ἀντιλέγεις 1 ν᾽ οοια ἐκ νεΐδτιθιι Ν55. δὉ ρυ πα 

ΤΟΝ. Π- 

ἰχο8. νϑιῸ ΒΡ τα], φπαπτιι αὐ θην ἴῃ ἐρ515 οϑι, 

ΠΘΩτ6. πο. ΕΠ] ἸΙΘΓΘ 7 τιῦ 6116 58] 6} αἴχαρ ᾿Ὸ- 

ἸΏ ΪΠ65 ΟΠ} ΟΠ ΡΙϑίο 511 ἢ Οὑΐη δὲ Ῥάαυ]τι5. βθί ρϑιιηι 

61 σΟΟρθγἃ[ου πὰ ἈΡΡΟΙ]ας 1π ΔΑ Π.] Πἰβ γα ΟΠ 6 
ἘνγδηΡΟ]1: 564. ΒρΙΡ τα ΒΔ ΠΟΙ 5. ῬΘΙ ΠτΙΘ Τὴ ἴῃ 
ΘΙΠΊΠΙ ΟΥΘΑ Γᾶ {1188 511} σφ ]ο θϑί, [ρα βοαΐ Ἐνδη- 

ΒΘ]! ΠΤ 5 581 ΘΘΟΡΘΓ ΔἰΟΥ ἢ ΔΡΡΕΙ]ΘΠγι5., Πΐο 4πο-- 

4116 ᾿πηρ θα 15 ΠΟΘ. Γ605 ροϑιύασθηΐ " Ἐξ πιὸ νἱάθ- 
ἴ}, νἱΐα ΒΡ  ΠΙΠ ἢ} [πη ΠΟ ΠΊΪΠΟ ἈΡΒΟΟΠ ἃ 6ϑὲ 

οπηὶ ΟΠ γΙϑίο ἴῃ 60 : οαμη 4116 ΟΠ Ἰϑ[1|5 Δ ΡΥ ΘΥΙΕ σρίος. 3.5. 

νὰ Ποϑίρα,, [τ δἷ 1051 οἵ1Πὶ 60 Δρραγθθαηΐ [ἢ εἰ ή. 

5] να  1ρ56. διιἴθ ΠῚ ΘΡΙ 15 ὙἹΐδθ., Ζα] ΠΡΘΡαν 

ΠΟ05 ἃ ἰαεσθ ρϑοοδῖϊ, πϑαιδήμδιη δϑὲ οι ΟΠ εἰβίο, 

ΠΟΙ ἴπ νἱΐα Ἰαΐθηϊθ δὲ ἈρβοοΠ Πα σα 1110. 
ΠΟΩᾺ6 ἴῃ ΠηΔη] 6580 Π6. σ]ΟΥ 85, (πιᾶ ἢ ΠῸ5. ἴῃ ἤσπι.8. ν7. 

58 ΠΟΙῚ5. ρΡαϊοθίδοϊθ πάλη 6556 δχϑρθοΐαπῃιβ " ΠΘ- 
γΘ 465 δὶ οἷ οβϑυθθϑ ΟἸΥϑι] ΠΟΘ 511Π}1|5 : 50 1- 
ΓἸϊ5 ὙΘΓῸ ΘΧΠΘΟΥ65 οϑῖ, δὲ ΘΧΘΟΙ5. ΘΟΙΏΠΠΙΠΙΟΠΙΒ κρ 2. ν τε. 

Τὶ οἱ Ομ ῖ5Ε} 6}85 ἢ ἘΠ Ίρ56 σαϊάθμι Βρινἔιι5. [θβι- 
ΒΟΉ ΠῚ ΡΟ θοὲ 5ρΊ τα] ΠΟΒΙῸ., 4 π0α 511}τ1|5 

61Π1| ΠΟΙ : ΠΟΘ γ67Ὸ 5], Π6 6]1|5 4αϊάθιῃ 50- 
οἰδεῖ, {αδιη 11 οὶ 1)60 6556 ἃ ΠΟυηϊηῸ ἀἰ41-- 

ΟἸΠ115., ἐς ]Π] ΟΠ ΠῚ} ̓  ΓΘ θΘΙητ5 ἢ ΡΟΓΡῸ 4τιο4 6ϑὲ 

ΔΙΠΠΘΠἾ85 οαρι, ΠΟῸ5 Ρ6᾽’ ἤΠάδιη ἴῃ ΟΠ εἰϑίιι ἢ ({τ|88 

681 [ἢ Κ'Ρ1ΓΠι., ΓΘΒΕΡΓΘΟΙΙΓῸ5. ΟΠ 1110 δὲ 51Π}1]} 

Οὐ 1110 56 5511}08 6536 1 5106} 005] ΘΒ ΕΠ 115. Θρογὰ-- 

Ὠ}Π5., ΟἸἸΠῚ ἰγϑηϑΟν Πα  ΟΥΣ ΘΟΥΡ5. ΒΕΔ 115 

ποϑέμεθ ἃ ΔΠ1Π14}} δ 5ρ:υ1π8}6 : 501 ἔα] γ 6 }Ὸ 
ΠΟ ΘΟΠΉΒΘΒΒΙ1Π., ΠΟΠ ΟΡ ΙΔ}... ΠΟΠ ἃ]1π| 41ΠῸ - 

418 Π} ΘΟΡΙΙΠῚ ({τ|88. ἃ] 1050. ΠΙᾺ ΡΘΠΙ5., ΠΡΟ. ]-- 
[15 ὃ 564. 4.1} 115 ΠῸ5 0505 6556 ἴθ η05, 6ΘΧ 6715 
4] ΡΓΟΠΉ551: ΠῸΠ ΠΟΙ ΠΉΙΠΘΓΘ , ΟΥ̓ΘΑΙΠΉ15 . 

᾿ΟΓ ΠῚ 111} ΚΘΡΙΡῚ ΜΙ βᾶποίο, 1185] ΘᾺ ΡΟΥΘ Π ΓἽΠΠΠι5 

ἀϊσηϊξαΐθηη.,, σΟπεθάϊμ53 ΕΓ ΕΡῚ ἀπ! άθπη ΡΓῸ, 77 
653 ή. 

"ΘΓ ᾿Ιοοὶ ξο ὡον 6556 οἵ ΠΟΙ ΏΪΠηΟ : οἱ ἜΧϑρο- ιΌ, 

οἴδ5, πι| ΓΑΡ[α8 1π Ππ 1} 115 1 ΟΟΟΙΠ 11} [ἢ ΠΡΕΟχαΣ ἀτοτοσης 
τοπηλο  οΧ- 

ΒΘΙΏΡΟΙ 515 ΟἸΠΠ} ΠΟΠΊΪΠΟ : ΘΡΙΤΡΙ ΠῚ αἰιΐθη πιπῶ ΡΟΙΙπιαι θοὸς, 

6586 οἵ) ΟΠ νἸϑίο πϑρὰϑ9 ΟἿ] 50 }}Π16 θὲ Θη , {1 μὲ ΣΡΡ τ: 

Ἰρϑαπι οὐ Ῥαΐγο 80 ΕἾΠΟ Πιιπηθι δὲ ἃς ἰοσαΐ., ΘΧ-- Ρᾳινὸ εἰ ΕἸ- 

ΡΘ]115 6 6115, υϑί αι {αὶ ̓ πηρἰδίδξθμ ΠΟῚ [ΘΓ π8η} [ΐο παυιος 
Ἑ Ρ Γαηὶϊ. 

Δα 561. 

σο. Ριιάεϊ γε! πα δΔα]πησογο; φαοα ἔπ αι] ἀθιὴ 

Ἔχϑρθοίαϑ ἔΌγ6, τιῦ οιαπὴ ΟΠ Ἰδίο Θ]ΟΥ ΠΟΘ. 15: 516τι]- 

ἄδηι βἰ πη] Δ ΠΙσΊ πλτν, αἰ δϊπγα] 4ποητιθ ϑ]ου ῆοο- ἢ.»».8. 17 
Βγα1: ΘΡΙΥ τα πὶ ἀπ 6] 58 ΠΟΙ Δ ΙΠΟΠ15 ΠΟῚ 5] ὙΠΟ ἃ 5 

Βα5]]δοποὶ οἀϊίοπο αἀάϊῖα. Ῥαιμ]ο ροβὲ 61 ὥστε. . τί- 
θεσθαι. Οὐΐπαιο Νῖ55. τιὖῷ 1π τοχέιι, {αονιιπι ἔα] 6 ἢ 1ῃ 

ἄσοθιι5 Ἰορίίαν τίθεσθαι. Μοχ εα 1 ἐπάγειν. Μί95. αὖ 

ἴῃ ἰδχίιι. 



Ποιι.8. 26. 

Τει πε 73: 

38. 

76 12.100. 

82 5. ΒΑΒΘΙΙΙΙ ΟἸΕΒΛΆΒῈ ΘΟΑΡΡΑΠΌΟ, ΔΑΒΟΘΗΙΕΡ. ᾿ 

δίπλα] οὐὐπὶ ΟΠ Ἰϑῖο, 4τιᾶϑὶ πῸ ρα} (τ ἀθηη [θαι 

ΠοηοΡ6 ἀἸσπιιην. ἘΠ τι ἀπ] θη 5Ρ6} 85 [6 ΟῚ ΠῚ 60 
γΘσ ΠΑ ΓΠΡΊΠ}}, ΘΡΙΡῚ ΠῚ ΨΘΡῸ ΘΟ’ Α1185. ΔΙ ΠΟἾ5. Θοπίι- 

ΠΊ6]18, 56 ΥΥ] (ἀπλ.] 1 τ|6 Ἰοοιιηι 1}}1 55 5 Π 815. ΑἸ 116 

πος ἄϊοο, ποη τι ἀπηιαχδξ οϑίθπάδηι [τ  θ1ὴ 

Ποποιΐς ἀθθουὶ Κρ γί τα! 1ἢ σ] ον Πσατοπθ, 5866 τοῦ 

ἹΠοντιη) ἀθιηθη απ γϑάανσιιδη, 411 πὸ ποὺ 41|-- 

ἄδιη 1Π1 οοποράπηϊξ, 564 νϑ] ες πη ρ]οαἴοπη ΠΟΡγθηΐ, 

ΒΡ ΙΓ τ|5. οὐτπὶ ῬΑ δὲ ΕἼΠΟ 1ῃ Θ᾽] Ουὰ ΘΟ ΠΒΟΓΕ ΠΏ. 
Οἰ5 ροῖϊοϑὲ δα ΔΌβατιθ σϑηλ τι σΟΠῚ ΠΠΘΙΠΟΥΆΡῸ 

Απποη ΠΙΔΠΙ [65 ἔπι π δϑῖ, 118 τι γ6] ῬΊΟΡ 1Π|6 σα, 

δἃ “π|0 πη ἤτιπὲ ΡΓΟΟΠηΙὰ 6556 ἀθ  δοιο ἶ5 Π 66], 

4υιδπ τη] ίτι5 θϑὲ ΟΠ Ϊπτι5 "Ὁ ΟΠ] 15. σοπιν δ Ἰοὶ 

[λ5. πΠοῃ δγαΐῖ, δὰ [δοΐα ϑιιηΐ ἀπ στα. ΟΡ ΘΠ Πη1|5 1ῃ 

Θριρ τ}, Θὲ ΠΟΒΕΡῚΒ5 ἸΡΒΟΡΕΙΠῚ ῬΓΟΓΘ55Ι ΟΠ τι5. γ6- 
ἈΌΡΠΔΤητι5. ΒΑΡ ΓΙΖΑΠΊ, δὲ ΓΕ Θ11ΠῚ ΘῈ ΘΔ Πη1Ι5. 

{1Ὶ νιτῶ ἀιιοουθη ἸΠγΟΟΔ 115. δὲ τι σΟΠΒΘΙΨ ΠῚ 

ἀδδριοίμλτβ. αὐτὴ Ῥαΐγ οἱ ΕἾΠ]Ο Θρ᾽γΙ ππ δοσορὶ- 

ΠΊ115, Οἵ δίιτη τιὶ ΟΓΟΔΓΓ85. ΤΡ ΓΘ ΘΟΠ ΘΠ Πὰ- 

θθηλτι5. [51] ἀπ θτη, 414 ΟΡ ἀθθαπ! ΠΟβοΙ 65, 
51 60 δΔἀἀτιοιιη τ)", τιῦ ἁΠΠ 41 δεϊαμη τηδϑηποο 1ο-- 

ααδηίι ἀ6 ΒΡΙΡτι., Ρορῖπάθ ἡ τπιαϑὶ εἰ ηἸ αἴθ πη 

᾿ρ51τ|5. ἀβϑθζιδπίιν; απο τη ἀἸο 115 πιο Θχοθ- 

αἴ, τορι π!. Οἴι05. διιαη 1Π|ΠΡΠλϊ Γαΐθη 60 10-- 

ΤΏΡ Ορουίο αῖ: “πο η απ ἸΠΟΠδὶ ΠΟΠ 511Πη}115, {1 

ΡΙῸ Ῥεπϑί 5, {115 ΤΟΙ ρ58 Αἰ ΠΟΙ Πλ1,. ν 6015 

σΥΑ 5. ἀσάτητβ. ΘΈρογα ΘΠ] ΟΠ ΠΘ ΠῚ 1Π[6]16-- 

οἴππη, 80 56 ΠΠΟΠ]5. Δ ΠΡΔΠῚ ΓΘΔΡ στ, ΟΠ Θὰ 

πὸ Π]ΠΙΙηΔηὶ {τ ἀθ πὴ αἰ ΙΓ 15. 118 ραγίθιῃ δα- 
ἐδάαοῖ, Παχία νου ΠΠΡῚ 41} ΤΠ5 ΟΡ ῚΙτππν ΒΑ ΡΙ ΘΠ Ε]ὰ: 

Εχαϊίαιο ἐπῖτη, πα τπῖ, φιαπίτιοιπι 6 ρμοίκι6-- 

τὶ ιδ: διροταὶ ἐπΐπι οἱ ααζιιο ; οἱ δα αἰϊαπίθ5 θιίπι 

γατε ἰρισαῖ. Ποί{6 ἰανογατο: ποτὶ Θτιῖμι α556ητι6- 

τηϊτιὶ. Ῥνοίδοϊο [ΘυῚῚ 1165 ν Ο]5 1515 0611 56 Π)0-- 

πῖιπ ΓΘ ἀθ πῆ Γαι] 65, {π| ἃ 60 ΠΠΘ ΠΕΡῚ ΠΘ50Ὸ 

διυι 1515, 1ΡΡ ΘΠ 1551}116 ΠΔ 6556 Ο᾽ ΒΡ μΘ ΠΉ]Δη} 1π 5 1- 

ΤΙ} ΘΔ ΠΟΙΠΠΠῚ. 

» ἄξιον  Νία]ε ἴῃ δά15 ἀξιῶν σοπίγα νοΐοσιπι (ο- 

ἄϊοσμα ἥδομαι, Ῥαυΐο ροϑὲ Βορίμβ βθοπηάτιβ συμδασι- 
λεύσειν. 

ὁ προδήλως } Ηδο βοτίρίπγα ἴθ ἀποριβ ἑαπέϊπι τα- 

Ῥοτγία (οάϊοῖθιι ; 564. «αϊα Ῥᾶτ]ο Ῥοϑὲ 4αδίπου. ]1] 
Βμαρθηΐ προοιμιάζονται, εἴ Ἀεξ. 5βεοιπάιτι5 προοιμιάζεται, 

ποῦ πιὖ 6611 προοιμιάζεσθαι, Ἰ4οῖτοο βαύλιι5. ἔτιξ Ἰορθγα 

κ τ 
ὡς οὐδὲ σοὶ τῶν ἴσων τυγχάνειν "ἢ ἄξιον. Καὶ σὺ 

μὲν ἐλπίζεις συμόασιλεύειν - τὸ δὲ Πνεῦμα τῆς 
,ὔ -Ὁ 

χάριτος ἐνυόρίζεις, τὴν δούλου αὐτῷ καὶ ὑπηρέτου 

τάξιν ἀποχληρῶν. Καὶ ταῦτα λέγω, οὐχ ἵνα τοσοῦ- 
ἊΣ 5 . 5 - 

τὸν δείξω ὀφειλόμενον εἰναι εἰς δοξολογίαν τῷ Πνεύ- 

σ 

Ἱ “- 

ματι: ἀλλ᾽ ἵνα τὴν ἀγνωμοσύνην ἐλέγξω τῶν 
ἊΝ τ ια΄, 5»7,|},ἰ.,. ε ΡΕ Ἴ 

μηδὲ τοσοῦτον διδόντων, ἀλλ᾽ ὡς ἀσέόειαν φευ-- 
,ὔ, εἶ -Ὁ ᾿ 

γόντων τὴν τοῦ Πνεύματος πρὸς Υἱὸν καὶ Πατέρα 
, ΩΣ , γεν ου 

χοινωνίαν τῆς δόξης. ΓΤ ς δύναται ταῦτα ἀστεναχτὶ 

“ προδήλως, ὥστε χἂν παρελθεῖν; Ἢ γὰρ οὐχὶ 
᾿Δ Ἵ Ἃ Ἢ ᾿ Η ἤν “-“ 

παιδὶ γενέσθαι γνώριμον, τὴν ἀπειληθεῖσαν τῆς 

πίστεως ἔχλειψιν προοιμιάζονται τὰ παρόντα: 
2 ,’ 

Ἀμφίδολα γέγονε τὰ ἀναντίῤῥητα. Πιστεύομεν εἷς 

τὸ Πνεῦμα - χαὶ ταῖς ἡμετέραις αὐτῶν ὁμολογίαις 
ζυγομαχοῦμεν. Βαπτιζόμεθα " χαὶ πάλιν μαχό- 

μεθα. Ὥς ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἐπιχαλούμεθα " χαὶ 

ὡς διμοδούλου χαταφρονοῦμεν. Μετὰ Πατρὸς χαὶ 
γιοῦ παρελάδομεν" καὶ ὡς μέρος τῆς κτίσεως ἀτι- 

, ι Ἂ μάζομεν, Οἱ δὲ, τί προσεύξονται μὴ εἰδότες, ἐάν 
τι καὶ φθέγξασθαι σεμνὸν περὶ τοῦ Πνεύματος προα- 

χθῶσιν, ὡς ἐφικνούμιενοι τῆς ἀξίας, κολάζουσι τοῦ 
δι Ἁ ΄ - “Ὁ 

λόγου τὸ ὑπερπῖπτον τὴν συμμετρίαν. Οὺς ἐχρὴν 
ὀδύρεσθαι τὴν ἀσθένειαν - ὅτι ὧν ἔ (σ᾽ ρξ ὴ ἔνε ὅτι ὧν ἔργῳ πάσχομεν, 

, τω Ὁ 

λόγοις ἀντιπληροῦν τὴν χάριν οὐχ ἐξαρχοῦμεν. 
εν ν ᾿ , τῆς κ᾿ , 
Υπερέχει γὰρ πάντα νοῦν, καὶ λόγου φύσιν ἐλέγχει, 
Ε Ὁ ᾽ὔ - », 

οὐδὲ πολλοστῷ μέρει τῆς ἀξίας “ παρισουμένην,- 
ΗΑ Υ λ ΄ Ὁ , 7 κατὰ τὸν λόγον τῆς ἐπιγραφομένης Σοφίας: ὙΨώ- 

νι 
σατε γὰρ, φησὶ, καθόσον ἂν δύνησθε: ὑπερέχει γὰρ 

χαὶ ἔτι" χαὶ ὑψοῦντες αὐτὸν πληθύνατε. Μὴ χο- 

πιᾶτε " οὐ γὰρ μὴ ἐφίχησθε. Ἢ που φούεραὶ ὑμῖν 
αἵ ὑπὲρ τῶν τοιούτων λόγων εὔθυναι τοῖς παρὰ τοῦ 
᾿ φῦ ρω; ἧσι σ- , ὅδ ἘΝ ΚΡ Ψ ᾿ 
ἀψευδοὺς ἀχηχούσι Θεοῦ, ἀσυγχώρητον εἰναι τὴν 

» " τ τ ἃ , 

εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βλασφημίαν. 

προδήλως, {πάτα αὐ ΘΠ πρόδηλον, 

ἃ περὶ τοῦ Πνεύματος 81. Μ88. οοἴϊοε5 σαδίποῦ. 

ἾΝοι πλ8]6 ἴῃ θα 115 παρὰ τοῦ Πνεύματος, 5 φψιιϊά εἰΐαπιε 

τηαϑηϊξοα ἰοψμὶ α δρίγίενι ἱπιρείαπέμν». Ῥαῦϊο ροβὲ 
Βεξ. βεοιυπάιιβ τοῦ λόγου τῷ δοκεῖν ὑπερπίπτον. 

ἐ παρισουμιένην 1 [{ὰ ΝΙ55. φαΐηψαο, ἘΔΙΕ παρισουμέ- 
νης. 



18. ΠῈ ΒΡΙΚΙΤῸ ΒΑΝΟΤΟ ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΙΧ. 

ΞΞΞΞ------ -- - -- - -- -  -ο- ----------------------------Οῆῆῆ.--ῦ--οΤ͵“ο--------------------------ς 

-ἰ τ -“οω Ὁ Ἀπαρίθμησις τῶν ἐν τὴ ᾿Εχχλησίᾳ διαφανῶν, ὅσοι 

ἐχρήσαντο ἐν τοῖς συγγράμμασιν 

φωνῇ, σύν. 
ἑαυτῶν τῇ 

ΚΕΦΑΛ. ΚΘ'΄. 

ἄγραφον εἶναι 
,ὔ Α ᾿ 

Πρός γε μὴν τὸ ἀμάρτυρον καὶ 

ἐχεῖνο λέγομεν " 
Χ δὴ - ͵7 

τὴν, σὺν τῷ ΠΣ δοξολ γ1ν ἘΣ 

ὅτι εἰ μὲν Β. “ΕΡρῦν ἄγραφον, μηδὲ τοῦτο 60 
» ταραδεχθήτω - εἰ δὲ τὰ πλεῖστα τῶν μυστικῶν 

ἀγράφως ἣμῖν ἐμπολιτεύεται, μετὰ πολλῶν τῶν 

ἑτέρων χαὶ τοῦτο ἃ παραδεξόμεθα. ᾿Αποστολιχὸν 

δὲ οἶμαι, χαὶ τὸ ταῖς ἀγράφοις ἘΠ Ὁ παρα- 

μένειν. ᾿Επαινῶ γὰρ, φησὶν, ὑυᾶς, ὅτι πάντα μου 

μέμνησθε, καὶ χαθὼς παρέδωχα ὑμῖν, τὰς παραδό- 
σεις χατέχετε. Καὶ τὸ, Κρατεῖτε τὰς παραδόσεις 

ἃς παρελάδετε, εἴτε διὰ λόγου, εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς" 
δ δ γος ἸῸΝ τς ς - . ΕῚ ἘΠΕΞΕ ὧν μία ἐστὶ χαὶ ἣ παροῦσα αὕτη, ἣν οἵ ἐξ ἀρ- 

γἧς διαταξάμενοι παραδιδόντες τοῖς ἐφεξῆς, συμ.- 

προϊούσης ἀεὶ τῷ χρόνῳ τῆς χρήσεως; διὰ μαχρᾶς 

τῆς συνηθείας ταῖς ἐχκλησίαις ἐ τ ΡΡ ὠσὰν. ἊἈρ᾽ Β 

οὖν εἰ ὡς ἐν δικὰστηρίῳ τῆς διὰ τῶν ἐγγράφων ἄἅπο- 

δείξεως ἁ Ὑποτεῦντες: μαρτύρων ὑμῖν πλῆθος " παρα- 

στησαίμεθα, οὐχ ἂν τῆς ἀφιείσης παρ᾽ ὑμῶν ψήφου 

τύχοιεν: Ξ ᾿Εγὼ μὲν οὕτως οἶμαι - Ἐπὶ στόματος 

γὰρ δύο χαὶ τριῶν μαρτύρων π᾿ Ὑὐ θεν πᾶν ῥῆμα. 
Εἰ δὲ καὶ τὸν πολὺν χρόνον πρὸς ἡμῶν ὄντα ἐναρ-- 

- πῶ Ἢ ΕἸ Δ ς - ΟῚ “" 7 ἀν 
γῶς ὑμῖν ἐπεδείχνυμεν, οὐκ ἂν ἐδόξαμεν ὑμῖν 

εἰχότα λέγειν, μὴ εἰναι καθ᾽ ἡμῶν τὴν δίκην εἰσ- 

αγώγιμον ταύτην ; Δυσωπητικὰ γάρ πως τὰ παλαιὰ 

τῶν δογμάτων, οἱονεὶ πολιδὲ τινι τῇ ἀρχαιότητι τὸ 
3.2 5), 3 , ἐὰν ἧχ Σόρ Ν αἰδέσιμον ἔχοντα. ᾿ΑἈπαριθμήσομαι οὖν δμῖν τοὺς 

προστάτας τοῦ λόγου ( συμπαραμετρεῖται δὲ πάντως 
᾿ ΄ ἦν τ ρα Ἂ 

κατὰ τὸ σιωπώμενον χαὶ ὃ χρόνος)" οὗ γὰρ ἐξ 
ἐῶ - ἃ , ἣ ", 

ἡμῶν ὥρμηται πρῶτον. ἥ Πόθεν; χθιζοί τινες ὄντως 
» Ὡ [ ,ὔ ΓῸ 

ἡμεῖς, κατὰ τὸν τοῦ ᾿Ιὼβ λόγον, πρός γε τοσοῦτον 
, ᾿ - θεί , ἣλ ΠΝ ΣΤΉ ΠΣ χρόνον, τὸν τῆς συνηθείας ταύτης ἡλικιώτην. ᾿Εγὼ 

μὲν οὖν αὐτὸς, εἶ χρή με τοὐμὸν ἴδιον εἰπεῖν, ὥσπερ 
-Ὁ - ᾿Ὶ Ἄ 

τινὰ χλῆρον πατρῷον τὴν φωνὴν ταύτην διαφυ- 
λάττω, παραλαδὼν παρὰ ἀνδρὸς μακρὸν ἐν τῇ" 

λειποῦργίᾳ τοῦ Θεοῦ διαζήσαντος χρόνον, δι᾿ οὗ 

καὶ ἐδαπτίσθην, καὶ τὴ ὑπηρεσίᾳ τῆς ᾿Εχχλησίας Ὁ 

ἃ παραδεξόμεθα 1 [ὰ Ἀδ5. δοοιηά 5. πο «υϊάοπι, 
αὖ ΒΑ51111 οοπϑιθίπτη1 ἸΟ πΘ Πα τηαρσὶβ ἀρροβιξιπι, 

ΒΘ Ζαθ 1 ϑιιτητι8, (ΠΆΤῚΥ]8 411: φαδίπον Νί58, μπαβθεαπὶ 

καταδεξόμεθα, {Ππ|ι15 οαπὴ 6 1115 καταδεξώμ. εθα. 

» ὧν υΐα Ἵ [τὰ Μβ8. 4υη απ, Ἐδ1Π ὧν μάλιστα μία. 

Μππηιογαίο οἱγογιίηι πὰ Ποοϊοεία ἐἰϊιιονίιηι, 

“τιὶ ἴγι δογ ρα διεὶς τιδῖ διιτηξ ἤαο ὑθο6, οὐιτι. 

ὈΡΊΓΡΧ Χ Χ: 

71. 58Π6 σΟὨ ἃ 1 αιοα ἀϊοιιη , σ]ΟΥἹ ΠΟΔ ΟΠ 6 ΠῚ 

Οἴει 017 1{π| ΟΥ̓ ΟΥΘ [ΘΕ] ΠΟ ΠΪΟ 5, ΠΘῸ ἴῃ ΒΟΡΙΡ 15 

ΘΧβτΆΓΘ, 1Ππ|͵| (ἸοἸ Ππητι5: 51 Π1Π1] Δ]1π 6 65. γθοθρίτιπιὶ 

ἀβάτι6 βου ρει 5, Π6 ποὺ “αϊἄθιη γθοϊ ρίαν: 5 π 

ΡΠ ΡΠ) ἀΡΌΔΠᾶ οἰ ἃ 5. Ἰρίπ πη Γθοθρία σππηὶ πο 185, 

ΟΠ] 4115. ]ΕΡῚ)115 δὲ ᾿οο γοΙρΊθμητ8. ΑΥ̓ΘΙΓΓΟΣ 

ἀπ ΠΔ ἈΡΟΘΓΟΙ]ΟἴΠΠ 6556, ΘΕ τη ΠΟῸΠ 50} ]ρ 15 ἔρα- 

ΑἸ ΠΟΠΙΡτι5 ᾿Π Πρ ογ να. απο θηΐηι, μα, νος, 
φιιοα οηυτιῖα τη θα ΤΠ Θηιϊτιῖδι5, δὲ φιιοηιαςηιοάτιτη 

ἐγααιαϊ υοὐϊς, ἐγααἰἐίοτιθ5 ἰδτιθιὶς. ἘΠ 1Ππ|4, 76- 
τιϑῖ6 ἱγααϊ 0716 5 {τας ἀοοορίκιῖς οἷν μ᾽ 56ΥΠ10-- 

χιθ πὶ δἷνθ ρ6ῖ δρίϑίοίαπι: “αι ἢ τιπὰ δϑὲ δὲ Πῶς 

ἀθ ἃ ππιης ΔρΊΠητ5, {πᾶ} 4] ἃ} ᾿πἰ 0 ργθ- 
ΒΟΡΙΡΒΟΙηἴ, ἐγ] θυ τ π 6 ΡοϑιοτΙ5, 1511 56 ΡΟΙ 

51Π}11] ΟἸΠΠῚ ἰΘΠΊΡΟΓῸ ΡΓΟσΓΘαϊθηΐθ, ᾿ρϑᾶϊη ἰοησα 

σΟΠβθ 4116 1ἢ ΘΟΟ]65115 ᾿γγδα!σαγιηῖ. ΕΥΡῸ 51 
γοὶτ 1π τ] 11 Π4}1, ῬΡῸ θα ἸΟΠΙΠ 115. 6 50 Προ ἀ6511-- 

{π|1, γε] ῖο5. γῸ15 [65 [65 ΓΟ ΘΔ Πη115, ΠΟΠΠΘ 56Π- 

τ Π ἅτ Δ 5ΟΪ ν ΘΠθιἢ ἃ γΟ 15 ΘΟ ΒΘ ΠΙΘ Π11|}} Εσο 

4υϊάθηι Δ] ΡΟΥ : 75 ΟἿ δἰφιιίεογι «πογτίτη, αὸ 

ἈΑροϑίο]ί- 
σαπ εϑδὶ ἰπ- 

Βυογο τα - 

ἀϊιτοπῖ] 5. 

τς ον ἴν 
2. 

2.7 }Π|δ5ς. 2. 

τή. 

Πειί. 10. 
- . . - . 10 

ἐγ ίτειι δε πιτη, ἴα τ οπιτι6 σογϑιιηι. Οτοα 51 ΘΔ Τὴ 

[ΘΠΊ ΡΟΣ 5. αἰπιπγ Π] ΓΘ πη Ρ᾽Ὸ ΠΟ 5 [ΔοΙθηἴθ μη νο- 

15 Θυτ θην οϑίθη ἀδιηιι5, ἈΠ ΠΟ γἹ 61 μη 1} γΟ15 

ῬΓΟΡ Πα ἴσο, ΠΟ Ρ0586 ΠΠἴ61ὴ ἰδίαι {πρὸ πο- 
Ὀὶ5 ᾿πίθη 4] " γ που πε ἃ ΘΠ] 5ι1η} ΖΔ ΠΊΠ]0 40 

νϑειιϑία ἀοστηδία, {π|88. Ο Δηἐ υἴαΐθ, σθιι οδ-- 

ΠΙΟΙΘ ΠῚ {πὰᾶπηδη1, Πα] 6 η} ΤΟΙ Δ ἀγὴ ΓΘν ΓΘ ΠΠ1Π]ς 

Ἐπιιηθγαθο [ἴα τ16 νΟθῚ5 Ππι7115 ἀἸ ΟΠ Π15 ρα ΓΌΠΟ5 
ν᾽ ΠΟΘ π|6 (51Π|1| ΘΠ] τη ὩοϑΠ μηδ ἔτ" 1η 60, ποῖ 

ἴδοθ πα, ΘΕ 81) [6 ΠΊρ115.}: ΠΟΩ6. 6 ΠἾπη ΘΧ ΠΟΙ 5 
ῬΥΙΠτι ΠῚ 1Π1{Π1π|Π} 511Πη51{. Ὁ] ρούα1 Ὁ} ΝΠ ΓΤ ΠῸ5 

γον Γὰ ΠΘβίθυΠΙ 511Π1118, {ΘΔ πη τιπὴ (1611.10]», 70), 8. 9. 
58 {61 51 ἰδ} ΟΠ ΟῚ [ΘΠ] 00 1}18, {π04] τη ΘΟ Π5116- 

{π41Π1 ἐδ {1186 δὲ, πα θαίαν νὰ Π0. ἘΝ ΘΠ} 1056, 

δὶ ΠΟ 40 ρΡᾶγ 51} τη6 πο ΤΏ1Π] ΡΓΟΡΥΪ ΠῚ δϑὲ ἢ1-- 

6616, γΟΟΘΙ ΠᾶΠῸ ἰδ. 118Π1 ΡαΐΘΓΠΔΠῚ (πὰ Π. [Δ ΠῚ 

ς παραστησαίμιεθο, 1 [ἴὰ γοΐογ68. ΠΡΤῚ «πδίποι. ἘΠῚ 

παρεστησάμεθα. Νοπ τα] ροϑβὲ ΜΙ55. ἔγοβ ἐπιδείχνυ-. 

μεν. 
ἃἀ πόθεν 1 65. βοοπηιτιβ πόθεν γάρ ; ἐπεὶ χθισοί. 

0, 



δή 

θυ ΘΠ αἴθ ΘΟ βοῦν, ἀοοθρίαη) ἃ ΨΙΓῸ πη] ΕΠ} 

[ΘΠ ΡΟΥ5. 1π 5ΟΡΨ "0 οὶ νϑυβαῖο, ΡῸΡ {1|6ΠῚ δὲ 
Ῥνα ρΕΖαΐτιβ δι, δὲ Ἐπσο  οϑὶθθ ΠΝ  ΠΙβίουο Δ ημοἴτ5.᾽ 

(ὐδίθυτι πὶ οἰαΠ1 ἀριι] Π16 ΓΘρΡιιο, ΔΠ 4115. γ θυ τι Ἢ 
ἃ Βϑδίουττη νἸΓΟΥΊΙΠῚ ἢ155 {ΠΠ|}0115 ΠῚ ΠῸ ΓΘΟΪΆ ΠῚ ἃ ΠῚ 

ψΟΟΙθτ15, τιϑῖ15. 511: τη 105 ΓΘΡΟΡΟ, δὲ ΟΡ ἀπιατ1- 

ταῖθη 16 Ἰσπο5, οἱ δοοιναΐα, ΠΟῸΠ 5ΘΟΙ ΠΑ ΠῚ 

5. ΒΑΘΙΠῚ ΟΥΘΑΒΕΞ ΑΡΡΑΏΟΟ. ΑἈΒΟΗΙΕΡ. 

,ὔ 5 ΩΣ δ 

“ προσήχθην. Ἀναζητῶν δὲ χατ᾽ ἐμαυτὸν εἴ τις ἄρα 

τῶν παλαιῶν χαὶ μαχαρίων ἀνδρῶν ἐχρήσατο ταύ- 
- - 7, - τ 

ταις ταῖς νῦν ἀντιλεγομέναις φωναῖς, πολλοὺς εὗρον 
. ,ὕἷ τ καὶ τῇ ἀρχαιότητι τὸ ἀξιόπιστον ἔχοντας, χαὶ τῇ 

τ 7, Ἀ τ κὰ 
τῆς γνώσεως ἀχριδεία οὐ κατὰ τοὺς νῦν ὄντας: ὧν 

ς ᾿ -- ΄,ὔ «᾿ὡἱλ .-“" Ὁ , εἶ οἵ μὲν τὴ προθέσει, οἵ δὲ τῷ συνδέσμῳ κατὰ τὴν 
μυ ε’ λ ,’ὔ Ἁ , τ , 9 ᾿ Ἂς ἢ 

δοξολογίαν τὸν λόγον ἕνώσαντες, οὐδὲν διάφορον 
Ν ἢ05 ΟΠ] η68, 5016 η [ἃ ΟΥ̓ ΠδῖΟ5; ΠΌΟΡτ ἢ 4} ρΡ- δρᾶν, ὥς γε πρὸς τὴν ὀρθὴν τῆς εὐσεύείας ἔννοιαν, 

ΡΟϑιἴοπ6, 8111 ΟΠ] αΠοιοπθ ἴῃ σ]ου Πα! η6 56:-ὀ ᾧ ἐνομίσθησαν. 
ΠΊΟΠΘΙῚ ΘΟρΡΪ] Δ Π65, Π1Π1] αἸνθύβιιμη, 58Π60 ποῦ δὐ ι 

γΘοία πη ΔΓ ΠΘὲ ῬΙΟΙα 5. 1Π 16} Θ ΠΕΪΔ ΠῚ, Θχἰδεϊηγατὶ ᾿ 

5η} [ΔΠΟΓΟ. Ἶ 
᾽ : - 2 - ἢ δ᾽ ᾿. « - ᾿Ὶ 

72. ἸγΘηδοι5 1116, οἱ (]οπθη5 Βοιηδητῖι5, οἱ Ὥϊο- Εἰρηναῖος ἐχεῖνος, χαὶ Κλήμης ὃ “Ῥωμαῖος, καὶ 
ΠΥ̓51115 ἈΟΙΠΔΠτι5, οἱ ΑἸοχαπάνιηιιϑ ὈΙοπ ϑῖτιβ, 1ἃ 
4ιοα ΘΠ] πὶ δυιΠπι Πλ τι ΠῚ δϑί, ἴῃ ϑοοιπάα δα 5101 Κὶ 

Διονύσιος ὃ Ρωμαῖος, χαὶ ὃ ̓Αλεξανδρεὺς Διονύσιος, 

ὃ χαὶ παράδοξον ἄἀχοῦσαι,, ἐν τῇ δευτέρα πρὸς τὸν 

σΟΡ ΠΟΙ ΠΘΠῚ Θρἰϑίοϊα ἐδ πεσιιδαίϊοτιο αο ἐθζοη- ὑμώνυμον ἑαυτοῦ ἐπιστολὴ περὶ ἐλέγχου χαὶ ὅ ἀπο 
δίοτιθ, ἔπη ἴπ πηοάπιπι Ππῖν! βου ΠΟ πθη}. Τρᾶη-. λογίας οὕτω τὸν “λόγον ἀνέπαυσε. ᾿ράψω δὲ ὑμῖν 

Ῥίοηγ- 50} ΑΙ Διο πὶ γ ΟΡ ]5 ̓ρθὰ ΠΟΙΠΗΪΠἰ5 νοῦρὰ: Μιὶς αὐτὰ τοῦ ἀνδρὸς τὰ ῥήματα. Γούτοις, φησὶ, πᾶσιν 

ἀρητ τ ΘΠ οπιτιὶ ὕτι55 ἸΠ 111}, Ουτι ΤΊ ΟΥν 6 Τ᾽ Θέ το 5, οὐ πιά οἰΐαπι ἀχολούθως χαὶ ἡμεῖς, καὶ δὴ παρὰ τῶν πρὸ ἡμῶν . 

4 τοριῖα α ργοοῦ γογῖ5, φιιὶ αηΐθ πος νἱχογιιπί, πρεσδυτέρων τύπον χαὶ χανόνα παρειληφότες, ὅμο- 

αοοορία, ἐοποογϊνιις σοοϊὑτις. οἰιπι ἐἰΠἰ σγαιϊΐας φώνως αὐτοῖς προσευχαριστοῦντες " χαὶ δὴ καὶ νῦν 
αϑοπίε5., ἰανιάεηι ταίιο υονὶς δοΥ θοῦ αθοὶπὶ- ὕϑμῖν ἐπιστέλλοντες " χαταπαύομεν. Τῷ δὲ Θεῷ 
πιιδ. 1260 αιΐοηι Ῥαϊτὶ εἰ ΕἸΪο Τοπιῖπο πο- Πατρὶ χαὶ Υἱῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ 

Σίγο ὕόδιι ΟΠιγίσίο οιιπὶ δαποίο ϑρίγιει οἱογία εἰ. σὺν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα καὶ χράτος εἰς τοὺς 
ἐπι ρθτ έτη ἱτι δεθ οιεῖα δεροιεϊονιίηι, ἀπιϑτι. ΝΘ «|5- ἣΥ αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. ΚΚαὶ ταῦτα οὐχ ἄν τις 

48π| ἴσο 6 ρΟϑ511 [8 σον γθοία [556 ἃ0 ἱπηπιι-ὀ εἴποι μετχγεγράφθαι. Οὐ γὰρ ἂν οὕτω διετείνατο, ᾿ 
ἴαἴα. ΝΘαΤΙΘ ΘΠ] ᾿ἴὰ 56 ΠΠΟΠΘΠῚ ΠΟΙ Πη58οῖ, 41- τύπον χαὶ χανόνα παρειληφέναι λέγων͵, εἴπερ ᾧ ἐν Ἢ 
Ο6η5 ν] θ] σοὶ ΔΟΟΘρΙ556. 56. [ὈΥΤΠΔ ΠῚ ἃς γθσι]αη, τῷ Πνεύματι εἰρηκὼς ἦν " ταύτης γὰρ τῆς φωνῆς 

51 ἐσι ϑρίγῖζιι 4ἸΧΊσ56 Ε : Πα τι5 ΘΠ ΠῚ γ οἷβ τιϑιι5 οΡο-. ἢ χρῆσις πολλή. ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνο ἦν τὸ τῆς ἀπολογίας 
οι" δϑὲ. Αἄὖὐ ΠΠπ|ὰ ογαΐ, αιιοά Ἔροραΐ ἀθίθπβίοπθ. δεόμενον. Ὅς γε καὶ χατὰ μέσον που τῆς γραφῆς, ᾿ 
αὶ φαϊάθηι δὲ ἰπ πηθάϊο βουῖρεὶ, 5ἷο Ἰοχυίτι α4-ὀ οὕτως εἴρηκε πρὸς τοὺς Σαδελλιανούς - Εἰ τῷ τρεῖς 
γΘΡδι15 Βα 6]]ΠἸ ΠΟ : δὲ 60 φιιοαῖ {τὸ5 σιυσιὶ ἢγρο- εἶναι τὰς ὑποστάσεις, μεμερισμένας εἶναι λέγουσι, 
δίαφοδ, αἰνίδας 6556 αἰσιιγυί, {ἰγδς διισιὶ οἰϊαιμιεὶ τρεῖς εἶσι χἂν μὴ θέλωσιν - ἢ τὴν θείαν Τριάδα ᾿. 
πιοῖττιι: αἰ αἀἰνίπιατι Τιϊπίταίοηι ΡΙΌΓΘιιΣ 6 πιθάϊο παντελῶς ἀνελέτωσαν. Καὶ πάλιν - Θειοτάτη γὰρ, ἶ 
ἐοἰϊαπι. Ἀς γαύϑιιμη, 1) υμϊςοίηια ὀηΐμι οὗ ἰά οἰΐαηι διὰ τοῦτο, μετὰ τὴν μονάδα χαὶ ἣ Τριάς. Ἀλλὰ 

ΟἸόπιοπβ βοϑδέ τη αἴθπι ΤΥϊτια5 65... 564 δὲ ΟἸθμηθηβ 5δἰπι-ὀ χαὶ ὃ Κλήμης ἀρχαϊκώτερον, Ζἢ, φησὶν, ὃ 
ΡΙΙοΙα5, 7 ἴνῖξ, ἰηχψυς, 7)6ιι5 οὲ ])οπιΐπιις οειις Θεὸς, χαὶ ὃ Κύριος ᾿Ιησοὺς Χριστὸς, χαὶ τὸ Πνεῦμα 

Ινοπαῦς. ΟΠ γίδειις οἵ δρίγιιιις σατιοίτις. ΤΡΘΠΘοιι5 δυιΐθιη, {αἰ Β τὸ ἅγιον. “ Εἰρηναῖος δὲ, ὃ ἐγγὺς τῶν ἀποστόλων 

6 προσήχθην 1 [8 ΝΜΞ5. «παίπον. ἘΔ προηχθην. 

ἢ ἐνομίσθησαν Ἴ Ἐά το Βα51]6 6515 ἐνομιοθέτησαν, 41 
Ἰθοίῖο πα]1]0 ῬΤΟΥΒιι5 τ ρογι πιτ ἴπ σοάᾶϊοο Νῖ5. 5θ ἔποπα 

Θᾶπη βοαὺπ||ὶ διιπῦ ΕΤαβηη 5 οἱ (ουπανίτβ. Ῥαμ]ὸ Ροβὲ 

611 παράδοξον ἀκοῦσθαι. ΓΑΡΥῚ νεΐετοβ αὖ ἴπ ἑδχίιι. 

8 ἀπολογίας ἡ Ῥοδέ πᾶπο νοοοπὶ δι141 ΒΘρΊιι5 56- 

οαπάτι5 γράφων. Ὀ]΄οπὶ ΠΘΡῚΙ ῬΥΐπαι5. δἰ ςθ απ τι5 
ἜΡΙΝ : μον ἥ 
γράψω ῥΡΓὸ δο 4πο4 δγαὰΐ 1π 6115 γράφω. 

" χαταπαύομιεν 1 [ἴὰ «υδίιον Μ55. ΕΠῚΠ χαταπαύσο- 
μεν. 

ἃ ἐν τῷ Πνεύματι  ΕΔΙΓΙο ῬαγΒΘπ815. ἐν τῷ ἁγίῳ 

Πνεύματι. 564 τορισπαηΐ ΝΊ85. ΘΟ 1668. 
: 

" ἀρχαϊκώτερον 81. Μ85. σο΄!οο5 οἱ φάϊεϊο ρυϊπια 

ῃ 

ΒΑΚ] 6 οηβῖ5, ΑἸ ἀρχαϊχώτερος. 

ς Εἰρηναῖος δέ 1 41 ἁἀάιηῦ ἐκεῖνος, φορά ἴπ νοΐο- 

ΤΊΡτι5 ΠΡ γ15 ποι Ἰοσίειν, Μοχ ἈΘΡῚΙ ἔδγ τι5. οἱ {αδγίτις 
χαταφερομιένους εἰς τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἐπ᾿ σα ἴρ501" πηι 

ἰδάεεονα. δε4 νορυρπαπέ ἅΠ| (σα Ἰδε5 οἱ νοίαϑ ᾿πίου- 

ΡΓῸ5 [τ Πρ, {{| 516 το 10 : ἐδ) οζιίι" ἐπ δα εἰοοῖ-- 

αἰερῖα. (πα απΐοτη Ἰἄθπη ἱπέθυργοβ ᾿θι ἄθπὶ Παοαΐ, 

πιιιέίαπι Παοπίος αεορίγ αἰίοττεπε εἰἰρνὶμὶ δρίν ει; 

ΠηΘΓΙΟ ΟΡ βου γσαηΐ ΘΛ 11 ὙἹΡῚ δατη ορῖββο ἐπίπνοισν, 

πΌΠ, τ ἀρι Βαβίαπι, ἐπιθυμίαν. ΠΡΙ οι ἀπὸ (οὐ 1-- 

05 σαρκίνους. ῬΤΙΠλμα. ἁπιθ πὶ ΠοΟ ἐοϑ πη οπτ πὶ ἰοοῖ- 

τὰν πὶ ΠΡΡῸ 4αϊηἴο Ττου οὶ ἂρ. 8, π. 3, ΑἸτονιπι, σὰρ. 

9 ο]υβέδηι ΠΡ γῚ, πὶ. 3. 



11Β ΒΕ ϑΘΡΙΒΙΤῸ ΘΆΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΧΙΧ. δ0 

᾿ ο ἣν ΄ Ὁ , »᾿ “Ὁ 

γενόμενος, πῶς ἐμνήσθη τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ 
λ } Ξε , τ β [4 ᾿Ν Ν - πρὸς τὰς αἱρέσεις λόγῳ, ἀκούσωμεν. Τοὺς δε ἀχα- 

λιναγωγήτους, φησὶ, καὶ χαταφερομένους εἰς τὰς 

ἑαυτῶν ἐπιθυμίας, μηδεμίαν ἔχοντας ἐπιθυμίαν 
, ΄ ἢ ἘΠ ΌΨῚ, Ν θείου Πνεύματος, δικαίως ὃ ἀπόστολος σαρχιχοὺς 

-" ,ὔ 

καλεῖ. Καὶ ἐν ἄλλοις ὃ αὐτός φησιν Ἵνα μὴ ἄμοι- 
, - 

ροι θείου Πνεύματος γενόμενοι, ἀποτύχωμεν τῆς 
4 , . Ε] -- 2 6ό φ 5 , βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐπεύσησεν ὃ ἀπόστολος, 

δῖ 7, ᾿ ͵ , τ᾿ - 
μμἡ δύνασθαι τὴν σάρχα βασιλείαν οὐρανῶν χλη- 

ρονομῆσαι. Εἰ δέ τῷ χαὶ ὃ Παλαιστινὸς ὐσέζιος 
5Ἐ ὦ ΑΝ τΝ ) , ΟΦ Ν ΕΥΜΕῚ ἀξιόπιστος διὰ πολυπειρίαν, χἀχείνου τὰς αὐτὰς 

Α 5 δ. , Ξ 5 - 3 Ψ, ἣ τ α 

φῶνας επι ξιχνυμεν ξδν τοις ἐπαπορήμασι περι τῆς 

- ΕῚ ,ὔ ΄ ΄ Α [2 

τῶν ἀρχαίων πολυγαυίας. Λέγει γὰρ οὕπω παρορ- 
μῶν ἑαυτὸν ἐπὶ τὸν λόγον - Τὸν τῶν προφητῶν 
ΑΥ̓͂ ) ἈΝ Ἀ ὃ Α τ ΌΝ τὰς Ὁ 

ἅγιον Θεὸν φωταγωγὸν διὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἢ, ο - Ἧ, Ὅς πῆ Π , ΠῚ πν ἐν 

σου Χριστοῦ συν αγιῷ γευματι χαλεσᾶντες. 

Ἤδη δὲ χαὶ ᾿Ωριγένην ἐν πολλαῖς τῶν εἷς τοὺς 

ψαλμοὺς διαλέξεων “ εὕρομεν, σὺν τῷ ἁγίῳ Πνεύ- 
Α ὃ 7): Ψ Ὁ ὉΟΙ ΕΝ ὃ Ὁ ͵ὕ 

ματι τὴν δόξαν ἀποδιδόντα, ἄνδρα οὐδὲ πάνυ τι 
“- ΝΥ -» δ᾿ 

ϑγιεῖς περὶ τοῦ Πνεύματος τὰς ὑπολήψεις ἐν πᾶσιν 
χ δ γτν ΚΝ δ μτονῶν ΞΔ 
ἔχοντα" πλὴν ἀλλὰ πολλαχοῦ χαὶ αὐτὸς τῆς συνη- 

͵ὔ Ἃ, ᾿ - 

θείας τὸ ἰσχυρὸν δυσωπούμενος, τὰς εὐσεδεῖς φωνὰς 
- Ὁ» ͵ὔ 

ἀφῆχε περὶ τοῦ Πνεύματος. Ὅς γε, χατὰ τὸ ἕχτον 
ὌΝ - » 5 Ἀν Α ἽἼ ΓΙ Εὐὺ “λ Ρ τοῦς 

οἶμαι τῶν εἰς τὸ χατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον ἐξη-- 
ΒΕ . - 

γητιχῶν, καὶ προσχυνητὸν αὐτὸ φανερῶς ἀπε- ἢ 
: ε ᾿ , τ ΧΩ ) ν - 

φήνατο, οὑτωσὶ γράφων χατὰ λέξιν: “Ὅτι τὸ τοῦ 
εν Ἂ ᾿ ἧς ἿΞ ἣ ιν ἢ , 

ὕδατος λουτρὸν σύμύολον τυγχάνει χαθαρσίου ψυ- 
Ὁ» , ,ὔ ᾿ 

γῆς, πάντα ῥύπον τὸν ἀπὸ χαχίας ἴ ἀποπλυνομένης" 
5.ὯΧ δὲ τ ᾿ δι ὁ Χ τὰς ΧΑ] Ἷ 

οὐδὲν δὲ ἧττον χαὶ χαθ᾽ ἑαυτὸ τῷ ἐμπαρέχοντι 
ς ν Ὁ πος τὸ ωὭ ᾿ ΄Ν ῳ Α 
ἑαυτὸν τῇ θεότητι τῆς προσχυνητὴς Τριάδος, διὰ 

τῆς δυνάμεως τῶν ἐπικλήσεων, χαρισμάτων ἀρχὴν 

ἔχει χαὶ πηγήν. Καὶ πάλιν ἐν τοῖς εἷς τὴν πρὸς 
τοι ΄ 3 Α » » 

Ῥωμαίους ᾿Καπιστολὴν ἐξηγητικοῖς, Αἱ ἱεραὶ, φησὶ, 
μ Ἢ ΝῚ το ῸὉ τ ΩΣ 

δυνάμεις χωρητιχαὶ τοῦ Μονογενοῦς, χαὶ τῆς τοῦ 
ἜΤ γΝ 2 ,ὕ Ν - ἔκ 

ἁγίου Πνεύματος θεότητος. Οὕτως, οἶμαι, τὸ τῆς 
δό ΕΥΞΞ λ ες , Χ ΡΥ παραδόσεως ἰσχυρὸν ἐνῆγε πολλάκις τοὺς ἄνδρας 

Ν -" - - 

καὶ τοῖς οἰχείοις 8 αὐτῶν δόγμασιν ἀντιλέγειν. 
᾽ ᾽ 5ΝΑ 2 ν- Ὁ 

Αλλ᾽ οὐδὲ ᾿Αφρικανὸν τὸν ἱστοριογράφον τὸ τοιοῦ - 
“3. κὰὶ Ὁ“. , 

τον εἰδος τῆς δοζολογίας παρέλαθε. Φαίνεται γὰρ 
ΡῚ ο Ζ οὖ -» Ὕ - 

ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς τῶν χρόνων ᾿Ιὐπιτομῆς, οὕτω χαὶ 
“ον λέν ν Ἢ αὖ ὰ « » ἘΣ " “-“ φᾺ Ψ 

αὐτὸς λέγων: Ἡμεῖς γὰρ οἱ κἀχείνων " τῶν ῥημά- 
" Ὶ Ὁ 

τῶν τὸ μέτρον ἐπιστάμενοι, χαὶ τῆς πίστεως οὐκ 
ϑ Ὁ Α “ -ἢ»ν Ὁ 

ἀγνοοῦντες τὴν χάριν, εὐχαριστοῦμεν τῷ παρασχο- 
, - ’ - - 

μένῳ τοῖς ἰδίοις ἅ ἡμῖν Πατρὶ τὸν τῶν ὅλων Σω- 

ἁ χαλέσαντες  Ἀερ. σααγίαβ παρακαλέσαντες. 

6 εὕρομεν 1 Βὸφ. 4υλγέιβ εὕραμεν, οἱ δόξαν ἀποπλη- 
ροῦντα. Ῥατπ]ο μΡοβὲ. 611 ἐν ἅπασιν. (ὐοάϊοο5 Μ58. τι ἴῃ 

ἰοχέτι. Γι οῖ5 απΐοπι ΟΥΊσομῖ5 {πο πὶ οἱξαὶ ΒΆΒΠΠΠ5 ΠῚ 

πη βοχίο, 8564 τὴ οσΐανο Πργὸ 1πυ Θη1{1|7, 5ῖν 6 ΠΟ ΠΊΟΥ Ια 

ΕΠ κου ΒΆΒΊΠ1ο, οἴνο ἅΠ1ὰ {πονῦτξ οἿτπι Πογιτὴ {15{11-- 

νἱοῖητι5. [π|ξ ἀρ Οβίο! στ [ΘΠ ΡΟΣ τ15., ποπι 0 

[ποϊαΐ πη π οηθιη ΞΡ τι5,. αἸἰβρα Δ 8. ἃν υβιι5 

ΠΠδογ6565, Δ] Πηι15. 05 γοΤῸ, παι, ψιὶ ὁ[- 

7» ὁπ6ς 5τιτιῖ, δὲ [οτιιτιίτιτ' αἰ διιας Θοτιοιριδοθτια5, 

γειεἱϊιτι πα οηῖθ5 αἰνιτιὶ ϑρίγτιι5 δε ἀθγίτπι, πιο- 

τίϊο “ροσίοἰιις σαγτιαίος νοσαϊ. ἘΠ᾿ ΑΠ10Ὶ ἀἸοι.1ἀ θη): 
ΙΝδεχρετίος [αοἰϊ εἰἰυϊνιὶ δρίτίξιι5,, {7 π|5 1} 6,11 ΤΘ- 

δποοσοίοσιπη, πιοϊαπιαξ 4 ροκιοῖινι5, φιιοά ξαΤῸ πιοη 

Ροδοὶὲ ποι αἴοπι σαρ 676 τοσπὶ σοΐοτιπι. Οποά 

51 ΟἿ] δὲ Επι5 Ἶτι5 ΒΑ  οϑι!πτι5 ΡΓΟΡ Ιλ} ΠΡ] 106 ΠῚ 

τ. 0753.» 

ι. (ον: τὅ-ς 
5 

᾿ΟΠΤΕΥ ΤΕ] 

ΘΧρθυθπείδηι Ἰἀοποιιβ ν θεν", οὐ Πα] δαῖαν 465; Β Αἰ διλπυϑ. 
οἱ δχ 1Π0 νοοϑθϑ δαϑάδθῃ) οϑίθπαάϊηηι5 ἢ ἀπθι1ΐαι]ο-- 

ΠΙΡτ15 46 ΡΥ ἸΒοουιι πὴ Πλ1}Π 0110] ΘΟΠ] 510. Τιοαλδαν 

Θηΐμη πτιπς 1π πο], 56 δα ἀϊοθπάϊι Θχ οἰ 5: 

ϑατιοίμτι ρτορἠοίατιση, 71) όῖετη [πιοὶδ ατιοΐοτ θη Ρ6Τ' 

ιϑαϊναίοτοπι τιοϑίτιτι υ] 651 (ιν ἰδ ἐτιπτι στιτηι δαπιοῖο 

ϑρίγί πὶ ἱσοσατιίο5. 

γ 3. 1} γ6ΓῸ οἱ ΟΥσΘΠΘ ΠῚ 1Π τη} {15 ῬΘΔΙ ΠΟΥ ΠῚ Οἰξοπεε. 

ΘΧΡΟΒΙΠΟΠΙθτι5 ἀθρυ  Π ἢ ΑἸ Π}115.5, ΟΠ} 58ΠΟΙῸ 501- 

υἴται. ο]ουίαπι ἀθἔθυθπίθπι Π 60, νη] {πὶ ΠΟῚ 

ΟΠΊΠΙΠΟ 58Ππ85 Παρδὲ 1π ΟΠΙΙθῖ1ι5 46 Βριγιι. ορὶ- 

πίοποϑ : ΠΙΠΙΠΟυϊητι5. δὲ ἴδ τ }{15 1Π [0615 γονο- 

εἰ τπ|5 ΘΟ Πϑαθί 4115 ΤΌ τι", ΡΪα5. νΟΟῸ5. ΘΠΉ1511 (6 
Θργῖτα 401 Φα 6 πη ἴῃ 5εχίο ἢἰ [ἍΠ10. ΠΡ ΡῸ Ἐπδι- 
μας οπαιπη ἴῃ Ἐν ΔΉΘΘΙ τη ΤΟΣ ΠΗΪΒ ., οἴϊδ πὶ Δἀογὰπ- 

ἄπιηι 5 γι πιμὶ ον άθ πῖον ὈΡΟΠιιημα, 1[ὰ 5ΟΓ ΘΠ 5 

ὦ νϑρθαπι : Ομοπίαπι ἀφι ἰανασνιι εἰ στ - 

οαΐ ρτισαϊίοιιθιη ατιΐπιο αὖ οπιτεῖθτι5 γυαἰτ 501- 

αἰνες αὐ ζτιιεδ, τυ]υῖἴο ἑάτη θτι ταῖπτι5 οἱ ροτ' δείρετηι 

δἱ ψιιὶ ςθίγδιίπι ργιθιεί εἰϊντι αἰ αἀοναηαάς Ὑτι-- 

γιϊαἰὶς, ρεῦ οἱγεμίοηι ἱπνοοαϊζοττιτπ, , «ἰοτιοτιιτη 

ρτὶποῖρίισι αο Ποπίθηι μανεὶ. Ας ΥΌΓΘ1151Π Θ0Π1- 

ΘΠ ΑΓ 15., {ΠῚ} 115 ΘΧΡΟΗΙ Τὰ ρΙβίο πῃ) 8] Ἀοπιᾶ- 

πο5. ιϑαοιδ, ἴπαι,, υἱγίτιεὁ5 σαρα665 5ετιΐ {[πῖ-- 

φοπὶιὶ οἱ ξαποίϊ δρίντίπι5 ἀοἰξαιῖ5. Αἀ παπο τηο- 

ἄσπ, ΟΡΙ ΠΟΥ, ἐΓ ΔΙ ΠΟ Π15. Υ]5 5860 8 σΟμραΠ 1 ΠΟ Ϊ- 

Π65 ΘΙΪΔ ΠῚ 5815. ᾿ρϑοντπι ἀΟσ Δ ΠΠ} τι σΟΠ ΡΔ ΙΟΘΓΟ. 

Αἱ ποὸ Αἰροαππμι Πδίουϊοιι πη [815 Θ]ου ΠΟ ἢ (1 

(ογππὰ ρΡθίου ες. Βα! ἀοπὶ οοπϑίαϊ ἴῃ ΖαΪΠῸ 11}01Ὸ 

ὧδ τοι ρουῖθιι5 ἘΠ ΡΙΓΟΠ]65, δὲ ᾿ρδα πὶ αἀ πππο ἰοάπ| 

πιοάτιι : ἴο5 πηι σαὶ οἱ {Π1οτιίτη δι ϑοτιίηι Ὡϊο- 

ἄπει αἰ αἀϊοίτιιι5,, πο ἱσποταάπι5 Πάθὶ οταίίαπι, 

ϑΤγαῖία5. αδίηιτι5 Ραιτὶ, χιιΐ ποὺϊς 51τι15 νοι 5 

ΡΓΟδιιῖξ τἰπὶρογξοτγιιηι ϑογναΐίοσοπι ὧὸ «έδ5τίπι 

ΟΠτίδίπεπι.,, ομὶ ροἴοτία, πια οδίαϑ.,, οατα δαποίο 

θυ ΠΡΥογιΤη. 

Γ ἀποπλυνομιένης 1 [τὰ Μ55.. 6 1ρ538. οἔἴαπι ΟΥΙσοπὶβ 

οοπίοχίι5. ΕΔῚΠ ἀποπλυναμένης. 

8. αὐτῶν] [τὰ (ο΄ ο68 ποϑίτὶ Νἴ585. ΕΠ ἑαυτῶν. 

Β τῶν δηυνάτων 1 ΤΤΕ5 Νῆ55. τῶν ῥητῶν. 

ἃ ἡμῖν Πατρί ] δι. Μϑ5. {ππάπο, ΕΔΖπι ἡμῶν πα-- 

ΑἸ [τἰσαπιιβ. 



Ῥνγοσος 

Ἰυσονν 1 ἴξρν 

Αιμοηο- 
ΒΘ ηῖ5 ὃν - 

ΣΩῺ (18. 

Οεγοσουῖις 
τη θη μω8. 

80 8. 

δρίγίμα ἐπι σιδοιῖα. Αἴ 46 οϑοῖθυ δ [ον ἐ 5515 ἀπ τὰ - 

Υἱ Ῥοβϑὶε,, ἅπὶ ογθάϊ βΌβϑιπε ἱπηπιιταΐα θη γνάθος 

πθπὶ ΠᾺΡ .6, αὖ [ατι5 σοὶ ἀοργ Πα] ΡΟϑβὶ 

οὐαὶ ἴῃ πιηΐϊοα 50 1}18]0ὰ ρΟϑἰτιπὶ δι ἀἰβουιηθη. Υ6- 

ταιπη {π|85 Ρ] αν θτι5 ν 015 ἀϊοτὰ Οἱ αν ΠΠΊ1|5., Θὰ ΠΘῸ 

Ἰῃϑ 41ὰ5 δα ται πηι, οἵ ἃ ἰρ515. ΠΡ 5. ̓ αΡα ἴα ΠῚ 

Βα θη [Θϑεπποηΐππι. ῬΟΡΓῸ {πο4 ἀΠΠΟ 41] [Ὀγ 5515 

Πα ΠΉ}Π1π|5 ἔογοῖ, {πᾶπὶ τι τη πηθάϊιιηι ἃ ἀιτιοδιαιΓ ; 

5664 οἱ τἄπη {π|| (6 που! αῖθ ἀσοιιβα 1) 5 ΡῸΡ τ τ μ δὲ 

16 Ῥγορίθυ θη ρου 5. ἀπε αϊ τα θη, μοΟ “ο΄ τι6 

παπς Δα] 1οἰπηιι5. Υ Ἰδι πη δϑὲ ρας] τ15 ΠΟΒΕ}15, ν6- 
ΒΡ ΡΤ αΣ Παμ  Π15. ρα ταπα Πδιἰιιὰ αἰ ΠῚ 5116 ΠΕ10 

ΔΟΟΙροΓῈ , 864. πιὸχ τ ΔρΡΡΑΡΕΪ ἀΡΘΡῸ σΡΔΕΔ5. 

Οὐι5 ἀπῖθη {πϑεὶξ ἀπιοῖον 1ΠΟΥῖιη. νΘΡ ΟΡ ΠῚ, 
4185 ἀἸοιπτα π᾿ στα αναγα ΔΟΙΙΟΠ6 δ ᾿πΠο ΘΓ ΠΔ 8, 
ἀϊσονα πο Ῥοβϑιμμβ5. ΡΟΡαΪτι5. Τὰ. ἈΠΕ ΙΙἃ πὰ 

ῬΓΟΙΟΡΕ γοοθη., ΠΘΩΠ6. ΟὈΪ ΙΔ ΠῚ. ὉΠ] 118 ΠῚ ΥἸϑὶ 

δαης ἱπιρὶ δία θη ΘΟΠΉΠἸ ΓΘ ΡΘ., 41] αἴσαπε., ἤαιι- 

εἰαπιις Ῥαίτοπι εἰ Εἰϊηι οἱ ϑριγίζιιι βατιοίτεηι 

οὶ. Οὐοά 51 415 δϊαηιλ πονὶξ ΑἸΠΘΠοΟσθἢ5 

ΠΥ ΠΙΠτι πη.) ΠΠ6 ΠῚ. ἰδ πὰτὴ ΔΙ 4τιο ἀπλα]θειι Ὁ 

αἰδοῖ θυ 15 5.115 Ρ απ], [Ὁ5ΠΠΔΠ5 Δ πὶ ἃ ΘΟ Πϑαη)- 

ΤΠ ΓΟ ΠΟΙ ΘΙ ᾿ΘΠΘΠῚ ; 15 ΠΟΥΪῚ δἱ ΠΥ Υ ΓΙ 56η- 
τοπίϊαιῃ ἐδ ϑρίνιειι. ΕΛ δθοὸ φαϊάθιη Πδοίθπιιϑ. 

14. (πίονυιιην αὐ θϑουηλ ΠΙΔΘΠΙΙΠῚ., δὲ {{Π1π|5 

γοΟ65 4πῸ ἰοοὺ ροπδιη 9 ΔΠΠΟΠ Οἴιπὶ ἈρΟϑίο 5 οἱ 

ΡΙΌΡΠΟ 159 νἱγαπι {πὶ ΘΟ 61 5ρ ᾽ν] επι {το 11 νον - 
δα {5.50 ΤΖΌΪ 16. ΒΔ ΠΟΙΟΡ ΙΗ ΘΒ. 15115. ΡῈ ΟἸΠΠΘΠῚ 

ψ δῆ [ἢ μεϑϑὶ᾽, ΦΌΊ {16 Θν Δ η ]1088. ΘΟ  ν ΟΡ Θα ΠΟ Π]5 

γ ρογθιη,, 4παπλττ ΥἹΧ 1, ΡΥ ΘΒΈΠ1:, ἘαΙ θη. πος 

ἀἰχοϑύίμα : Ππ} πὰ ἃ [ΓΘ 15. γον [αΐθη}, δ] ΠΟἢ 

ΔΗΪπιδιῃ 1118 Π} Δ ΠΠΙΙΠΊΘΓΘ ΠΊΙΙ5 115. {π| 60 {ιποι 

τρᾶσι. Ομὶ ρνυεδιιῖς πος ῖς Ραϊΐνῖδτιδ οταεέιιτν ϑογνα- 

ἐογόπι οἴο. ΤΡΊ6 πὶ δ νοςοβ, χαὶ Κύριον ἡμῶν, ἀοϑαπε 

ἴῃ {05 ΝΙ55. Μοχ 61 χαὶ ἡ μεγαλωσύνη. (οα]ο65 

35. ὺἂἣἅὐ ἴῃ ἰοχία. Ῥάσϊο ρμοβὲ Ἀθρ. βθοιηι5 τὰ μὲν 

ἄλλα.. δυσφορωτάτην ἔχειν. 
ι 

» τοῦ ἑσπερινοῦ φωτός 1 Ε' τερίομο πουι Ὑ Ρ ΒΟΥ τὴ 

βουιρίιιμη οϑὶ ἴῃ ππαγοῖπο ἈΘΘῚ 4] ΠΕ} πε οἱ τοῦ φωτὸς 

ἱλαροῦ, 4ποά ἴῃ ᾿ρβῖπη δοπίοχίιπμη ΠΘΡῚΪ ΓΟΥΕΪ ἴσγος- 

Ῥ51. 

ς ὥσπερ τι ἀλεξητήριον.] Ηαθοπε ΘΠ ὥσπερ τι ἄλλο ξ 
ἄλλο τι Ὑ μην ἐαπηε- 

φιίαπι αἰϊιεῖ αἰϊχιιο εἶ ἘΣΙΣΩΣ ΘΣΞΕ: εἰοπιεε. 81 σαϊ τηὰ-- 
δ15 αὐυϊάθαΐ νυ]σαΐα βουιρίαγα.,, πολ ποπ πουοΡο, 

δεά ἴαπηθη. ἰοησο Ροῖοῦ υἱάθίαν βουϊρίινα Βοσι 

ἐξιτήριον. (δ αΐπον Δῖβ5. ὥσπερ 

Ῥυΐπηῖ,, {πᾶπ| ἴπ οοπίθχί πὴ ΤΘΟΟρίΠλιι5. ΒΑΒΙΠΠτι5. 511- 

Ῥγὰ οὰρ. 10 ῥγο [Ὀββϊοποτη Ποἱ., {πε ἢν ἴῃ Βαρείϑμιο 

ΒΟΓΥ Δ ΠΕ ἍΠῚ 6550 (0661 1Π5[Ὧ 1 ἘΠῚ ΙΒΒΙΤῺ] Ὀ ΤΌ Θ51 11], ὡς ἀσφα- 

λοῦς φυλαχτηρίου. Τάδπὶ (Ἰο1Γ ἄε 15 γουθὶβ, 75 »ηϊη- 

10, ». 198, Ῥταΐογοα 

Ἰλασδοιι5, οαϊ Ἰοοῖο (Τοῖς Βορ ρασες, {Ππ4 ἐξιτύ- 

εἰρῖο ογαΐ ΚΖερνιιπι, Ἡόυμ]. 

ΒΑΒΙΠΗῚ ΟΕΒΑΒΕ ΑΙ, ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

-ῸὉ ον ο « ΄ 

τῆρα χαὶ Κύριον ἡμῶν ᾿Πησοῦν Χριστόν" ᾧ ἡ δόξα, 

μεγαλωσύνη σὺν ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τυχὸν χαὶ ἀπιστηθῆναι δύναται, ἢ 

χαὶ μεταγραφέντα δυσφώρατον ἔχειν τὴν χαχουρ- 

γίαν, ἐν μιᾷ συλλαδῇ, τῆς διαφορᾶς ὑπαρχούσης" ἃ 
- Α 

δὲ διὰ μαχροτέρας τῆς λέξεως παρεθέμεθα, χαὶ 
, Ε] 

τὴν ἐπιδουλὴν διαφεύγει, χαὶ τὴν μαρτυρίαν ἀπ 
- “ [ αὐτῶν τῶν συγγραμμάτων εὐαπόδειχτον ἔχει. Ὃ 

» ͵ 
ἄλλως μὲν ἴσως μικροπρεπὲς ἦν εἰς μέσον 

Ε - Οι , 2 ΄ 3 ἄγεσθαι, τῷ δὲ χαινοτομίαν ἐγκαλουμένῳ ἀναγ- 
- Ὡ» ᾿ὰ 

χαῖον εἰς μαρτυρίαν διὰ τοῦ χρόνου τὴν ἀρχαιό- 
τὴ το δὴ χαὶ θήσω. ΓΕ δοξε τοῖς πατρά- τα, τοῦτο δὴ χαὶ προσθήσω. ΓΕ δοξε τοῖς πατρά 

σιν ἡμῶν μὴ σιωπῇ τὴν χάριν ᾿ τοῦ ἑσπερινοῦ 

φωτὸς δέχεσθαι" ἀλλ᾽ εὐθὺς φανέντος εὐχαριστεῖν. 
π - , ῃ -" 
Καὶ ὅστις μὲν ὃ πατὴρ τῶν ῥημάτων ἐχείνων τῆς 

“- ΄ 

ἐπιλυχνίου εὐχαριστίας, εἰπεῖν οὐχ ἔχομεν" ὃ μέν- 
Χ 9. 

τοι λαὸς ἀρχαίαν ἀφίησι τὴν φωνὴν, χαὶ οὐδενὶ 

πώποτε ἀσεῤεῖν ἐνομίσθησαν οἱ λέγοντες" αἰνοῦμεν 
ν τ ωὩ΄ -Ὸν ΟΞ Α 

Πατέρα, καὶ Υἱὸν, χαὶ ἅγιον Πνεῦμα Θεοῦ. Εἰ δέ 
᾿ Χ [τὴ 3 ΄ Ε ς “ τις χαὶ τὸν ὕμνον ᾿Αθηνογένους ἔγνω, ὃν “ ὥσπερ 

τι ἀλεξ ξητήριον; τοῖς συνοῦσιν αὐτῷ χαταλέλοιπεν, 

δρμῶν ἤδη πρὸς τὴν διὰ πυρὸς τελείωσιν, οἶδε καὶ 
᾿ - ΄ , «“ δ ἐπ Π Ὰ - 

τὴν τῶν μαρτύρων γνώμην ὅπως εἴχον περὶ τοῦ 

Πνεύματος. Καὶ ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον. 
, ΔΝ " ᾽ ᾿ " 2 Η Γρηγόριον δὲ τὸν μέγαν, καὶ τὰς ἐκείνου φωνὰς 

ποῦ θήσομεν; ἀρ᾽ οὐχὶ μετὰ τῶν ἀποστόλων καὶ 
προφητῶν; ἄνδρα τῷ αὐτῷ Πνεύματ! ἐχείνοις ἅ πε- 

ριπατήσαντα, χαὶ τοῖς τῶν ἁγίων ἴχνεσι διὰ παν- 
τὸς τοῦ βίου στοιχήσαντα, χαὶ τῆς εὐαγγελικῆς 

πολιτείας τὸ ἀχριδὲς διὰ πά ὑτοῦ τῆς ζωΐ τείας τὸ ἀχριδὲς διὰ πάσης αὐτοῦ τῆς ζωῆς 
οθο ἋΣ ἜΝ ΝἮ ας ον ἀτος υνλοσο Ἂ σὰ ἃ Ξ 

χατορ ὠσαᾶντα. γω μεν τοῦυτὸ φημι, Ἢ ἀοιχῆσο 

μεν τὴν ἀλήθε ἢ τοῖς ᾧ ἔγοις Θεῷ τὴν μὲν τὴν ἀλήθειαν, χὴ τοῖς φχειωμένοις Θεῷ τὴ 

οΙΟν ΤᾺ Π115 ΘΟΙΏΤηΟἦ 6. ΠΞῸΤΡΑΤῚ ΟΡβουναΐ, ἢ151 δ αξι' 

δῶρον. 51. ΒαΞΊ 5 ἴῃ Ἐρίβῖ. 4]. 17 αἷἋ Ομ υϊβεμμ ἄε- 

ἴ556. Ἰβοῖρυ} 15. ἐξιτήριον δῶρον, δ: ἜπιμτΣ Τηταγιτι5., 

ΠΟΠΊΡ6 Ῥᾶροπι βιᾶτη. ἤππο ἀπο ΑΙΠοποροποιῃ Βὰ- 

ΓΌΠΙΙ5 ἴῃ Μαγίγ το], 10 18]. οἱ Π]οπμομτ1π|5 ἴοξη., 2, 

Ῥ- 612, οαμηθμη 6556. ϑιβριοαπίαν Ὧ0 ΑΙΠΘΠΑΡΌΓΔΙΩ, 

4] ἀροϊορίατα οθίι! Μ. ΑὍγο]ο, Νιπίαν πο οοπ- 
Τεοῖαγα ᾿οῪΣ ποιιῖπιιμ 5: πη] πάτπ6. ΓΙ ΒΘ μ1τ|5. ΟΡ 61-- 

“ον δαπη θη ΒΘ ΤΠΘΙΠΟΥ ΤΙ, {πο πὶ Ναγίγ γο]οσῖα 

δα ἄϊομι 16 7.11} εἰσὰ Α}115. ποππ1}}15. ϑοθαβίϊα 50} 

ΤΙ οο] ἔα πὸ ράββιιμ 6556 ἐοβί πεν, Εχβίαηξ οἰλαμ 1111π|5. 

δοίαᾳ ἀρὰ δυσίαμη. Ῥαννὶ τοΐεγι, φαθ [15 πη 80.185 

οαριίο Ρ᾽οχιιβ, ἃρπ ΒΑΚ] τη Ἰσπ6 ΘΟΠΒΙΕΠΏ [115 41101- 
ἴατ, ϑδαπῦ Θπΐπτη δοΐὰα 111 ῬΓΟΥϑ15 ἐπ5: ποσὰ, πδο ἤδη} 

τηοτοπίαν. ντῶς Αἀάεπάα.] 

ἃ περιπατήσαντα 1 0 (ὐοἄϊοεβ5 ἐμπεριπατήσαντα. 

Ῥαι]ο μοβὺ 11π|4 ἢ ἀητὸ ἀδικήσομεν ποη ΤΘΡου αν ἴῃ 
«παΐπον Νῖ55. δε (πὰ Βα5110 απ ]Π1ὰ 6 οδί, ἂς ργῶ- 

ἴογοα Ἀδρῖι5. βροπηά τι πῶ παρεῖ,, ἈΠΠΕ11 νἰδ οξὲ 

τα αηιιηι. 

δ ντινν.δϑἅὗνἝ ι.........  ὲ .... 



11Β. ΕΚ ΒΡΙΒΙΤῸ 

ψυχὴν ἐχείνην συναριθμοῦντες, οἷόν τινα λαυπτῆρα 

περιφανὴ μέγαν ἐν τῇ ᾿ἔχχλησία τοῦ Θεοῦ δια- 

λάμψαντα" ὃς φοδερὸν μὲν εἶχεν ἐκ τῆς τοῦ Πνεύ- 

μᾶτος συνεργίας κατὰ δαιμόνων τὸ χράτος " τοσαύ- 

τὴν δὲ ἔλαθε τοῦ λόγου τὴν χάριν εἰς ὑπαχοὴν πί- 

στεως ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὥστε ἑπταχαίδεχα μόνους 

Χριστιανοὺς παραλαδὼν, ὅλον τὸν λαὸν τόν τε 

ἀστιχὸν καὶ τὸν χωριτιχὸν διὰ τῆς ἐπιγνώσεως προσ- 
, “ Θ “Ὁ Ἢ, Ξ νι δ -ο τὶ 
ἤγαγε τῷ Θεῷ. ᾿Εχεῖνος χαὶ “ ποταμῶν ῥεῖθρα 

,. - - -Ὁ 

μετέστησεν, ἐπιτάξας αὐτοῖς ἐν τῷ ὀνόματι τῷ 

μεγάλῳ τοῦ Χριστοῦ: χαὶ λίμνην ἐξήρανεν ὑπό- 

θεσιν. πολέμου φέρουσαν ἀδελφοῖς πλεονέχταις. Αἴ 
Α -Ὁ ΩΣ 

δὲ τῶν μελλόντων προαγορεύσεις τοιαῦται, ὡς μη- 
Ἀ - ν .- - δὲν τῶν ἄλλων ἀποδεῖν προφητῶν. Καὶ ὅλως μα- 

ΟΥ̓ μ᾿ Ὑ Ἄδυ 5. ἀχο ων, ἣΝ - ΄ μὴ χρὸν ἂν εἴη τοῦ ἀνδρὸς διηγεῖσθαι τὰ θαύματα, ὃς 

τὴ ὑπερόολ τῶν ἐν αὐτῷ χαρισμάτων, τῶν ἐνερ- 
᾿. ΩΝ γουμένων ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ἐν πάση δυνάμει καὶ 
, - .-ῳ .- 

σημείοις χαὶ τέρασι, δεύτερος Μωῦσῆς παρ᾽ αὐτῶν 

τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας ἃ ἀνηγορεύετο. Οὕτως 

αὐτῷ ἐν παντὶ λόγῳ χαὶ ἔργῳ τῶν ἐπιτελουμένων 
- , - . - 

διὰ τῆς χάριτος οἷόν τι φὼς ἐπέλαμπε, μήνυμα τῆς 
, -- τὭ ο οὐρανίου δυνάμεως, τῆς ἐκ τοῦ ἀφανοῦς παρεπομέ- 
-ο:ςο , τω " 

νης αὐτῷ. Τούτου μέγα ἔτι χαὶ νῦν τοῖς ἐγχωρίοις 
Ἃ με λ λ 9 7 ς ΄ τὸ θαῦμα, χαὶ νεαρὰ χαὶ ἀεὶ πρόσφατος ἣ μνήμη 

- ,ὔ 

ταῖς ἐχχλησίαις ἐνίδρυται, οὐδενὶ γρόνῳ ἀμαυρου- 
τ νν Οὐ; ΩΝ 3 ἘΞ 3 ΕΝ ΕῚ ,, μένη. Οὐχοῦν οὐ πρᾶξίν τινα, οὐ λόγον, οὐ τύπον 

2 ΧΆ, ᾿ Ὦ - τ 
τινὰ μυστιχὸν, παρ᾽ ὃν ἢ ἐχεῖνος χατέλιπε,; τῇ ἐχ- 

, Ὸρ χλησία προσέθηχαν. 'Γαύτη τοι καὶ πολλὰ τῶν παρ᾽ 
μ᾿ » ΄ 5 --» Υ͂ - ν.ν ᾿ τ 

αὐτοῖς τελουμένων ἐλλειπῶς ἔχειν δοχεῖ, διὰ τὸ τῆς 
Ἷ καταστάσεως ἀρχαιότροπον. Οὐδὲν γὰρ ἠνέσγοντο 

᾿ οἱ χατὰ διαδοχὴν τὰς ἐχχλησίας οἰχονομήσαντες 
ΓΩΣ 4 - 

τῶν μετ᾽ ἐχεῖνον ἐφευρεθέντων παραδέξασθαι εἰς 
, [ - τ 

προσθήχην. “Ἕν τοίνυν τῶν Γρηγορίου χαὶ ὃ νῦν 
“ (Ξ' 7, Ὁ - 

ἀντιλεγόμενος τρόπος τῆς δοξολογίας ἐστὶν, ἐχ τῆς 
» ,ὔ ῃ - 
ἐχείνου παραδόσεως τῇ ἐχχλησίαᾳ πεφυλαγμένος. 
ΩΝ « Καὶ οὐ πολὺς ὃ πόνος μικρὸν χινηθέντι τὴν ἐπὶ 

Δ - τούτοις πληροφορίαν λαῤεῖν. Ταύτην καὶ Φιρμι- 

λιανῷ τῷ ἡμετέρῳ μαρτυροῦσι τὴν πίστιν οἵ λόγοι 
Ἂ οὺς “ χαταλέλοιπε. Καὶ ἃ Μελέτιον τὸν πάνυ ἐπὶ 

, » -- 
ταύτης εἶναι τῆς γνώμης οἵ συγγεγονότες φασί- 

6 ποταμῶν 1 Βοριαβ [ον ι5 ποταμοῦ. 

5' ἀνηγορεύετο [τὰ φαδίπον Ν55. ΦΖαογιην [ἀπηθη ἴῃ 

ἀπὸ Ἰδρίταν ἀνηγόρευτο. ἘΠΊ προσηγορεύετο. ΠΡ ᾽ 46 πὶ 

Βορ. βθοιπάιι3 ἐχθρῶν τῆς ἐχχλησίας. Ῥαι]ο ροβὲ ΠῚ 

ἐπουρανίου, ᾿Γγ65 Νῖ55. οὐρανίου. Οὐ] ι5 ἴανοηξ ἅτπιο ΠῚ 

π {αῖθιι5 Ἰορίταν οὐρανίας. 

» ἐχεῖνος 1 51. ΠΡΥῚ γοίοσοβ. ἘΦῚῚ ἐχείνοις. 

ὁ χαταλέλοιπε Ἵ {τὰ 755. ἘΝῚ κατέλιπε. 

ἃ Μελέτιον 1 (οουβ ἀπη ἐποῦτν ἘΤΆΒΠῚ1 56 θη πὶ, 
41 ΒΆΒ1}10 τη ἀρ ἃ ΠῚ Ῥατίεπι [μα] 5 ΠΡτῚ, ποηρ6 ἃ οὰ- 

ΡῬῖτς ἀςοίπηο αι πο Α] αἀτοατνογαῖ,ος 1πἴεν Πα σοπη-- 

ΘΆΑΝΟΤΟ. ΘΑΡΌΤ ΧΧΙΧ. δ᾽ 

"} 

Ε 

β1η, 4 γος Ἰηϑῖσηἶδβ ΠΟ ΔΉ 16. ΠΟΘ υ ἃ 1Π 

ἘροΙοϑῖα 6] Γοϑρί πάϊς, {πὶ 6 ΒΡ τ5 ΟΡ6 ἴγ6- 

πο πδηη παρα: Δάν θυϑιι5 (ἰΘΘΠ0Π65 θΟἰθϑία 6 ὡ 
[Δ ΠῚ ΨΘΙῸ 56 ΠΟ ἢΪ5 σ τη ἀσοορογαΐ ἃ ὁ} 6- 

ἀϊδηαιη ἢ 46] Ἰητοι σθηΐθϑ, πὸ ΔΟΟΘΡΓ5 ΠῸΠ θΪτι5 

βϑρίθιηη ἀδβοῖπη ΟΠ Ἰϑιη]θ. τ] γ ΘΥϑῚ ἢ1. ΡΟΡΕΪ 

οἱ τυ θαπιιπιὶ δἰ [ΟΦ ΠῸ ΠῚ Ρ6Ι ἀΡηΙ ΠΟ ποθὴ δά- 

Τππχορῖῖ Ὅ6ο. ΠΙῸ δὲ Πιυιγηϊητιη ἃ π|ἃ5 ἴῃ. αϊνοι"- 

51 ΨΘΡΕΓ, ῬΥΘΘΟΙ ΡΙΘη5. 115 ἴπ ΠΙΔΘΤΠΟ ΠΟΙΉΪΏΘ 

ΟΠ γΙση., δὲ ραϊιάθηη δχϑιοσαν!ξ, 61} οαιδδηι 

ΡΓΘθοπίθμι [ρα 115. ἀνανῖβ. (ροίθστιιη ΡΥ ΘἸοΕ1ο- 
Π65 46 {τ{π|γ]5 6] α5ῃη0 1 σα η Ὁ, ππ Ὠ]Π110 810 1η[6- 

γοΥ οοοἴουῖβ Ργορμθιῖ5. 56 ΟΠηΏπΠῸ Ρου]οηστιηι 

[πους νἱνῚ ΡΘΥΌΘΠ5ΘΓΘ ΠΡ ΔΘα]α : {11 ΡΙΟρίον ἀο- 

ΠΟΙ ΘΧΟΘΙ ΘΠ ᾶ πὶ {{|28 ἴῃ ἴρ50 Ορϑυ απ 5Θρὶ- 

γἰττπ5. π΄ Ομηΐ νἱρίπ οἱ 5515. 86 ῬΙ ΟΠ Π6 115... ἃ 

Ἰρ515 νϑυϊ τα 15 Ποβιθτι5 ΑΙ του ἍΓΟ865. ἀρ ρα! ]θαίαν. 

Τπ ἰαπίππι ἰπ 110 ἴῃ πηι. ἔππὶ αἰο 115. [ππΠ} 

[λοῖῖ5, 4πὸ5. ΡῈῚ βγδ απ ΡΟ ΘΑ Πῖτι"), ΨΘΙ]Ὲ- 

τἰ Τπποπ “Πποάάδπι τοί σερδὶ, ΘΟ θυ 5 νιρίπ 15 

᾿παἸοί πη, 4 6χ Ὁσοα το Ἀβϑθοία θαῖιν {ΠΠπΠ|. 

Ηπτ5 δάμπιιο θυ δυηπιιτη τηασηδ 65. ἀριυ 6715 ν6- 

ΘΊΟΠΙ5 ΠΟΠΉΪ 65 Δ μηγαο., πονδιθ. ἃ0 5ΘΠΡΕΥ 

ΤΘΟΘη5 ΠΙΘπιοΥία δἷς ἱπῆχα οϑὲ Θοο 6 5115... πὐ Π6}10Ὸ 

τΘΠΊΡΟΓ6 ΟΡ βοϊθβοαξ. Τα π6 ποπ ἔδοίτι μι ἈΠ φποα,, 

πΟΠ ἀϊοΐππι, ΠῸΠ Εἰ τππὶ {ΠΠπ|πὶ Τα  5Π ΟῚ 5, ΠΠ νὰ 

{ππᾶπὶ 1116 γα]! πῖξ., Θοο  οϑὶς Δα ]θοθυπιηξ. ΦΈΔΡΡΟ - 

Ῥἴου Θἔϊα παν μα] 6χ ΠΪ5. 4128 ἀρτια 1105 ΔΘΈΠΕα 

᾿π) ρου δοΐα 6556. νι ἀπέ , ΡΡΟΡΙοΥ 1Π5 ΕΠ ΠΟ 5 

ΔηΠ Ζυϊταΐθην. Νπι «αὶ ἴπ Θοο βίαν Δ ΠῚ] ΠΙΒ Γἃ- 

ΕΟΠΘπ ϑιοοθϑϑογαπΐ,, πἰμ}] οχ Πῖ5. 4066 ροϑὲ 1}- 

᾿πππὴ ὁχοοσίταϊα σαπε, Ιοοο ΔἸ ΓΑπηΘητὶ γον ηΐ 

ΓΘΟΙΡούΘ. {Ππππὴ ᾿ἴδ 116 ΟΧ Οὐθρουὶ 1Π5Π{π|15 Θϑῖ, 

διΐαπη 116 1056 σἹον ΠΟ ΠΟ Ι5 γηοάϊτι5. ΟΠ ΠῸΠΟῸ 

δοπ γδἀἸοἴτιι", Θχ {Π|πι5 ἐδ ΠοΠ6 1π Θοο βία οἵις 

δἰοάϊτι5. Νοο πα! τπππὶ Γπδυ ἢ ΠΟΡΌΠΙ,, οἱ , {τ 16 

Ὀγδνθ βιιβοθρουῖξ , 5Έ ΡῈ} 5 σου τ ΠΠ 61 Δ 00 ]ρ6- 

το. δπο Πάθηιν δὲ ΕἸγμ απο ΠΟΒίΓῸ [α1556, [6-- ΕἸἰοιαηία- 

δἴδπίαν ΠΟΥ {π5 ΤΡ ΘΙ. Τηδιιρεν δὲ ΜΙ θιτη ΝΣ 

Πὰς αἀπιναπάπηι ἴῃ δαάθιῃ [586 βθπ θη ; 

τηθπῖο αἰϊτ:, {πο ἈΙΟΙοἴτι5, 41 ΒΆΒ1ΠῚ 6 7018}15, εξ 

ΒΆ51Π|10 βιιρογϑίθβ ἔπι, Ἰπῖου ΔΗ {1105 ΠΠΠΏ ΘΙ ΘΕ, 5.4 

Τάτ ἀπάται ἐχρ]οβο ἃ] πη θιι5 {πουηΐ πᾶ Π65. Πιι- 

8.5, πιο ({|5{{πᾶ τὴ Ἰοπογαΐ Μοϊοιϊατα ῃϊς ΤΙ ΠΟΓΑΤῚ 

Ῥοπιϊοασιιπι τ ϑιομτπι ΘΡΙΒΟΟΡΙΤΩ,, 4861 ἘΙΒΟ Ὀ1ι5 

Ηΐϑξε. π}. 1, οὰρ. 83, τὴθ] Αἰποαμι Ὑοοανὶ ΒΟ τι ; 

80 Ῥ᾿ αν τηῖ5 βαπιοι ἡ α 15. οἵ ἀοοίγϊποο οὐ πα ΠΙ 6 ἢ {15 ρτθ- 

ἀϊευπι {π|556. ΔΙοῖΕ ; βοάτιο 1Π|π|5 σοπϑιοιπα πο, {πππὶ 

Ῥουβθασπεοποιι ἐπιρίοηθ. ἴθ ῬΑ] ϑεῖπα ἀοσενοῖ, [115 

5ΘΡ [ἘΠῚ Δ ΠΤ 15 Ὁ511Π| {(μ1556. 



δὸ .. ΒΆΒΙΠΗΙ 

πᾶνγαηΐ {τ οι 10 νίχθυιηι. 564 αι] Οριι5 οϑὲ 

νϑίογα ΘΟΠΙΠΙΘΠΙΟΓΑΙΓῸ 5 5664 οἱ πιιης 'π ΟΥ]θηίθ ; 

ΠΟΠΠΘ ΠΟ τΠ0Ὸ ρο 55 Πλτ1ΠῈ 605 {τ ΡΪ6 ϑθηππιπὶ 

ἁσΠποβοιιηΐ, πὰ νοοΘ γϑ] 1 4 ἀἈ ΠῚ 5165:ΠῸ 51105 

Ὁ Δ]|16η15 αἰ] σα πτο59 17: ἀπίοπι 650 6 4 απ 

Μοβοροϊαμηϊο δια ἶν!, νἱτῸ δὲ ΠἸπριιδθ ΡΘΡΟ; οἱ 

θη ΘΠ ἃ ἹΠΟΟΡΡΙΟ 5 Π6 {161 σα! θη Ροῖδϑβε τι 

ΑΠΠτον Ππρτα νορηδοι! ἃ ἸΟΟ ἘΔ 1 Ἐπ|}᾽, ουἰαιηϑὶ γϑὶηῦ: 

564] πΠθο6556 {115 δϑὲ τοῦ γ6 1 50} Πα, 6ἔ .. 6] Ρο- 

εἶτι5 ῬῸΡ γΌοῸ5 {πι86 Ἰἄθμν ρο]Π]}6πὲ αιοά 18, Στὰ 

ΡΓΟΡυ οί θη ΠΙηστιδθ τοῖο 5. {ΠΠ|π|5. 5] ον βοδΠο- 

πη ΡυΘίδυαηῇ. Οτΐη δὲ ΟΡ ρδά0065 50 Ἰαχία γ- 

σΊοἢ 5. ΠΙΟΡΘΙῚ ᾿ΟΓ[{]ΠῚΕΠ᾿2, 718 Π| ἔπι. ἢ ΠΠ ΠΟ ΙΑ ΓΙΙ ΠῚ 

ἀἰϊνϑίοπο,, ἀϊοιοπιιπν α{ΠΠ|ατθ πὶ ρυον] ἀθηῖθ 5Ρ1- 

εἶτα. Οὐ ροννὸ Οοοϊ θη5. τοἔτι5., Ρ ΟΡ τι) 

40 ΠΙγγΙΟΟ τιϑάιι6 δὰ Ππ65 ΠΟΒΓῚ ΟΥΡΒῚ5} ΠΟΠΠΘ 

Βᾶπο νοοθπηὶ ἐπιθίτν ἢ 

"ὔ. Οὐ [ε Ἰστίαν, αὐ 650 δἰπὴ ἱππονύδίου, εἴ 

ΓΘΟΘΒΠΙ ΟΡ. νου ΡοΥ ΡΟ θοῖι5 ἢ οτιπΠὶ ἰοία5 

ΠΔΙΙΟΠ65, Οἰν ταῖθ5. 9, οὐ σΟΠϑθ ἐπ ἀ] ΠΘ ΠῚ Ομ πὶ ΠΟ- 

ΒΔ ΠΠ1ΠῚ ΠΊΘΙΠΊΟΙ ἃ ὙΘἰΠ5Π]ΟΓΘ ΠῚ, ̓ ΠΘΌΡΘΡ δὲ ΨὙ]ΠῸΒ 

ἘΘΟΙΘϑῖθθ ΘΟΙ ΠῚ Πᾶ5., ΟἹΠΠὶ 5860 Θηα ἃ0 Υἱγίτ 6 

ΘΡ᾿ΡΙτπ5. ΟἷαΓῸ5., ἀπο 65 ἃ6 ρα ΓΌΠΟ5. Π] 15. γΟΟΪΒ5 

ΧΙ απ ὃ Ο θοὸς ΠΟ51115 1ΠΠὰ ἀο165 Δάν θυϑ:15 ΠΟΘ 

ὁοπππιοία Θϑῖ, ΟΠΙΠΙ 5116 οἰν [5.5 ὙἹΟΙῚ5.7. ΘΕ ΟΠ Π65 

ΒΑΘΠΠ 1π)- ΘΧΕΡΘΙΗΪ ΠΠΠ65 Ρ]ΘΠῚ 511Π0 Π0 8 σα απ] Π] Δ π ΠπΠ|Π} γΟΟ]- 
γῶν {π5 

ΔΙ ἢ 115. 
λυιι5. Μοϊοθία «αϊάθην μδθὸ ἃ ᾿πισοπα σον] ιι5 

{ΘΠ ΕΠ 1ὴ ῬδΟΘΠῚ : ΥΘΙΕΠΠῚ (ποπ͵δ 681 πηλϑηᾶἃ 

ΡαιθΠ 86 ἸΠΘΓΟΘ5, το ΘΓ ἃ5. ὈΓῸ ἢ 6 Ἀ[Γ ΠΟΙ] Π 65 
Θὰ πγὰ 5. ῬΥΘΙΟΙ Π8ο οἵ ο]δάϊτι5. 5ρ! πιά θβοδξ, 

ΘΓ δθειι 5 δοπαίθ,, δὲ 15η15 ἀγάθας ΒΑΡΎ ]Οπῖοο Π1Ὸ 

ν θη Π{{π|5.5, Θἵ ΟΠ ΠΪἃ ΘῈ 0] ΠΟΙ ΟΥ ΕΠ 1 Π5ΓΓ ΕΠ Θ Πα 

ἴῃ ΠῸ5 ᾿πηονϑαπίι; Ζιοά ἃἀ πὸ 4 θη αἰ πηθὲ, 

Π1Π1] ἀΥ Ι ΓΟΥ ΓΟ ΠῊ 4 }01}1π|8., {π|ᾶπ| ΠΟη ον] 4ἃ- 

16 τη] η85, 4185 ΠΟ ΠΉ]Πι15 ἴῃ ΚΘΡΙΡ [ἢ Ὀ] ΔΒ 6 ΠῚ1ἃ5 

74εἰ θπτῖθτι5 ᾿πτθηΐαν. Τοῖ αν ἀριἃ σον αἴο5 Πο-- 
ΠΙΪΠ65. δα Ρυ ρα] ΟΠ ΘΠ}. ΤΠΠΟΪ 5 {Ποῖπιπὲ 886 (1185 

ἀϊοία διηξ., {πο γϑοὶρ ]πλῖ5. νΟΟΘ ΠῚ 8660 σΡαΓἃ ΠῚ 
80 [Δ Π}Π]Π]ΛΘΊη 8 ΠΟΙ5., ᾿Π5ῸΡ6Γ δὲ [Δ ΠῈ ΟΠ 11ΠῸ τιδιιὶ 

ΘΟΠΠ πα ΐαη}. ΝᾺΠῚ ΘΧ {110 ᾿θΙ ΡΟ Ὲ δϑὲ ἈΠΠΙΠΠ[]ἃ - 

τη} Εν ΠΟ] ΠῚ τ56π|6 ἃ θ᾿ ΏΘ56η5, Οϑβίθη "0 
1Π ΘΟΟΪ65115 τιϑι}α[ὰ [1556 : δὲ {πο οϑὲ Ομ Π τι] 

Δ ΧΙΠΊΠΠ 5. ΟΠ ΤΠῚ ἃ 0 ΓΘΙΙΘΊΟΒΙΙΠ) 56 Π 511) ΠΟΘ 
ἀἰθηηοπϑίγα 11. (δ θυ ατη ἃριι τηᾶρπῖιπ {Ππ|4 {γ1- 

βαπα] , {ατα ΠΟὈ5 ΘΧ ΘΙ 5 ΟΠ ΘΙ ἈΡ ΑΓΔ ΘΓ ΙΠ}1159 

6 ἐπὶ τῆς ἑώας 1 ΕΔΗ οἱ ἐπὶ τῆς ἑώας, 564] γιοῦ 5 

μα110 Ἰοσῖταν ἴῃ οοάϊοο ΜΆ. 

ἢ ἐγώ τινος [πὶ πηᾶτρῖπθ ἀπογιτι (οάϊοιιπι ΟΡ 86ν- 
ναῖον ΒΑΘ Πτατῃ Ἰοαὶ ἄς 5, ἘΡΙσομι ὅγγο. 

6 ἐπὶ τούτοις  Ηΐο ᾿ποῖριΐ οαριι ἐγ 5 65] πλτιπὴ ἴῃ {πι-- 

(ἰὸν Νίβς, Μοχ ὁπ πᾷσαι δὲ πόλεις καὶ χῶμιαι. Μ55, πὶ 

ΟΕΒΑΒΚΕἕΙ͂ ΘΑΡΡΑΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

καὶ τί δεῖ τὰ παλαιὰ λέγειν ; ἀλλὰ νῦν “ ἐπὶ τῆς 

ἑῴας οὖχ ἑνὶ μάλιστα τούτῳ τοὺς εὐσεθοῦντας 

Ὑνωρίζουσιν, οἷόν τινι σημείῳ τῇ φωνῇ ταύτη φί- 

λοχρινοῦντες;: Ὥς δὲ ' ἐγώ τινος τῶν ἐχ Μεσοπο- 

ταμίας ἤχουσα, ἀνδρὸς χαὶ τῆς γλώσσης ἐμπείρως 

ἔχοντος, χαὶ ἀδιαστρόφου τὴν γνώμην, οὐδὲ δυ- 

νατὸν ἑτέρως εἰπεῖν τῇ ἐγχωρίῳ φωνῇ, κἂν ἐθέ-- 

λωσιν, ἀλλὰ διὰ τῆς, καὶ, συλλαδῆς, μᾶλλον δὲ 

τῶν ἰσοδυναμουσῶν αὐτῇ φωνῶν, χατά τι ἰδίωυα 
πάτριον, ἀνάγχην αὐτοῖς εἶναι τὴν δοξολογίαν προ-- 

φέρειν. Καὶ Καππαδόκαι δὲ οὕτω λέγομεν ἐγχω- 
Ὁ ρίως; ἔτι τότε ἐν τῇ τῶν γλωσσῶν διαιρέσει τὸ ἐχ 

τῆς λέξεως χρήσιμον προδλεψαμένου τοῦ Πνεύμα- 

τος. Τί δὲ ἢ δύσις ἅπασα, μικροῦ δεῖν, ἀπὸ τοῦ Ἰλ- 

λυρικοῦ μέχρι τῶν ὅρων τῆς καθ᾽ ἡμᾶς οἰχουμένης : 
οὐχὶ τὴν φωνὴν ταύτην πρεσδεύει ; 

- ν ’ 

Πῶς οὖν χαινοτόμος ἐγὼ, καὶ νεωτέρων ῥημάτων 
ἯΝ , Ε [2 ᾿ 7 ᾿ ὍΝ ΄ 

δημιουργὸς, ἔθνη ὅλα χαὶ πόλεις, καὶ ἔθος πάσης 

μνήμης ἀνθρωπίνης πρεσθύτερον, χαὶ ἄνδρας στύ- 

λους τῆς ᾿᾿ἰχχλησίας., ἐν πάσῃ γνώσει χαὶ δυνάμει 

Πνεύματος διαπερεπεῖς, ἀρχηγοὺς καὶ προστάτας 

τῆς φωνῆς παρεχόμενος: ὅ ᾿Επὶ τούτοις τὸ πολεμι- 
χὸν τοῦτο χαθ᾽ ἡμῶν συγχεχίνηται στῖφος. Πᾶσα 

δὲ πόλις καὶ χώμη, καὶ ἐσχατιαὶ πᾶσαι, πλήρεις τῶν 

Β ἡμετέρων διαθολῶν. Αυπηρὰ μὲν οὖν ταῦτα χαὶ 
ὀδυνηρὰ ταῖς καρδίαις τῶν ζητούντων τὴν εἰρήνην " 
55,3. 5 ᾿Ν , τὰς ΡΞ "ΜΔ ς ᾿ “- 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μεγάλοι τῆς ὑπομονῆς οἱ μισθοὶ τῶν 

τ αν Χ ,, 
εἰσὶ, πρὸς τούτοις ὑπὲρ τῆς πίστεως παθημάτων 

χαὶ ξίφος στιλδούσθω, καὶ πέλεχυς ἀχονάσθω, χαὶ 

πῦρ χκαιέσθω ταῦ Βαδυλωνίου σφοδρότερον, καὶ πᾶν 
᾿ ΑΘ. τ Υ̓ , « Ε 

χινείσθω ἐφ ἡμᾶς ὄργανον χολαστήριον" ὡς ἐμοι-- 
420 , -ῸὦὋΨ Ἁ - Ν 3 

ξ εν 9) Ἢ ξι "Ξ γε οὐδὲν φοδερώτερον, τοῦ μὴ φοδεῖσθαι τὰς ἀπει 

λὰς, ἃς ὃ Κύριος τοῖς τὸ Πνεῦμα βλασφημοῦσιν 
5 Ἵ χ ᾿ ΚΥ εὖ . , - 

θή ἐπανετείνατο. Πρὸς μὲν οὖν τοὺς εὐγνώμονας τῶν 

ἀνθρώπων ἵχανὴ ἀπολογία τὰ εἰρημένα, ὅτι δεχό- 

μεθα φωνὴν, οὕτω μὲν φίλην καὶ προσήγορον τοῖς 

ἁγίοις, τοσούτῳ δὲ ἔθει βεδαιωθεῖσαν " διότι ἀφ᾽ οὗ 

κατηγγέλη τὸ εὐαγγέλιον μέχρι τοῦ νῦν, ἐμπολι- 
τευοιλένη ταῖς ἐχχλησίαις δείκνυται" καὶ τὸ. μέγι- 

στον, εὐσεθῶς χαὶ ὁσίως κατὰ τὴν ἔννοιαν ἔχουσα. 

Πρὸς δὲ τὸ μέγα χριτήριον, τίνα τὴν ἀπολογιάν 

ἑχυτοῖς εὐτρεπίσαιμεν; Ὅτι Ῥένῆγεν ἡμᾶς πρὸς τὴν 

δόξαν τοῦ Πνεύματος πρῶτον «μὲν ἣ παρὰ τοῦ 

Κυρίου τιμὴ, συμπαραλαύοόντος ἑαυτῷ χαὶ τῷ Πα- 

1η ἰθχίι. 

ἢ εἰσὶ 1 ἤδλπο νοσοῖὴ Δα] πηι5 ὁχ υαίπον Μ85, 

ἃ χαὶ προσήγορον  Ἀδρ. “παχέα χαὶ εὐπροσήγορον. 
» ἐγῆγεν  Ἀδρ. «υδτνίι8. ἐνήγαγεν, δὲ Ῥά]ο ρμοβὶ 

Ἰάοιη (οήοχ ἑαυτῷ χαὶ τὸ πνεῦμα πρὸς τὸ βάπτισμια. 



11. ΕΚ ϑΡΙΚΙΤΌ ΒΆΝΟΤΟ, ΟΘΟΛΡΌΊΤ ΧΧΧ. δὃ9 

τρὶ πρὸς τὸ βάπτισμα “ἔπειτα; ἣ ἑχάστου ἥἣμῶν Νιίπηναπι {ιοὰ ἱπάιιχὶς πο5 δὰ σ]ουίαιη ΚριΡΙτπ5 
-Ὁ ,ὔ . “15 . - 5 . 

διὰ τῆς τοιαύτης μυσταγωγίας πρὸς τὴν θεογνωσίαν ῬΡΙΠπΙη] ΠΟΠΟΒ 111 μα θΙετι5 ἃ ΠΟΙΏΪΠΟ , ἴπ Ὀὰρἰ- γ]αιε. 28. 

εἰσαγωγή " ἐφ᾽ ἅπασι δὲ, ὃ φόδος τῶν ἀπειληθέν- Β ϑΘῃηδλίο ϑριγιτππὶ Δ] Πρ ΘΗ ἰ6 5101 οἵ ῬδΙΣΙ : ργθῖον- 9: γΩγὴ φ ᾿ τ Ἷ ῬΡ 1.πξ 
᾿ 7 » . ὉἾΝ». πα . 

των, ἀπείργων τὴν ἔννοιαν πάσης ἀναξίας χαὶ τας 6, 4ιοά αιίδαια. ποϑίγιπι Ρ 6. ἰδ! μα Ἰπ] Δ Έ10-- 
ἧς ὑπολήψεως, Οἱ δὲ ἐναντίοι τί χαὶ ἐροῦσι; πριὴ δἀ Ὧδὶ σοσππ 1η5{{{π||π|8 6ϑ[ : 511 πεινὴς ὑπο ἡψεως, τ ὃξ ἐναντιοι τι ἐρ ῃ Εἴτε ΘΙ ΟΟΘΠΙΠΟΠΘΠ 1Ηη5{Π{π|{| : ΒΌΡΟΓΙ 

ποίαν ἀπολογίαν τῆς βλασφημίας ἕξουσι ; μήτε. ομπιηϊὰ γ61Ὸ ἴδιον ΠΗ ΠΑΓΕΠῚ ΔΙΈΘΠ5 ΟΠΊΠΟΙΩ 1Π61-- 
Ὁ τ , , ͵ Α . Ω “41" . . . . ᾿ . 

ὁ σὰς τιμὰς τοῦ Κυρίου χαταιδεσθέντες, μήτε τὰς ση]ίΑΓ15 οἱ ΠιιΓΏ Π]Π10 115 ΟΡΙ ΠΙΟΠ]5 ΘΟΘ Δ ΠΟΠΘΠΙ. Αἀ- 
- " " ὦ , ὩΞ ᾿ Ἄ; Ἷ ᾿ “- ᾿ - Β - 
ἀπειλὰς αὐτοῦ φοδηθέντες. Οὗτοι μὲν οὖν χύριοι νΘΙΒΑΓ ΡΟΥΓῸ «ἃ τἀ πάδ πὶ ἀἸο 1 διιηῖ 3 Φαδ μη 

“ “ἡ κ . Ξ Ξ 

βουλεύσασθαι περὶ τῶν χατ᾽ αὐτοὺς, ἢ χαὶ μετα- ὈὈΙΔΒΡΠΘΙΪεΒ ΘΧΟΙ ΒΔ ]ΟΠ 6 πὶ δἰενθπε ἀπ ΠΘαπι6 
,’ ϑ' . . , ,ξα . - 

βουλεύσασθαι ἤδη. Αὐτὸς δ᾽ ἂν εὐξαίλην, μάλιστα ΠΟΠΟΙΈΠῚ, ἐπι6 πὶ ΠΟΤΏΪΠτι5 {Ὑ] 11 Κ᾽ ΡΙΡΊΓα], ΤῸ ΘΥΊ- 

μὲν δοῦναι τὸν ἀγαθὸν Θεὸν τὴν ἑαυτοῦ εἰρήνην τ] 5ι1πη,), ΠΘῸ ΤΗΪΠ]5 1Π1π|5. ἀθίθυυ!. 1515. αὐ] ἀ6πὶ 

βραδεύουσαν ἐν ταῖς καρδίαις ἁπάντων" ὥστε τοὺς ἸΙΡΟΓ ΠῚ 6ϑὲ 6 5110 ΠΟ 5. 86 ΠΟΡΌΪΙΟ 5, δι δἰ πὶ 

σφριγῶντας χαθ᾽ ἡμῶν τούτους, χαὶ ἧ συντεταγ- (, ΤΠ ΔΓ ΘΟΠ51]111. [056 νΘΓῸ ΟΡ [ΔΙῚ , ᾿ΠΔΧΙΠῚΘ 
΄ “- 3 κι , Ἄγ , . Ρ . 

μένους σφοδρῶς, ἐν Πνεύματι πραότητος χαὶ ἀγα: 4αϊάθπι οὐ Πδῖι5 ΠΟ πτι5 46 5 1 ῬΔΟΘΠῚ , {16 11ἃ 
το Ῥι. Ψ΄, -Ὁ - . “ . . . . . 

πῆς χατασταλῆναι" εἰ δ᾽ ἄρα παντελῶς ἐξηγρίων- ἠἠΙ1Π σΟΓΑΙΡιι5 ΟΠηη τπ Ργϑϑι θα. ,. αὐ 511 4] 1Π 

ται χαὶ ἀτιθασσεύτως ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἡμῖν γε δοῦναι ΠΟ5 ἔΓοπηαηΐ, οἱ 1Π ΠΟΒ ΔΙΓΟΟΙ [ΘΙ ΘΟΠΘ]ΟΠΊΘΓΕ 1Πη-- 

μαχροθύμως φέρειν τὰ παρ᾽ αὐτῶν. Πάντως δὲ, ιγριηΐ, ἴθ ϑρινῖτα [ΘηΙτα 115. δὲ Ομ αν ΓΔ 15. ΘΟΠ-- 

τοῖς τὸ ἀπόχριμα τοῦ θανάτου ἐν ἑαυτοῖς ἔχουσιν, ροδοιπίιι. Οτοα 51] ῬΓΌΡΘιι5 θεγαι! βαηΐ, πεθὸ 
οὗ τὸ παθεῖν ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀλγεινὸν, ἀλλὰ τὸ ΤηδΔηδιΙΘ5 06 6 ΡΟβϑαηΐ 5 σου ἀθὲ πο 5. ΠΠ]ΠΟνῖιπὶ 
μὴ ἐναθλῆσαι “ αὐτῇ δυσφορώτατον " ἐπεὶ χαὶ τος ἰἀοία ἰο]θυα ἴθ. [ουΓο. [π᾿ 50 ΠΠ1η8ἃ 5, 4] ΠΟΥ 

ἀὐληταῖς οὐ τοσοῦτον πληγὰς λαδεῖν ἀγωνιζομέ- 56ΠίΘη 14Π1Ὶ ἴῃ 5656 Πα θη, Π15 το] βίη ΠΟ 6ϑῖ 
Ν [ ἔ Α ΩΣ ᾿ ΑἹ «κ᾿; Ἂν ἄγεθ . Β . Ἶ 

νοις βαρὺ, ὅσον ' μηδὲ παραδεχθῆναι τὴν ἀρχὴν ΡΙΓῸ 46 ΔΕΠΙΝΙ : 564 ΠηΑΧΙΠῚ6 ᾿πίο 118 εδὲ μΓῸ 

εἰς τὸ στάδιον. Ἢ τἄχα οὗτος ἦν ὃ χαιρὸς τοῦ σι- ἃ ΠΟῊ ΟΘ 8586 ; 4αδηάοσιμάθιη. Δι} 6118. ΠῸΠ 

ἂν, χατὰ τὸν σοφὸν Σολομῶντα. Τί γὰρ ὄφελος ῷ ΡΘιΪπάο δΓΆγΘ 6δι ἴῃ σου αμηΐπς ΡΙαραβ ἈΘΟΙΡΕΓΘ , 

ὄντι χεχραγέναι πρὸς ἄνεμον, οὕτω βιαίας ζάλης ἢ 41ιᾶπ| ΠΕ ΔάΠΜ 1 4] ἄθηη ΟΠ ΠΪΠῸ ἴῃ βίδα πιμπη. Ατὶ 
᾿ 5. τ' -- ἘΣ ᾿ Ω . “- . . 

κατεχούσης τὸν βίον, ὑφ ἧς πᾶσα μὲν διάνοια τῶν [οὐἴϑϑϑιϑ πος δγαΐ 516 Π1} ΠΕΙΠΒῈΝ 7 1χίᾶ 5ΔΡΙ16η- Εεοίε.3.7. 

τὸν λόγον χατηχουμένων,, οἷον ὀφθαλμὸς χονιορτοῦ ἰδ6ΠῚ ΒΔ]ΟΙΠΟΠΘπΙ. Ναη 414 ργοάοθϑὲ σονθνὰ οἷα- 

τινος, τῆς ἐχ τῶν παραλογισμῶν ἀπάτης ἀναπλη- ΠΙΔΡΘ δάνενϑαις γ ΘΠ ΠῚ. ΟΠ 6 ΠῚ ρ 6 5.85 δάθο γιο- 

σθεῖσα συγχέχυται᾽ πᾶσα δὲ ἀχοὴ βαρυτάτοις χαὶ ἰδ6πία νἱΐὰπι Οσοιιροῖ , ἃ ἐπ ΠΙΘΠ5 {ας Προ οο- 
ἀφ, ᾿ ἢ ἘΣΎ νος τες ΠΝΡΊΤΟ ὐξτῳ ἀον γκα 
ἀήθεσι ψόφοις χαταχτυπεῖται: δονεῖται δὲ πάντα, ΓΤ 4] ψουο 1Π1{14{] 51ηἴ, αἴ οσπΐοθ. 1Π 4«ιο 

χαὶ ἐν χινδύνῳ ἐστὶ τοῦ πτώματος. ΡαΪνθυῖβ ΔΙ 414 Ἰπϑι δὶ, 114 γδΠοἸ δι! ηπιμη [8]- 
ΒΔΓ ΘΥΓΟΓΘ ΟΡΡΪ]εία., οσοηίαϑα οθϑὲ : {9 106 ὲ ΒΡν ᾽ 
Δ11}65 σΡαΥ ἰ551Π}15 οἷ 1Π50]1{15 50Π15 ΟΡ ΠἀπΠίπιν, 

ταῦ θῖπθ νορῸ οἰγοιπηαρσι τ ΟΠ] ΠΙἃ , 58 ΠΙ4π6 1 

ΡΘΙΊΟιΪΟ ΓᾺ]Π88. 
- 

ς τὰς τιμὰς] ΓιΘρίτπν τὰς φωνὰς ἴῃ πο οοάϊοε Ν5, ὁ αὐτῇ 1 ΕΔ ἐν αὐτῇ. 564 ἀδεβῖ ΡΓΩΡοβιτο ἴῃ γο- 

ἃ συντεταγμένους 1 Πἴὰ ποδβίτ! σο΄!ο65 Ν55, ΕΘΤΠ συν-. τοΥΊριι5 ΠΡ ΥΪ5. 

τεταμιένους. (οπἢντηαϊαγ ποβίτα θπηθηἤαίϊ]ο οχ Ἐρίϑί. 

4]. 19, αδὶ ΒΆ5111ι5 οαορ σόοσα αἰίαν, αὐ πλα]ὰ δ - 

ἢ μηδὲ παραδεχθῆναι 1 51. οοάίοος ΜΙ58. Ε6ΠῚ μὴ δὲε- 

χθῆναι. 
ΨΟΥΘΆΤΙΟΓ ΠῚ ΘΟΠ 5111 ἀοβισηθῦ. 

Διήγησις τῆς παρούσης τῶν ἐχχλησιῶν χατα- Ἐχροσίτῖο ρα βθτῖς δοοϊοείαχιιπι δαῖτ. 

στάσεως. 

ΚΕΦΑΛ. Λ΄. ΟΑΡΌΤΧΧΧ. 

Ψ ΞΞ " πόὺ, “ Ξ 

Τίνι οὖν ὁμοιώσομεν τὴν παροῦσαν κατάστασιν; ΕΒ 76. (Ἕὑἱ ἸΡ.{Ὶ ΘΟΠΙΡΑΓΔΙ Πητ|5 Ρ] ΒΘ Πίθ ΠῚ βἴα 

Ἢ που ὁμοία ἐστὶ πολέμῳ τινὶ ναυτιχῷ, ὃν ἐκ πα- τυπὶ ἢ Ῥγοίΐθοίο 51Π}}}15 ῬΓΌΪΟ ΠᾶΨΔ]], αποά οχ Ῥοβοιῖ-- 

Ἐξ ε ον πὰ ς: ἕ Ἧ " -- . 5 δτν "δ Ρίο ριτπι 

λαιῶν προσχρουσμάτων, πολὺν χατ᾽ ἀλλήλων τὸν νο[οιῖθιι5 Οὐδ Π515 ΨἹ (υϊάαπι θ61115 ΠᾶιμΕ1015 ἃ 5-- ααγα!!ς. 1α- 



τ: 

Ρ.οςο  ὰ οἱ 

βοάιιομ 6. 

Ἐξοϊ οϑια- 

Γυπι δίας 

90 διν 

566 11 ἃς θ᾽] οε5., ἄτι ἡγε] τι π 1 πίοι 5656 οαϊΐιιηη 

Αἰαηξ, βυϑοιγαπῖ, Ν απο Ἰσιταν. 1Π ΠᾶΟ Πα ῖΠ6 
ΠΪΠ1 σρθοῖα οἰαϑθθ πη) αἰ] Ππ|6 Δάγουθο Προ 

ΠΟΥ Πάτιη ἰῇ πηοά τι} ᾿Πο ΘΠ ΘΠ, ἸΠΟΧ ᾿Γὰ 78 ΠῚ 

60 Θ.πΠΊρΡΘηΐΘ αὖ 511 1] Π]Θ 10 Ὰ}}}}15, ΟΠ ΓΘ 5508 
ΑἸ πη] οαν 6. ΡΟΠΘ , 5] υἱβ, υ]ο]θηΐο ταν] Π 6 ΟἸΓΟΙΠῚ- 

ΑΘῚ ΟἸΆ556 ΠῚ, ΟΠ σἸ ΠΟΙ 116 ἐἰθηϑᾶμη 6 ΠΕΡΊΡτι5 
᾿ποι ΓΘ, δάθοσιθ Οὔ βοιΓΓ6. ΟἸΠΘ5. ΓΘΓΙΠΠ) 
ὙἸΒΙΡΊ ΠῚ 5ΡΘΟΙΘ5.5, ττὸ ΠῸ]]ἃ 7 δὲ ἀιαϊσονιιηι οἱ 
Πιοϑεαμ αἰἸβογθίϊο,, ΡΡΟρΡ θα πο ὁ} σοη ιβὶο-- 
ΠΘΠῚ ΒΥ 1 )0]ἃ ΜΠ νὰ δ᾽ηξ ἰσποία. Ητκὶς ἱπηασΊηὶ 
Θυν! θη 185 οὐσῸ Δ ἀΔμΠητ5 δἰ πὰ ΠΙΔ 6 ἱπειπηθϑοθ- 

ΓΘ, ἴζιιθ 40 1Π10 511 51|1ὴ [δυΥῖ, 

1 ΓΘ 6 Πα} 115 ἀθουϑιι ΘΕ ΡΘΡΘ., ΠουΡ] 0 ]-- 

Ἰθπη 116 ΡΥΌΘΘΙ]Δη} Πσθηει5. ἂς ἐδουτηδη 5 ἢΠπ|-- 
οΕΡιι5. ΘΧΌΡΘΘΡΘ : ροϑβί πδθο ν θη 5 ππα 16 οοΠοιι- 
ΒΔ ΠΕ 115., τΟΐα ΠῚ ΟΙΑ556 ΠῚ ἱπίθι' 56. ΟἸΠῚ [ΡΆσΌΓΟ 

ΘΟΠΠαΣ, αἴαιιθ οχ 115 αι] ἴῃ δοῖθ δίδῃ!, 1105. 4- 

ἄἰθιὴ οαϑίγα διὰ ρυοάθγθ, αἴψιθ Πασναπίθ ΡΥΘΘΙΪῸ 
{νἀ Π5[ἘΡ ΘΙ; 41105 Ὑ6Ὸ σοσὶ,, τπ| ραγον αἰ 50ὰ-- 
Ρὰ5 ᾿πΠ]ρ6 }}ὰΠὲ ἃ νθ 115 δοίαϑ., 

ὙΠ ΡΘΏ ΓΙ Ρ115., ΘΘΘΘ 16 Πητι0 Ρ6Ι 56 ΠΟ Π ῖὰ ἔστι- 

οἰάθηξ : 4ιιλπ) 56 ΠΟ ηθ ράρεπι ἰην ἀἶα δάνεν- 
5115 ΡΓ δοϑ Δ ἢ 0} 65., ΡΆΡΓΠῚ {1186 5 ΠσῚ]15 ἃ ἰθϑὲ νἱη- 

ΘΘ Πα] οπρ ἀἸτὰ5 Θχοϊξαν!ε. Αἀ παρὸ σορὶία σομ 50 
4αοάδμῃῃ δὲ 1π Ἰβογθῖο 50 ΠΗ} {ΠΙ ν ΘΥβα τη {ΠΠπ|Η͵| πὰ - 
ΤῈ ΘΟΠΊΡΙΘΡῚ , ῬΔΡΕΠ 6 γ ΘΠ ΟΡΕΙΠῚ ΒΕΓ ρΙ τ., ῬΑ ΠῚ 
6 ΟΠ ΠἸβῖΟΠ6 ΠΆΨ ΠῚ. , ΡΑΡΕΪ ΠῚ ΘΧ τΠ Ἀ ΓΕ ΠῚ ἱπηρθῖτι 
Του ΘΠ πιτη, ρα ΡΠ Θχ γ οἰ ΓΚ ΟΠ 6 θ᾿ Ρ86 18 Π {111}, 
γαγία5 γΟΟ65 ΟἿ) ἸΠσττ ΘΠ ἴα πη] 4 ΘΓ ἢ {πππ, αὐ 
ΠΘΩΊ6 ΠδΙΙΟΪΘΡῚ , ΠΟ 6. σα ον παΐουϊβ Θχαπ Ἰαἴν 
ΥΟΧ; 564 51} ᾿ἰη5 65 (περληη ρου αν θΔ ΕΟ σΟη[5ῖο- 
416, ἸΠοΓΘἼὈ}}1 4 4ὯπΠ| ᾿ΠΔ]ΟΡ ΠΣ τὰκ Π ππ 1 π6 
ΟΡ νἱΐεθ ἀθϑ βθγα ΟΠ ΘΠ, ΟΠ ΠΟΙ εἰἶβ ΡῬΘοσδηΕὶ ἰ1- 
σΘΠΕΙΔη [ον θηΐθ, Α 7166 Πἰβάθην δὲ ἱπιιη θά] οα Ὀ]- 
16 ΠῚ} «θη Δ} "ΠΟ τη 

ἃς γϑῃϑ θη ἴθ ΠῚ 

οἱ οσσιγγαπῖ 1γ- 

τη οπηθ Π1Π1] γριηαηΐ. 

- ΤΡΑΠΒΙ ἸΆ πη ἃ}0 Ἰπηᾶσῖπθ δ ἰρϑιηι πΠηΔ]}] 
Ἔτη πρτ πὸ ΟΕ Αἢ πο ΟἸΠπὴ νἱ ἀθθαΐιν «ιοδηηπηοίο 

8. ἄνδρες  Ηαπο νόςεπὶ ἃ ΖἸπηι5 εχ Δίϑ5. ςοαϊοῖ- 
Ρι5. Μοχ «ιδίτπον (ὑοαἴοο5 ἀν τεφορμιοῦντοαι, Ῥαυ]ο ροβὲ 
δ ἐπελθόντα μελαίνειν πῶς. Ουΐπαας 85. πιὶ 1π 
τοχίτι. 

ἃ προσθήσωμεν ... οἰδοῦσαν Ἴ [τὰ 4αϊπαιιο 155, ἘΔ 
προσθέσομεν... οἰδαίνουσαν. Μοχ ΦὯ1ὶ ἀναστ τρεφομένην, 
ϑΞ ρα τη] ]οῦ νἶβα οϑὲ ΒΟΡΙΡ γα Βερη 4ααΓ 4Π6π} 86- 

ἀθι; ΒΕΠΠΠ 115, 

ιὥσι (665 ποημ1}}}1} ἐφορμεῦσι. 
σεν 7 [1ὰ Μ55. οοαϊοο5. ἘΔΠῚ ἀνεποίησεν, 

» 5]ΟΥΙο Δα ρ βοθπάθ 1η- 
58 81 ΟΠ ἠἸ αΐθη, δάθο τὲ Ππᾶνθ 7Δπ 1π {πη-- 
ἄπιπ ΡΓΟΪα θοπίθ., ᾿ρϑὶ νθοΐογοβ ἦ6 ΡΥ ἔτι5 ΟΠ - 

ΒΑΒΙΠΜΗ ΘΟΕΈΒΛΑΚΕᾺ 

γ6 

ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

θυμὸν θρέψαντες, ναύμαχοί τινες δ ἄνδρες χαὶ φι- 
λοπόλεμοι συνεστήσαντο. Ὅρα δὴ οὖν μοι ἐν τῇ 
εἰκόνι ταύτῃ φοθερῶς ἑκατέρωθεν ᾿ἂντεφορμῶνεα 
τὸν στόλον, εἶτα εἰς τὸ ἀνήκεστον τῆς ὀργῆς ἔἐχρα- 
γείσης, συμπεσόντας διαγωνίζεσθαι. Ὑ πόθου, εἰ 
βούλει, καὶ λαίλαπι βιαία κλονεῖσθαι τὸ ναυτιχὸν, 

χαὶ ζόφον ἀθρόως ἐκ νεφῶν ἐπισχόντα μελαίνειν 

πᾶν τὸ δρώμενον, ὡς μηδεμίαν ἔτι εἶναι φίλων χαὶ 
πολεμίων διάκρισιν, τῶν συμβόλων αὐτοῖς ἀγνοη- 

ἃ προσθήσωμεν δι᾿ θέντων διὰ τὴν σύγχυσιν. Ἔτι 
ἐνάργειαν τῇ εἰχόνι χαὶ θάλασσαν οἰδοῦσαν χαὶ 

ἄνω στρεφομένην ἐχ τῶν βυθῶν, καὶ λάβρον ἐχ νε- 

φῶν ὕδωρ χαταῤδηγνύμενον, χαὶ φοῤερὸν ἐπανι- 

στάμενον ἐχ τριχυαίας τὸν χλύδωνα " εἶτα παντα- 

χόθεν τῶν πνευμάτων εἰς ταὐτὸν συμπεσόντων, 

πάντα τὸν στόλον συναρασαόμενον;: χαὶ τῶν ἐπὶ 

πάρατ τάξεως τοὺς μὲν ΕΟΝΜΩΝ χαὶ ρος 

αὐτὴν τὴν ἀγωνίαν αὐτομολοῦντας" τοὺς δὲ ἀνάγ- 

χὴν ἔχειν, δμοῦ τε διωθεῖσθαι τὰ σχάφη ἧς τῶν 

"" ἔφορ- 

μῶσι, καὶ ἀλλήλους καταφονεύειν ὑπὸ τῆς στάσεως, 

ἀνέμων ἐπιφερόμενα, χαὶ ἀντεπιέναι τοῖς 

, τῷὰὋ 

ἣν ὃ πρὸς τὸ ὑπερέχον φθόνος, καὶ ἣ ἐπιθυμία τοῦ 

αὐτὸν 
- ’ 

ἕχαστον χρατεῖν “ ἐνεποίησεν. ᾿Ενθυμήθητι 

ἐπὶ τούτοις συμιιγὴ τινα χαὶ ἄσηυον ἦχον πᾶσαν 
- ΄ - , 

ἃ ἐπέχοντα τὴν ἐχεῖ θάλασσαν, ἐχ τῶν περιηχούντων 
- , - , Ἁ - 

ἀνέμων, καὶ τοῦ πατάγου τῶν πλοίων, καὶ τοῦ ῥο- 

θίου ζέοντος, χαὶ ἐχ τῆς ς βοῆς τῶν πολεμούντων, 
λ} Ὰ παντοδαπὰς φωνὰς ἐπὶ τοῖς πάθεσιν ἀφιέντων “ ὡς 

Ῥ , 

μήτε ναυάρχου, μήτε χυδερνήτου φωνὴν εἰσαχούε- 
, ἣν »; ᾿ , 

σθαι, ἀλλὰ δεινήν τινα “ εἶναι ἀταξίαν καὶ σύγχυσιν, 
4 ἐξ “ 5 “- Ὁ» ᾿ " τ “- 

τῆς τῶν χαχῶν ὑπερθολῆς, διὰ τὴν πρὸς τὸ ζῆν 

ἀπόγνωσιν, 
» ͵ , ΓΕ Ξ  ἜΡΡ, , 
ἐμποιούσης. Πρόσθες αὐτοῖς χαὶ ἀμήχανόν τινα 

, {»: γα ταν στε ΜΕ νΦ ει 8 
γόσον ἦ δοξομανίας - ὥστε 8 τῆς νεὼς ἤδη εἰς βυ- 

οἱ ΄ “-- “᾿ 
θὸν ποι κεν οὺὑς ἐπιβάτας " ἀλλήλοις τῆς τῶν 

Α ΄ 
πρωτ ὑφίεσθαι. εἴων ἔρ ιδος μη 

Μετάῤδα δή τῆς εἰχόνος ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦ ͵ Π 

- ι 9 ,ὕ αἰ τς ΄ , “᾿Ν 7 
χαχοῦ τὸ ἀρχέτυπον. Οὐχὶ πάλαι μέν πὼς ἐδόχει 

ἂν Ἢ, 
υοι ἄπο 

ἃ ἐπέχοντα Ἴ [ἰὰ Μ55. φυίπααο, ἘΜ ἀπηχοῦντα. 
6 εἶναι απο γόςοπὶ ὃχ γοίοσιθιιβ ΠΡ τὶς Ἀ ἀἸ ΔΙ πηῖι5. 

Ῥαΐΐο Ῥοβὶ δ 1 πᾶσαν αὐτοῖς. [ΡΤ νοίογος πἰ ἴα 
ἰοχία, 

Γδοΐο μανίας Ἴ Ἀερ πανία διξομανίαν. 

ξ τῆς νεὼς  Τ ΘΒ Μ85. τῆς νηός. 

» ἀλλήλοις  Ηαλπς τόρσοπὶ Δ Ἰἄϊπηιι5 ἐσ υοίουιθας 
ΠΡγῖς, πὶ φαΐ εἴϊα μὰ Ἰεστεασ ράι]ο ροβῖ ἐπ᾽ αὐτό, 
ῬΤῸ ὁ0 4πο6 ογαΐ ἴῃ βἰ5 ἐπ᾿ αὐτοῦ, Μοὸχ Ἀερίος [ον- 
{π|ι5 τῆς ἐχχλησίας τοῦ Θεοῦ. 

τι - -ἕε , ." 

ἅπασαν αὐτοῖς τοῦ ἁμαρτάνειν ἄδειαν. 

μν ἦν 



11Β. ὉΣ ϑΡΙΒΙΤΌ ΒΘΆΝΟΤΟ. 9] 

ΑὙ εἰ  ΠτιΠ 50 ἰϑιηϑ , ἴῃ δἀνθυβαυδηι ἘΘΟΙΘϑῖθ ΤΠ) 6] βαρτα ἀο- 
. - δ᾽». ἃ ἐ βουρίο 

ῬΆΓ ΘΠ, 56 ΑΓ [ΠῚ 5, 1 Ἰνοβίϊιιη 8616 ᾿ρ511Π} ΡῈ} 56 δοπιραᾶγας 

501π|πὶ ΟἸὈ5ἰϑίθυ ἢ θυ) ροϑβίθα (τιᾶπ| 6 ἰοηρὰ ἰδ. 

ΘΑΡΟΌΊΤ ΧΧΧ, 

τὸ ᾿Αρειανὸν σχίσμα εἷς ἀντίπαλον μοῖραν ἀποχρι- 

θὲν τῇ ̓ Εχχλησία τοῦ Θεοῦ, ἐν πολεμίων τάξει αὖ- 

τὸ χαθ᾽ ἑαυτὸ μόνον ἀντιχαθέζεσθαι;: “Ὅτε δὲ ἐχ τῆς 

μαχρᾶς καὶ χαλεπῆς ἔριδος εἰς προφανῆ ἣμῖν ἀγῶ- 
᾿ - } 

να ἀντιχατέστησαν, τότε δὴ εἰς πολλὰ μέρη χατὰ 

μυρίους τρόπους ὃ πόλεμος διεσχίσθη ̓  ὥστε χαὶ 
Γ ᾿ ᾿ Υ. ν΄. ἘΣ Χ ἰδί [τ διὰ τὸ χοινὸν ἔχθος, χαὶ διὰ τὸ ἰδίως ὕποπτον, 

"ξ - ε 
ἀδιάλλακτον πᾶσιν ὑπάρχειν τὸ μῖσος. Ὃ δὲ σάλος 
οὗτος τῶν ἐχκλησιῶν τίνος οὐχ ἔστι θαλασσίου 

7- - ͵ Ἄν τῷ ἔξε ΜΕ πῇ , χλύδωνος ἀγριώτερος ; ἐν ᾧ πᾶν μὲν ὅριον πατέρων 

χεχίνηται " πᾶς δὲ θεμέλιος, καὶ εἴ τι ὀχύρωμα 
, Ψ - δὴ , Ν δογμάτων διασεσάλευται. Κλονεῖται δὲ πάντα καὶ 

χατασείεται σαθρᾷ τῇ βάσει ἐπαιωρούμενα " ἀλλή- 
λοις δὲ ἐμπίπτοντες, ὕπ᾽ .ἀλλήλων ἀνατρεπόμεθα. 

Κἂν μὴ φθάσῃ βαλὼν ὃ πολέμιος, ὃ παραστάτης 
“) γὰ ἐφ ᾿ « Α 15 ,,» 

ἔτρωσε. Κὰν πέσῃ βληθεὶς, ὃ συνασπιστῆς ᾿ ἐπεύη. 

Τοσοῦτον ἀλλήλοις χοινωνοῦμεν, ὅσον χοινὴ τοὺς ! ᾽ ᾿ 
" ἊΨ - 32ἘΝ ΝἊ Ά , ῳ 

ἐναντίους μισεῖν. ᾿Ιἱπειδὰν δὲ παρέλθωσιν οἵ πο- 

λέμιοι, ἀλλήλους ἤδη βλέπομεν πολεμίους. ᾿Κπὶ 
τούτοις, τῶν ναυαγίων τὸ πλῆθος τίς ἂν ἐξαριθμή- 

- ᾿ -“ - -“ 
σαιτο; τῶν μὲν ἐχ τῆς τῶν πολεμίων προσόολῆς 
χαταδύντων, τῶν δὲ ἐχ τῆς λαθραίας τῶν συμμα- 

, 5 - ΒΗ Ἂ: - ΕῚ , - 

χούντων ἐπιδουλὴῆς, ἄλλων ἐκ τῆς ἀπειρίας τῶν 

εὐθυνόντων ᾿ ὅπου γε αὕτανδροι ἐχχλησίαι, οἷον 

ὑφάλοις τιαὶ τοῖς αἱρετιχοῖς δόλοις προσαραχθεῖσαι 
" ͵ Ἵ' μ - » - ο ἕ 

διεφθάρησαν, ἄλλοι δὲ τῶν ἐχθρῶν τοῦ 5 σωτηρίου 

πάθους, παραλαύόντες τοὺς οἴακας, περὶ τὴν πίστιν 

ἐναυάγησαν. Αἴ δὲ ἐχ τῶν ἀρχόντων τοῦ χόσμου 

τούτου ἐπαγόμεναι ταραχαὶ. ποίας οὐχὶ θυέλλης 

χαὶ χαταιγίδος ἢ σφοδρότερον τοὺς λαοὺς ἀνατρέ- 

πουσι; Κατηφὴς δέ τις “ὄντως χαὶ στυγνὴ σχοτό- 

μαινα τὰς ἐχχλησίας ἐπέχει, τῶν λαμπτήρων 
- , ἌΧ Η ῃ . Ων “ “- 

τοῦ χόσυου, οὺς ἔθετο ὁ Θεὸς τὰς ψυχὰς τῶν λαῶν 

φωτίζειν, ἐξοιχισθέντων. ᾿Γὺ δὲ ὑπερόάλλον αὐτοῖς 
- Χ ὃ ͵ ,ὕ 5 ΄ ΧΨΝ 

τῆς πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίας, ἐπιχρεμαμένου ἤδη 

τοῦ φόδου τῆς τοῦ παντὸς διαλύσεως, ἧ παραιτεῖται 
Ἁ Ε - ΑΝ ΩΣ ΝΆ , ᾽, 

τὴν αἴσθησιν. Τοῦ γὰρ χοινοῦ χαὶ δημοσίου πολέ- 

μου πλεῖόν ἐστι τὸ ἴδιον δυσμενὲς, τῆς ἐκ τοῦ κρα- 

τῆσαι τῶν ἐναντίων δόξης τοῦ χοινὼῶς πᾶσι λυσι- 

τελοῦντος προτιθεμένης, οἷς τὸ παραυτίχα τῆς 

φιλοτιμίας τερπνὸν τῶν εἰς ὕστερον ἀποχειμένων 
μισθῶν προτιμότερον. Διόπερ πάντες ὁμοίως, καθ᾽ 
ὃν ἂν ἕχαστος δύνηται τρόπον, τὰς φονιχὰς χεῖρας 
Ε] Ψ " , τε" - Ν᾿ ᾿ 
ἀλλήλοις ἀντεπιφέρουσι. ῬΤραχεῖα δέ τις χραυγὴ 

Ὁ 55 » ͵ δ Ἷ ΡΣ , ν᾿ ἢ 

τῶν ἐξ ἀντιλογίας παρατριδομένων ἀλλήλοις, καὶ 

- 
ἱ ἐπέθη 1 τὰ Ἀθρτα5 βοοαπά 5, τα α]ο τη 6] 115 {αα τι 

δα ἐπανέθη. γε5 411 (οά!οε65 ἐπενέθη. 

ἃ σωτηρίου πάθους 1 [ἃ ορα ΠΘΘῚ βθοη 1 ἐπι πἃ -- 

ὙἸτητι5 {πο6 ἴῃ 6115 Ἰεροθαξαν σωτηρίου πνεύματος, ποῖ 

ἐχ 5110 εὐ πιοτὸ Βα5111, 41 Θρινιασα βαποίαπι σωτή- 

ο'ον ππιϑάαιατα ἀρρο}] αι, πᾶς (ομηθοῆδιις ᾿Ιοσοπάιτιηι 

ΔΙΓΟΟΙ 46 σΟΠΘΠΈΟΠΘ π56π6 δά πη η!δϑίπ πη σε - 
[ἈΠ 6 ἢ 1Π ΠΟ5 ᾿Πδ γι] 5ιιπ|, πὸ θη {τ|6 θ6] ] πὴ 

ἴῃ τηλ] ὰ5 ρᾶγίθ5 }Συχία πη 05 ᾿ΠΠΕΠΊΘΡΆΒΡ1165 (15-- 
βϑοίστῃ δϑὲ, 5ῖ6 τιῖξ. ῬΆΡΕΠῚ Ὁ ΘΟ] ΠΠΘ ΠῚ 51Π11}]-- 

ταΐθ Π 5 Ραγτ πη ΟὉ ῬΥΪν ἴδ} 515Ρ10] ΟΠ Θ ΠῚ ΟΙΊΠ]1-- 

Ῥιι5 οὐϊτιηι ᾿Π} Ρ] Δ 8 }01}}6 οϑβαῖ. Η 860 γ6ΙῸ θη ροϑίδϑ 

ΘοοἸθϑίαγαμη. πὰ ἰᾳ πάθη. ΤηΔΡηἃ ΡΙΌΘ6Ι]ὰ ΠΟ 
65. δίγοοιου ὃ 1Π 48 τιξ ΟΠ Π65 ρϑίνττη [Θυ ΠΏ 11 ἰῸ- 

60 τηο[] 5ιιηΐ, 1ἴὰ ΟἸἼΠ6 [ππΠ ἀΔπηθηἴμμη, εἰ 5 συθοὰ 

ἀοστηδέιιπη ὨλΠΙ ΠΊΘΠΓ1Π|., ΠΟΙ τΪϑιιη εϑῖ. Ὑ0]- 

ψ ΟΠ αν ᾿ΠΒΌΡΘΥ οἱ {558} Π|} ΟΠ] Π]8 5. Ῥ1ΓΡῚ θΔ5] 

. πη] 6 Π 18, ἀππηητι6. 8111 1ἢ Δ]|105. ψ]ΟΙ551π| 1η}- 
Ρεΐαπι [Δ ΟΙ πη 115., 811 ἃ}0 1118 ΒΈΡυ θυ πη. ἘΠ 51 

[6 ῬΥΪΟΙ ΠΟΙ ΡΟΥΘ 5560: ΠΟ5Π15, 15 ΖῸ] δαχ  Πδίτη", 
γυϊπογαΐ. Οτιοά 51 116 σθοι ἀθυῖς Ἰοΐτι5.., ΘΟΠΊ ΠΟ 

δι ᾿πϑανοῖε. ΤΠ 1Πἴδι ΠῸ5 ΠΑ Θμμ8 βοοϊθία- 
15, {πδηΐαπι ΘΟΙΠΠΏΙΠΙ Οἄϊ0 Δάν θυβ 105 Ρ1Ό56- 
4αϊμιαν. ΤΙ ῬουγῸ ρῥγρίθυιθυιπὶ Ποϑίθϑ , 18 τῇ ΠῸΒ 
ἸῃἴοΥ ΠΟῸ5 Πποϑβίθϑ υἹἀθιητι5 6556. ΗἸ5 4166 οατι515 (115 
ΘΠΠΙΘΡΑ ΓΒ. ῬΟϑϑὶὲ ΠΔΕ ΡΑσΊΟΥ Τα. ΤΠ] ΕΓ Ί ΠΟΤῚ; 

γ6] δουτιμὴ {{| Πποϑἐϊπιπὶ 1ΠῚ ΓΘ Β510Π6 «6 ΠΊΘ  ΘΊ 111}, 

γ6] 4 6χ Οσου 15 5ΘΟΙΟΥ ΠῚ ἰΠ5141Π|5. οσοϊάπιπξ, 

γ6] 4] ΡῈ ᾿πρΘΥ Πα π ατισιτ ΡΟΥΘ ἢ: οὐμη 6ο- 

οἰδϑίθο πᾶ οὐπμὴ 0515 που ΠῚ 115, Πϑο ΘΠ Θοστιη 40-- 

115 γϑταῦ 51} ἀαπὰ ΓΘ ΕΠ τι5 50 1115 11Π1586... Ρ61"- 
αἴτ6 51πῈ : 411 νθΡῸ δχ Ποϑίοτι5. 5] Π 6 γ86 μὰ5- 
510 15. (μι σα! ον πδοια οοομπρανιῃηΐ, οἸγοα Πάθπι 

παυβασίτα. [δοθυῖη 9 (δθίθυτιηι ἔαγ] 86 ἃ) ΠαἾ1ι8 
πππι Π61 ΡΥΙΠΟΙΡΊτι5 ῬΡΟ ἢ οἸβοθηΐθβ., “πὰ ΠΟΠ ΡΙῸ-- 
ΠΕ11ὰ, {πὸ ποη ἔα θῖπθ ΠΟΥΡΙ 1115. δ ν θυπιης 

ΡΟριυ]ο59 ἘδοΙοβιαθ νΘ᾽Ὸ Θά ]Π1950 “ιιδο 48 Π| 8660 μ]α- 
Π6 ἐγ15115 δὸ πιοοϑία οσοιραΐ, ν᾽ 6]166ὲ Πππ}] ΠΔγ]- 

θιι5 ππιπάϊ , {π|8 Πδῖι5 ρμοϑβιιθγαΐ δ 1Ππη] πη 485 
Ροριυΐϊουτηι Δηϊμηα5, ἀοπιο ΡΙΌΠΊΡ 4115. ῬΟΥΡΟ 17 - 
ΠΟ ἴοὰ 74πὶ 1Πΐ6 1 ̓ρ505 ὙἱΠΌΘΠΕΙ ΘΟ ΘΠΓ1Ο, οἴ 
7απι ᾿πημηϊπθαῦ [ΘΥΡΟΥ ΠΏ] [85 ΓΕ] ΠΏ ἘΠΠΙΥΘΙΒΙ ; 
Δα] Π}10 Π18}} 56 Π511Π1. ΝᾺΠῚ ΡΝ ἰᾶ 511 {5 ὈΪτι5 
οϑὲ {πᾶ} σοι 1 Π 6. ΡῈ Ὀ]]ου μη 4τι6 6! Ππππὴ 5. ἄτιπὶ 
Δάνουβαυῖοθ ν]ποθπϊ σἹουα Ὀγϑθυ αν μῈ0}]10 85 
ΘΠ απ τ {ΠΠ|α], ΦῈΠΌτι5. ΡΥ Θ5Θ 5 [ΘΠ] ΡΟΥ ΑΓΔ 18 
Β]ονία ψοὶρία5. ῬΥΙΟΥ ἃ0 ῬΟΠΟΥ Θδ[ Ργ2ΘΠ}115 1η 
Ροβίθυμ πὰ γΘρΟβ 5. ἘΘΖι6. ΟΠ Π65. Ρδυἐθν 4πο- 

ΘΕΠΙΠΠ6 Ροβϑιιηΐ Τη0600 ΤΠ θυ Θο 1065. ΠΠ Δ Π1Ι5 510] 

Ῥαΐαβθαΐῦ σωτηρίου χηρύγματος. 

Β σφοδρότερον 1 Βερ. 5θσιαπά τι5 

ς ὄντως 1 [{ὰ ΜΙε5. οοάϊοο5. ΕΠ οὕτως. 

βαρύτερον. 
ἱ : 

ἃ παραιτεῖται  Ἀερ. βϑοαπά 5. παραιρεῖται. Ῥάι]0 

Ροβὲ εἀπεὶ κρατεῖσθαι, Μί55. ὃ᾽1 ἴῃ ἰοχία. ϑαΡιηής Βορ. 

βοοιμ τ τῆς φιλονεικίας τερπνόν. 
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Ἐπεεῖι. 43. 
;- 

θ. 5. ΒΑΘΒΙ͂ΠΙΙ ΟἸΒΑΠΕἙ, ΘΑΡΡΑΒΌΟ. ΛἈΕΆΟΘΠΈΕΡ. 

᾿πνΊσθηι [ἔδυ π!. ΑΘΘΡ 115 διι ἔθ πὶ αι] 41 οἰδηηον Ὁ βοὴ ἄσημος, χαὶ δύσχριτος ἦχος ἐκ τῶν ἀσιγήτων 
ΘΟΡΙΠῚ 5, 4{| 6Χ ΘΟΠΊΘΠ ΒΟΠΘ 5656 πηι ΟΟἸΠ ἀπηΐ, 

σΟΠ αβάτ|6 νΟοΙ θυ 0., 1Π6 ΙΒ ΠΟῖι5. ΘΟ ΠΪΠῚ5. 6 

ΠΙᾺ Π} 5:16 Π {1} 5118. ἘΠῚ] ΕΠ} 115., [οἰδΠ ΘΙΌΡΘ 

7Δηι ἘςοΙθϑίδηη ΠΡ] ΟνἹ., ΡῸΡ Θχοθβϑιι5 ἃ0 ἀθἔδοξιβ 

γϑοξιη μ᾽ δία 5. ἀοσπηὰ 5  ΘΡΘ ΠΗ θι1ι5. τη. 4}1] 
ἀυϊάθπι δά {πα ]5πηῖιΠπῚ., Ὁ ῬΘΡΒΟΙΑΡΙΙ ΠῚ. ΘΟΠ[τ-- 
ΒΙΟΠΘΠῚ , 8}1]| σοπίγα, ἃ ΡασΔΠΙ5ΠΠ απ ΡΘΙ Παΐι- 

ΓΆΓΙΙΠ σΟη ΓαΡ θα ἀθ θυπέπιν : δθοὸ τὶ πο 
αἰ  Π1π|5 ᾿Π5ΡΊΡαἴὰ ΒΟΡῚΡ πα Γὰ 1Π|ΘΡ 1105 56 65 [ΓΔ Π} 
ἈΡΘΓΘ ΡΟβ511 5, Π60 Ἀροϑίο!οθ ΤΡ ΠΟ Π65 1105 ἴη-- 

[61 56 σο πο Πα 6 να]θαπηξ. 564 τπΠ]6 115 Διη]ΟἸ ἴ86 ἢ" 

Πἰ5. δϑὲ Δ4 σγδιδπη ΘΓ] : ἃ0 58 {0165 δϑὲ 1π11]-- 

ΟἰἸΕ186 οατιθᾶ., ΟΡΙ ΒΙΟΠ 15 ἀἸ556 ΠΕ ΓΘ. ῬΟΥΓΟ ΘΡΡῸ - 

Υ15 51Π}}Π1Π{π| 0 Γ65 οϑὲ {πᾶν 15 ΘΟ] ΠΥ ΠΟΠΟ ΠΡΠΏΪΟΡ 

4 5θἀΠΠΠ 015 δοοϊοίαίθημ. ΤΠθοΪοσιιβ νθΓῸ {ΠΗ οὶ 

651, 15 ΘΠ}, {1| ΠηΔΟι}15 1ΠΠῈΠΊ ΘΓ ΠΡ 115 ἀηΪ-- 

τη Ππαρθαΐ ποίΐδίδη). ἩΠῚΠΟ ΓΘΓΙ ΠῚ] ΠΟγάΙΟΡ 115 

Π} 1] ΘΟΡ ἃ 51π|11} ΘΧΟΙ ΓΔ ΠΕ11ΠῚ 56 ΠΟ Π6η1. [{ὰ- 
416 4] 56 |}0505 5115 ΘΙ θσ 616 5:{{Ὀ8 5 }15..,.ὄ {π|64τ|6 

οἰ [δοῖδηΐ ΡΥΙ πο ραίιιη 7. 11 ΘΟΟΪ ὀβί αν ιι πὶ ρ δ δοξα- 

5 50. ΓΙ Π ΕΠ, ΓΘΡ Ϊδα 58 ΠῸ1 ΒΡΙΡ 15. Δ μη] η]- 

Θ[ΓΔ ΠΟ Π6. ΦαΠΊΠ116 ΡΓΌΓ5115 ΘΥΆΠΘΘ]]ΟΙ5. ΡΠ 15. οὉ 
5] αἴ πα Π ΓΘΥΊΠ ΟΥ̓] ΠΟΙ ΟΠ [τ515., 1Π6 {8 }}}}}5 Θϑὲ 

Δ ργθϑοϊαγαϑβ ᾿ΡΓΠΡΕΟ , πΠΟΠΖΈΟΟτι6. Θουι ἢ 41] 
ἈΠ Ι ΠΟ Π 6. ΟΡ ΠΕ, 5656 ἴῃ εἰσ ηἸταῖθ5. ρου Ὑ] πὴ 
᾿ππΘη[6. 181} γΘΙῸ σΓαν]5 “περ δηη ΠΡΌ Ϊὰ 0 
᾿ος ΡΥ ποῖραῖιιθ. ἃ 6. ΡΟΡτΪο5. ἰπναϑῖ : τιπθ 

ΤΡ Ὶ[86. 51 Π| ῬΓΟΥΘΙ15 ἃ0 ᾿ΠᾺΠ65 ΓΘ δοίουιη 6Χ- 

ΠΟΡΓΔΙΟΠΘΒ , ἀτ1Π} ΠΘΠΊΟ 56 Πηὰ 515 ἀἸ ΓΘ} ] “ἀτιβοῦ] τα-- 

ΓΘ. 48Π| ἃ}115 ᾿ΠΠΡΟΡΆΡ 6 ἀθῦογο., Ο [δία πὶ οΧ 

1Π50 11 ΘΟΠΟΘΡ ΠῚ ΘΧἸβΕϊπλαΐ. 

η8. Ηδϑβ Ο0}0 "65 51|6γ6 τἘ|1π|5 Ππάϊοαν, {8 Π| 

Ἰοχαὶ,, τἀ πη Φπι ηὶ [0 Π}1Π15 ΝῸΧ Ρ6Γ [απίοσ. τπη}1]-- 

ἴπ|8. ΘΧΔΙΙΑΙΡῚ ΠΟῚ ΡΟϑ51{. ΝᾺ ΠῚ 51 γϑῦα δι1πΐ {{π|2 
αἰχὶὶ ἘροΪ ϑιαβίθθ, ψϑῦθα ϑαρί θη ἔτ ἴπ «πἰοῖθ 

ΔΌΔΙΡῚ, ΡΠ ασἐμητιπὶ ἃ θϑὲ, τ ἴῃ ΠΟΟ ϑἴαίιι ΓΘΥΠΠΩ 

ἀθ Πῖ5 Ιοχα! οοηνθηϊαῖ. ΔΙῸ γθΡῸ δείδη ΠΠπὼ ρνὸ- 

. ῬΒθεσαῃι ἀἸοτιιπὴ. ΤΘΡΥΊ ΠΏ : 7πέο {ἰσοπς ἐπ ἐθηι-- 

ΡΟΓΘ {ἰο ασον: 60 ηιιοί ἐδηηριις πιαϊμηιν 65ΐ, 

ἴῃ 4τι0 411 Φα]6 ΠῚ} βαρ ]αηΐαπξ, 411} γϑΡῸ ἰπ51-- 

ἴλη: ΙΑ 050 5, ἅΠῚ γϑγὸ ΔρρΙ απ ππῦ; 564 «τ 18}08-- 

ΒΟΘΠΓῚ ΤΠ] Π.Π ΘΧ ΤΒΘΡΙΘΟΡἴὰ ΡΟΡ σα, πα|Ππ|5 
6ϑ[ ; {δι πδηη Ἰπχὰ ᾿Θ θη} ψΘίθυ ΘΠ), Π6 15 {ἰ- 
ἄθη) {πὶ νε] {πιππθΠἔπιη) ᾿ΠΙ πο 5110 ΠΟΙ (0]-- 
Ἰαρϑίιμη. ΡΥ ΘΘΙΘΥ ΟΕ .,. σαΡοῖ ΓΘΡΓΘΠΘηβίομθ. 864 

ΠΟ 11ἀθη ΠῚ ΠΙ566 Τθιη ρΟΥΙΡτι5. Οὐ πατη ἤογοὶ 9 

4ιααπάο γο γι σογαῖα ΟΠΊΠΙ ΟΠαγιίαΐε., δ] αία 

ὁ στιγματίας [1 Νί55. φυαίπον, ἘΔΜ1Π στιγματίσα:. 

Γ ἢ αὐτῷ 1 [{ὰ (ὐοάοο5 ποβίτὶ οπημθ5. ἘΠῚ ἢ αὐτόν. 
΄ ὃ ἐν τῷ χαιοῷ ἐχείνω πο ἀοϑβιιηΐ ἴῃ {Ὑ1Ὀ 115 δῖ55, ἴ,ο- 

" 

θορύδων, πᾶσαν ἤδη σχεδὸν ᾿Εχχλησίαν πεπλήρω- 

χεν, ἐπὶ ὑπερόδολὰς καὶ ἐλλείψεις τὸ εὐθὲς δόγμα 
“- ΕῚ . ὔ| ἌΝ Ἁ " ᾿Ὶ 

τῆς εὐσεδείας παρατρεπόντων. Οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ 

᾿Ιουδαϊσμὸν διὰ τῆς συγχύσεως τῶν προσώπων, 

οἵ δὲ ἐπὶ “Ἑλληνισυὸν διὰ τῆς τῶν φύσεων ἐναν- 

τιότητος παραφέρονται"οὔτε τῆς θεοπνεύστου Γρα- 

φῆς μεσιτεύειν αὐτοῖς ἐξαρχούσης, οὔτε τῶν ἀπο- 
ΩΣ “7 Ν Ξ ΄ ᾿ -" 

στολιχῶν παραδόσεων τὰς πρὸς ἀλλήλους αὐτοῖς 

διαλλαγὰς βραδευουσῶν. Ἐς δὲ ὅρος φιλίας, τὸ 

καθ᾽ ἡδονὴν εἰπεῖν" χαὶ ἔχθρας ἀρχοῦσα πρόφασις, 
ΜΕ ιἣ ΘᾺ ξρῖς ἡ ῥα Ἡὼσ.ς- δὲ ,ὔ 

τὸ τ᾽ συμόῆναι ταῖς δόξαις. Πάσης δὲ συνωμοσίας 

πιστότερον πρὸς χοινωνίαν στάσεως ἣ τοῦ σφαλ- 
« ΄ νυ μ οῸῷὰὦω ᾿ , 

ματος ὁμοιότης. Θεολόγος δὲ πᾶς, χαὶ ὃ μυρίαις 

χηλῖσι τὴν ψυχὴν “ στιγματίας. ᾿Ἰϊντεῦθεν τοῖς νεω- 

τεροποιοῖς εὐπορίχ τῶν συστασιαζόντων πολλή. 
γ᾿ 

μοι 
ἢ . Ἁ Ὁ 

οιγαροῦν αὐτοχειροτόνητοι καὶ σπουδαρχίδαι τῶν 
“Ὁ " ͵ 

ἐχχλησιῶν τὰς προστασίας διαλαγχάνουσι; τὴν οἷ- 
-ὖν Α 

χονομίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος παρωσάμενοι. Καὶ 
-ᾳ0,.37ὦ κν - ΕἸ - φΦο» 5 ᾽ὔ παντελῶς ἤδη τῶν εὐαγγελικῶν θεσμῶν ἐξ ἀχοσμίας 

᾽ὔ λ }Ὶ 

συγχεχυμένων, ἀμύθητος ὠθισμὸς ἐπὶ τὰς προεδρίας 
-Ὁ ΜΝ - 

ἐστὶ, τῶν φανητιώντων ἑἕχάστου ἑαυτὸν εἰσποιεῖν 
- ΄ Ω . ΄, 5 , » Ν  ἘΡ ΥΝΑῚ 

τῇ προστασία βιαζομένου. ᾿Αναρχία δέ τις δεινὴ ἀπὸ 
“- Ἂς " - ,ὔ 

τῆς φιλαρχίας ταύτης τοῖς λαοῖς ἐπεχώμασεν " ὅθεν 

ἄπραχτοι παντελῶς χαὶ ἀργαὶ τῶν ἐπιστατούντων 
« “.} Ε “ 5 δ, Χ [ᾺἋ » 

αἱ παραχλήσεις. οὐ μᾶλλον ἀχούειν τινὸς, ' ἢ αὖ- 
Ὁ ὦ τ 2 , ε δ ΣᾺ " 

τῷ ἄρχειν ἑτέρων ὀφειλόμενον εἶναι ἑχάστου διὰ 
Ἁ 55 5 , "ὉὉΣ ’ 

τὸν ἐξ ἀμαθίας τῦφον λογιζομένου. 

“ “ψ» Π 
Διὰ ταῦτα λυσιτελεστέραν τοῦ λόγου τὴν σιωπὴν 

5 Ὺ « -ι Ὁ ψ΄. -ὉὉ " , 5» 

ἐτιθέμην, ὥς οὐ δυναμένης φωνῆς ἀνθρώπου διὰ 

τοσούτων θορύδων εἰσακουσθῆναι. Εἰ γὰρ ἀληθῆ τὰ 
Φ58) ε-“ το. «“ ΄ - ΕῚ 

τοῦ ᾿χχλησιαστοῦ ῥήματα, ὅτι Λόγοι σοφῶν ἐν 
δῃ ’ - Ἅρ Ἃ ΄ ; “ 

ἀναπαύσει ἀχούονται, πολλοῦ ἂν δέοι πρέπειν τῇ 
τ , " ᾿ , , 390), ΔΝ ὍΔ "ἢ 

γυν χατάστασει τὸ περι τουτῶν λέγειν. ἴμὲ ὁξ χαι 

᾿ ᾿" » - ᾿ ἌΨ [ « Ἁ 
το προφήτιλον εχεῖνο χατεγε' λόγιον γότι [9] συνιὼν 

-ῸὉο ᾿ , 

τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ σιωπήσεται, διότι ὃ χαιρὸς Ε ἐν 
Ψ 5 Ἀῆδν ΑΡῸΣ ἀρρλιῦς , -- ἜΣ 

πονηρός ἐστιν" ἐν ᾧ οἱ μὲν ὑποσχελίζουσι νῦν, οἱ δὲ 
" - “ ἈᾺ - Η͂ 

ἐνάλλονται τῷ πεσόντι, ἄλλοι ὃὲ ἐπικροτοῦσιν “ ὃ δὲ ν 

τῷ ὀχλάσαντι γεῖρα ὀρέγων ἐχ συμπαθείας οὐχ ἔστι" 67 τῷ ὀχλάσαντι χεῖρα ὀρέγων ἐχ συμπαθείας οὐχ ἔστι 
Α , ἩἭ "ι . , - Ὁ Ἰὼ 

καίτοιγε, κατὰ τὸν παλαιὸν νόμον, οὐδ᾽ ὃ τὸ ὕπο- 
τ, “-Ὁ Ἁ ἣἥ "Δ 

ζύγιον τοῦ ἐχθροῦ πεπτωχὸς ὑπὸ ὅ τὸν γόμον παρα- 
Ὁ ΝῚ ὌΝ , 3 δ ΒΝ Α “-ὖ -Ὁ 

οραμὼν ᾽ αχαταγνώστος, ΑΥ ν οὐχ. τανὺυν τοιαῦτα. 

Πόϑεν: ὅποι “ε διὸ ν΄ ἘΞΡΞ τὸ ἐς ἘΞΞΕ θεν; ὅπου γε διὰ πάντων τῆς ἀγάπης ψυγείσης, 
ιν -Ὁ ͵ὕ 
. 

παρΑι οἱ ὟΝ « ΄ ΙΑ 5 
ανγτρηται μεν αοξελφωὼν συμπνοιχ ᾿ ομονοιᾶς ὃξ αγνο- 

δῖαν Ἔἰ]ἅτη ἴῃς ΠΟΗΠ1]}15 (ΟΠ οΙ)ιι5 χαιρὸς πονηρῶν 
᾽ 
ἐστιν. 

5 ͵ 
ΑΓ ΤΟΝ μον 81. Μ85. οοήϊοεβ. ἘΜῚΠ τῶν γόμων. 

ρλν 

-, 



11Β. ΠΕ ϑΡΙΆΙΤΌ ΒΘΆΝΟΤΟ. 

εἴται χαὶ τοὔνομα . ἀνήρηνται δὲ ἀγαπητιχαὶ νου- 
θεσίαι: οὐδαμοῦ σπλάγχνον ἢ" χριστιανὸν, οὐδαμοῦ 
δάχρυον συμπαθές. Οὐχ ἔστιν ὃ τὸν ἀσθενοῦντα τῇ 
πίστει προσλαμδανόμενος, ἀλλὰ τοσοῦτον μῖσος τοῖς 

δμοφύλοις πρὸς ἀλλήλους ἐχχέχκαυται, ὥστε υᾶλλον 

τοῖς πλησίον πτώμασιν, ἢ τοῖς οἰχείοις ἕχαστος χα- 

τορθώμασιν ἐπαγάλλονται. “Ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς λοι- 

μικαῖς συμπαθείαις χαὶ οἱ χατὰ πᾶσαν ἀχρίόδειαν 
διαιτώμενοι τὰ ἴσα τοῖς ἄλλοις κάμνουσιν, ἐχ τῆς 

πρὸς τοὺς διεφθαρμένους δμιλίας τῆς “ ἀῤῥωστίας 

ἀναπιμπλάμενοι" οὕτω καὶ νῦν πάντες ἀλλήλοις 

γεγόναμεν ὅμοιοι, ὑπὸ τῆς κατασχούσης τὰς ψυχὰς 
ἡυιῶν φιλονεικίας πρὸς τὸν τῶν χαχῶν ζῆλον ὕπε- 

γεχθέντες. ᾿Εντεῦθεν ἀσύγγνωστοι μὲν χαὶ πικροὶ 

χάθηνται τῶν ἀποτυγχανομένων ἐξετασταί - ἀγνώ- 

μόνες δὲ χαὶ δυσμενεῖς τῶν κατορθουμένων χριταί: 
χαὶ τοσοῦτον, ὡς ἔοιχε, τὸ χαχὸν ἡμῖν ἐνίδρυται, 

ὥστε χαὶ τῶν ἀλόγων γεγόναμεν ἀλογώτεροι" εἴ γε 

ἐχεῖνα μὲν τὰ δυόφυλα ἀλλήλοις συναγελάζεται" ἡμῖν 
δὲ ὃ χαλεπώτατος πόλεμος πρὸς τοὺς οἰχείους ἐστί. 

Τούτων μὲν οὖν πάντων ἕνεχεν σιωπᾶν ἔδει, 

ἀλλ᾽ “ ἀνθεῖλχε γὰρ ἑτέρωθεν ἣ ἀγάπη, οὐ ζητοῦ- 

σα τὸ ἑαυτῆς, χαὶ νιχδν ἀξιοῦσα πᾶσαν χαιρῶν καὶ 

πραγμάτων δυσχέρειαν. ᾿δίδαξαν δὲ ἡμᾶς χαὶ οἱ 

ἐπὶ τῆς Βαδυλωνίας παῖδες, καὶ μηδενὸς ὄντος τοῦ 

συντιθεμένου τῇ εὐσεόεία,, χαθ᾽ ἑαυτοὺς τὸ ἐπι(άλ- 
λον ἐχτελεῖν οἵ γε ἐχ μέσης τῆς φλογὸς τὸν Θεὸν 

ἀνύμνουν, μιὴ λογιζόμενοι τὸ πλῆθος τῶν τὴν ἀλή-- 

θειαν ἀθετούντων, ἀλλ᾽ ἀλλήλοις ἀρχούμενοι, τρεῖς 

ὄντες. Διόπερ οὐδὲ ἥυῖϊν ὄχνον ἐνεποίησε τῶν πο- 

λειλίων τὸ νέφος, ἀλλὰ τὴν ἐλπίδα θέμενοι ἐπὶ τὴν Ὁ 
βοήθειαν τοῦ Πνεύματος, ἐν πάσῃ παῤῥησίᾳ χα- 

τηγγείλαμεν τὴν ἀλήθειαν. Ἢ πάντων ἂν ἦν σχε- 

τλιώτατον, τοὺς μὲν βλασφημοῦντας τὸ Πνεῦμα, οὕ- 
τως εὐχόλως πρὸς τὸν “ εὐσεδὴ λόγον ἀποθρασύνε- 

σθαι" ἡμᾶς δὲ τηλικοῦτον ἔχοντας συνασπιστὴν χαὶ 

συνήγορον, ὀχνεῖν τὸν λόγον ἶ διαχονεῖν, τὸν ἐκ τῆς 

τῶν πατέρων παραδόσεως πρὸς ἡυᾶς ἀκολουθίᾳ 

μνήμης διασωθέντα. ᾿Επὶ πλεῖον δὲ ἡμῶν ἐπήγειρε 
τὴν δρμὴν τῆς τε ἀνυποχρίτου σου ἀγάπης τὸ διά- 

πυρον, χαὶ τὸ τοῦ τρόπου ἐμόριθὲς χαὶ ἡσύχιον, ἐγ- 
γυώμενον μὴ εἷς πολλοὺς ἐξοίσειν τὰ ῥηθησόμενα " 

οὐχ ὡς ἄξια χαταχρύπτεσθαι" ἀλλ᾽ ὥστε μὴ δίπτε- 

Ὁ χριστιανόν Ἴ 516 νεΐογοβ ΠΡνῚ. ἘΔΙΠ χρηστόν. 
ο ἀῤῥωστίας  Π)ο δρῖ! (οάϊοεβ ἁἀάπηΐ πάσης. 

Νοη, παυ]ο ροβῦ 11 ὑπαχθέντες. (οάϊοο5 Νῖ55. αὖ ἴῃ 

ἴοχίιι. 

ἃ ἀνθεῖλχε 1 51. Νί95. σοἤϊοοβ, ΕΖ ἀνθεῖλε. 

η9 

δὲ ἔρα ΓΕ] ΠῚ ΘΟΠΒΡΙΡΆΓΟ . φΟΠΟΟ Δἴ. νΘΙῸ ΘΕΆ πὶ 

ΠΟΙ ἸϑπογΑΐαγ ; 5810] [88 ϑιιηΐ δυιῖθη ΘΕΪΔ 1 

ΔΙΠΪοο5. ΔἀΙΠΟΠΙΠΟΠΟ5., ΠυΒητ ΠῚ γ]βοθνὰ ΟἢιῚ-- 

βία πα, Πιιϑα Δ ΠῚ ̓ΔΟΙῪ πὰ ΘΧ ΘΟΙΠΠΙΙΒΘΡΔΙΙΟΠΘ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧ, 

ΝΟη 681 4π|ὶ 1ηΠγμλτιη ἴπ ἢ6 ϑιιβοῖριθι, 5ϑὰ ἰδη- 

{π|πὶ Οὐϊτιπὶ ᾿ηΐθ. {1} 1165. Θχαυϑιῖ, τι ΠαΊ5671|6 
τηᾶρῖ5. 46 ῬΙΌΧ Ϊ ᾿Ὡρ510ιι5, {πὰπὶ 46. ΡΥΟΡΙῚ5 

γϑοῖθ ἴδοιϊθ. οχϑα τοι. Οπριηδα πηοάτιμη. διιΐθηη 1Π 

οΟΠίλσ 5. ῬΟΒΠΠ] ΘΠ Άγι 1 ΘΕΆ 11 {] 5ι1Π1Π1ἃ 

σαν ϑουναηΐ ν᾽ οἴτι5 γα ΟΠ 61, [Δ ΠΊΘΠ 1Ι56416Π1] ΠΠΟΓ-- 

5. αι] 5 411] Ια ογαπε , ἄτιπ 010 ΘΟη ΘΠ ἀ]Π6ΠῚ 

ΘΟΓΠῚ 41|| ΠΟΥΓΠΕ 5αηἴ, ΟΡ ΙΘΠίτι ᾿ρ51 ἑοστο- 

[ἈΠῸ Π6 : {Πάρι πη ΟἸΏΠΘ5. 51121165 Προ ΠΟΒ 

([Ἀοἴ] ϑαπηιι5., ἃ ΘΟΠΙ ΘΠ ΠΟΠ6, {128 ΠΟΒΙΓῸΒ5 ΔΠΙΠΊΟΘ 

Θσοαρανῖς, δ τπδίου τι πὰ ΘΠ ΠΟ ΠΘηῚ ρΘΡ τοι]. 

ἩΠ πο πη Ρ] Δ Ὰ Ὀ1165 οἰ ἃπιαυ] βάθη Θυγἃ[ΟΥ1ΠῚ ΘΧα- 

ΠΑ ΙΟΓ6Β .», ΤΠ {| γ6ΙῸ οἷ τηΆ] 6  }} γθοΐθ ἔδοϊο- 

γἴιπὶ {πιά 1665: ἂὸ ἰἈπῖππ|, αἱ ν᾽ ἀθίι , ΤΔ]τι ΠῚ 

ΠΟΡΪ5. ἰπϑϑάϊε, αὐ γαῦοηθ ἀθβΕ Δ ΠῚ} ΤΩΔΡῚΒ , 

{πᾶ π} 1088 ΔΗΪ Δ ]Π1ἃ Ὀναΐα : Βα] ἀθιὴ 11 {1188 ϑη 1 

6] 56} ΘΘΠΟΙΪ5., ἱπίο 5686. ΘΟ ΒΟΟΙΔΠ τ : δὲ 
πο Ϊ5. αἰγοοϊσϑϑίπηιπὶ ὈΘ]Π τ οϑὲ δάγθγϑιϑ ἀοπηθ- 

511008. 
σ9. Τα π6 ῬΓΟΡΊΟΥ [πὰ5 ΟΠ] 65 ΟΔτΙ585 5116 Π6Π1ΠῚ 

γαῖ, 564 ἴῃ ἀϊνούϑαμη ρᾶγίθμι γϑίγαχὶς ΟΠΠΑΡ [88 . 

ΠΟΙ {120 6Π5 Ζποα ᾿ρ51π|5 θϑὲ, ἃ0 ὙΊΠΟΘΓΘ ΟἸΙΡΙΘΠ5 

ΟΙΏΠΘΙῚ [θη ρΟΥι πὴ 80 ΤΌΓιιπῚ αἰ[Ποι]Πταΐθι. Θα]η 

δὲ Ριθυὶ {αὶ Γαθρπε ἰπ ΒΑΡΎ ]ΟΠΪὰ ἀοοιουιηΐ Π08; 

δ ϊα Π]ϑὶ ΠΘΠΊΟ 511 4π| ῥ᾽ θαι ϑα γαρϑίθι.., ἴδιηθ ἢ 
Ρυϊναῦπι φαοά οἰ Οἷ ΠΟΒΕΓῚ δὲ ρϑυάθονθ : (α] 

ἀυϊάθηι οχ ἱποθμάϊο τπθάϊο οπθρᾶηΐ ΠΥΠΊΠΟΒ 

Ὅεο, παιὰ γϑρυίδηῖθβ πη Πα ἀἸ πη ἀΒΡΘΡηΔἢ- 

{ἰππτὰ νϑυϊταΐθη., 564 5101 ᾿πυ]οθ ϑα ΠΟΘ 65 , 

οἴιπ δϑϑϑηΐ ἰγ65. ΟἸΑΡΙΌΡίθι' Π6 ΠῸ5 αι! ἀθπὶ 46- 

ἴδυγαϊς Ποβίϊαπη Πα 65., 564 ἤχᾶ 5Ρ6ὲ ἴῃ ριῶ- 

5110 ΘΡΙνῚπ5.. Θαπ. ΟἸΏΠΙ Πάτιοῖὰ γουι αἴθ 8ῃ- 

πιπεϊανίτητι5. ΑἸΠΙΟΖαΪ [ον δΕ ΟΠ] ΠῚ ΠῚ ΪΒΘΥΓῚΠΏΠΠ1; 

605 4ἰ ΟΠ 15 ᾿ποθϑϑιηΐ ΒΡ Ρ πη.) [8 [Δ0116 

δάγουϑαβ ρίαπι ἀΟΟ πὰ ΠῚ Δ ΠΙΠΊ0 Θ ΓΘ ΡῚ ἃς ᾿Π50- 

65 6.6 : ΠΟῸ5 ΜΘΙῸ 4{| τἀ] θῶ, παίρθιηι5. ρΡοἴθοῖο - 

γ8 ΠῚ ἃς ΡΔΙΓΟΠΙΙΠ 5 ΠῸΠ Δ 616 ἀοοίγιπδηη ἰγὰ- 

ἄθγο, 4{|88 ΘΧ πηδ]ονιιπι ρα ΠΟ Π6 Ρουρθίπα η16- 

ΠΊΟΥΪ86 56 116 δὰ ποθ τιϑ4πὸ βϑύναία [π|{. ΜΙ ϑὶβ 

τἀππθη δχοϊίανιξ πη ρθίπμη ποϑίγιι μι σ᾿ ΠΘ 015 ΟΠ Ϊ- 

τατ5 ἔπ πῸη Ποῖδθο ἴουνοῦ , ΤΟΥ] Ππ|6 ΠΟΥ ΠῚ 

ραν [85 ἃ [Δ ΟΙ Γ} 185 : (1188 165 βροπάθραηξ [Ὁγ6, 

ὁ εὐσεθῇ 1 515 οπιποβ ποϑίυὶ (οἴο65, Θχοορ 5 ἰὰ- 

τηθη Ἀοϑῖο βοοιπᾶο εἰ (Ο]Ρουίῖπο,, ἴπ 4πῖθι5 ἀοβιης 

ΔΙ «ποῦ [011α, (οπίτα ἴπ δ 115 Ἰοσοεραίιν ἀσεδῇ, 

Γ διακονεῖν  Πεοϑὲ οὰ νὸχ ἴῃ αιδίπον 1115 (οάἸοὶ- 

"5 ; 516 ἑάσαοι αὖ ἴῃ οὐὰ ΒΟΡῚΙ ΦΠΑΡΕ Ἰοσαΐξισ, 

ΒΞ] 5 

5116 Γὸ ἷα- 

τπαογαῖ, 

εἰνατι ἴα 5 

5εὰ 

ὨΘἢ δἰνιὶ. 

1. (Ὁ. τς 



94 5... ΒΑΘΒΙΠΜΙ ΟΕΒΑΠΕῈ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

αὐ δὰ 7ιι85 ἀἸοετνὶ Θϑϑθηγῖι5 ΠῚ ῬΓΡΟΔΙγΘηΐ ἴπ γε]- 
δ8 : ΠΟῚ 4υοα ἀἸσπᾶ 5'πΐ {1188 σα η ἴα}, 564 Π6 
ΠΊΔΓΡΔΡΊΓ28 ΓΟ] ΟΙΔ Πὰν ῬΟΓΟΪ5. ἘΠ᾿ Πδοο «υϊάθιη 
Βαοίοπιϑ. Οποά 5ἱ ΠΡῚ 46. Πἰ5 88{15. ἀϊοίι πηι νὶ(6-- 
ἴὰν, 511 ΠΙῸ ΘΘΓΠΊΟΠΙΒ5 ΠῊΪ5 : 51Π ΤΠ] Πτι5..,. ΠΕῈΠ]]ὰ 1η-- 

νἸάἸα οϑὲ , ϑιπι 1056 ᾿πϑ] ἀθη ἴθ πῇ ἰΠ 6 151 ΠΟ ΠῚ 5 ΡΘΥ 

1Π ΘγΓΟ ΟΠΘη ἃ ΘσΟΠἰΘΠΠΟΠ6. Δ] 6 Πἃ πη ΔἸ] αἱά 
δον Θορη ΠΟ η1. ΠΑ}: 6 Π1ΠῚ Τ᾽ ΟΠ Πτι5 ἅτ ΡΘΓ 
ΠΟ5 Δΐ Ρ6} 4]105.,) ΘΟΡΙΠῚ Πτ186 ἀδϑηξ ΘΟΠΏρ]6- 
ΠΟ 11], {π|Χ ἃ 5016 [181 {1188 αἰ ΐ5 5110 γη] π]ϑ γα- 
τὰν ἃ ϑΡινῖῖα. 

ε ἢ δι’ ἡμῶν, ἢ δι᾿ ἑτέρων 1 1τὰ ποϑίτὶ σοαϊοος Ν55. 
ἙἘΔ1 δι᾿ ἡμῶν, ἢ χαὶ δι’ ἑτέρων. Μοχ ἄτιο Οοάἴοο5 τῶν 

Ε 

σθαι τοῖς χοίροις τοὺς μαργαρίτας. Καὶ ταῦτα μὲν 

εἰς τοσοῦτον. Σοὶ δὲ, εἰ μὲν ἀρχούντως ἔχε! τὰ εἷ-- 

ρηυένα,, τοῦτο πέρας ἔστω τοῦ περὶ τούτων λόγου. 
Εἰ δὲ ἐλλιπῶς ἔχειν δόξει, φθόνος οὐδεὶς φιλοπόνως 

προσεδρεύοντα τῇ ζητήσει, δι᾿ ἐρωτήσεως ἀφιλονεί- 

χου προστιθέναι τῇ γνώσει. Δώσει γὰρ ὅ Κύριος 

ξ ἢ δι’ ἡμῶν, ἢ δι’ ἑτέρων, τῶν λειπομένων τὴν 

πλήρωσιν χατὰ τὴν ἐπιχορηγουμένην τοῖς ἀξίοις 
αὐτοῦ γνῶσιν ὑπὸ τοῦ Πνεύματος. 

λειπόντων, Αἰ1ἰ ἄιϊιο τῶν λοιπῶν. 



ΙΝΌΕΧ. 9 ἰδ} 

ΙΝΡΕΧ 

ΟΑΡΙΤΙΙ͂Μ ΤΙΒΆῚΙ Ὲ ΒΡΙΆΤΤΙΙ ΒΑΝΟΤΟ. 

1. Ῥγυοστηλ1} 1ἢ 4{|ὸ οβίθπα τ} ΠΘΟΟΒΒ8 185 6886 

416. πυϊπ αι [15511}15. ΓΠ ΘΟ] σας ῬαΡΓΠ] 5. ῬΟΥΒΟΤῚ -- 

ἰαίτοη 68. Ρᾶσ. 1 
Π. {90π46 510 ονγία ᾿ιωγθυϊοογιπι 6. 5Υ11}}015 ὁὉ- 

ΒΟΡΎΔ[10. ά 

ΠῚ. Βὶ πημαπάδπα ΡΠ} ] βορὰ παΐαπι 6856 46 50]- 

1415 8ορ]}βέϊοα πὶ Ἰβρα αὐ ]οπθ μη, 1014. 

Τν, Ἠδτυπι 5υ}1 θασιιτὴ. τιϑιιτη βδῖπο αἰ Ἰβουιτηΐπο 

ἴῃ δουιρίανα Δ4ΠΙΒΡΟΥΙ. ϑ 

Υν, Επ 46 Ραΐγο (1οὶ ρμδ)" ψιίθτι, οἵ ἄς ΕἸ]Ἰο, 6α, 

ψιο., εἰ ἀς ϑρινια βαποίο, 0 

ΥἹ. Οδουντ 115 41 ἀθίνυπαπὶ ΕΠ απ ΠῸΠ 6586 

οαπῃ Ραΐτο, 86 ροϑβὲ Ῥαίγθιῃ ; ὉΠῚ εἰ 46 5]ο- 

τίς δ πιὰ] Παρ. 10 

ΝΠ. Αἀνοῦβιιβ 05 {π| ἀϊοαπῇ ποῖ ΘΟΠ ΡΤ ΘΠ ἴοΙ 

46 ΕΠῚ᾿Ὸ ἀἴοῖ, οπεε ζι0., 564 με)" σιιθπι. 18 

ΠΙ. τοῦ πιο !5 τη 6] Πραΐαν πο ραγίϊουϊα,, 

ῬΟν ψιιθπι, εὖ ἴῃ {πὸ βθηϑι1 Θοη σ ΘπΕ1π5. 411- 

οἰΐαιν,, συγ ζι0 : ΠῚ οἰϊα πὶ οχροηϊζι", {πο-- 

τοῖο πηαηααίμπμη δοοῖριὶ ΕἼΠ]τιι5, οἵ φαοπηοάο 

γαϊἐ {πγ΄ 1. 

ΙΧ, Ῥιυορυῖα ἂο ἀιδεϊποίς 46 ϑριγιῖα. ποίϊομοβ, 

ἀοοίγιπα ϑουριπγαστιτη ΘΟΠσ τ ηἴο8. 19 
Χ. Αἀνοῦϑιιβ 605 {1 “Ἰουπὶ ποῖ ορονίοτο ῬΑ[Ὶ 

εὖ ΕἼΠΟ δάϊπηρονο ϑρισιἔιιπι βα ποίσῃ. 20 

ΧΙ. Ῥυωνυδυιοαϊουοβ 6556 1105, {] πορσαηΐ 501- 

τἰΐατη, 2 

ΧΙ, Αἀνογϑιιβ θ05 4] ἀϊοηΐ βυποον θα ρι1δπιὰ 
ἰαπίαχηῃ ἢ ποιλΐπο Π)οχηἸη]. 23 

ΧΙΠ. Οὔὕᾶτε ἀρια Ῥαι]ιπι ἃ πΠΡ6}1 51 πη] οπ Ῥὰ- 

γα οἱ ΕἼΠΟ Δ ]πησιαπίατγ, 24 

ΧΙ, ΟΡ]οοῖῖο, φιοά εὐ ἴῃ Μοβθπ ποόμπα]}}1 Ἀὰ- 

ῬὮΖαι βαπ, οἵ τη 1ΠΠπ|πὶ ογο]  ουιπί ; οἱ ππι- 

7.5 5ο] αἴϊο, }ὶ οἱ 46 ἤριτβ. 2 

ΧΥ. Βοθροηβῖο δά τά «υοα 51 πΐονιιηΐ, π08 εἰ 

ἴπ ἀπάτα ΒΑΡ ΖΑΤῚ : ΠῚ] οἱ ἄς Βαριεϊδπηδίο. 28 

ΧΥῚ. Ουοά ἴῃ οἴπηὶ ποίϊοπα ϑριγιίιι5. βαποίτ5 

᾿πθΘΡΑΓΑΡ1Π15 οί, ἃ Ῥαίγο οὐ ΕἸ]1ο, ιν ἴῃ ογθᾶ- 

τίοη ᾿μ|6}Π 15] 1] τυ οΥοα ΓΤ, 5ῖγ πὶ Ππι- 
ΠΔΠΔΙΠΔ ΤΌΓαΤι “ἰβροπβαίϊοπο, δῖγθ ἴῃ 7861-- 

οἷο {πο οχβρθοίαξαν., 

ΧΥΤΙ, Αὐνοῦϑιιβ 605 18] ἀἸοιιπΐ Ποῖ ΘΟ ΠΤ] ΟΓἃΤὶ 

Ῥαιγὶ ἂς ΕἼ]Πο δρί νειν βαποίιμη,, 564 5αΡπι-- 

ΤΩΘΡΑΤῚ : ΠῸῚ οἱ (6 ῥα σομππιιπηογαἰο πο. 511Π|-- 

τη ἶτι5 ΠΩ͂ΟῚ ἡ δοῦγϑιι85. 

ΧΥ ΠῚ. Οἰιοιηοάο ἴπ ργοΐδθδιομιθ ἐγ! πὶ ̓ υγροϑία- 

5601) Ῥ᾿τΠ ΤΠ] ΟΠ ΔΥΌ 86 ἀοϑτηᾶ βου πηιι8, Ὁ] οἵ 

δογιτη, {π| “Ἰουηΐ ΘΡΙγΙ[αγη 51 τ] ΟΓΑΥῚ, Γ6- 

Γαξαίϊο. 

ΧΙΧ, Αἀνουβιιβ 605 (τ ἀἸοιηξ πὸπὶ 6586 9] ουιῆ- 

οαπάπηι ΘΡΙν τη. 

ΧΧ, Αἄνοῦϑιιθ 605, {π| “Ἰοιηΐ δ ργιξαση πθὸ ἰπ 

ΒΟΙΎΙΠ, πο 1ῃ Π6.1]1 οοπ  ἸΠ1οπ6 6856, 564 ἴῃ 

σοπάπτοπο ΠΡΟΓοσ Τα, 

ΧΧΙ. Ῥοβυπηομΐα ἐσ Θουρ 715 ΘΡΙΡῚ [πὶ 00 61- 

Ἰᾳγὶ ΤοτἸ πτιπ. 

ΧΧΙ, (οπῆἤντημαίο παΐμγα}15 Θομη γα τ] ἢ 15 501- 

γι τ|5, 60 {πο πιο ἃς Ῥαΐον οἱ ΕἼΠΠτι5 ᾿ποοπὶ- 

ῬΙΘΘΠ5101115, 

ΧΧΙΠΠ, δρινιταβ. σ] ον Πολ ΟΠ θη 6556. ΘητΠΠ 6 Γᾶ -- 

{]οποτ δου πὶ {15 11 ἀἀδιιπΐ, 

ΧΧΙΥ. Βοάαγσυίιο ἀρϑατ ἀἸζα 15 δου τα 41 πο 

δ᾽ουιποαπῖ ϑριυ απ, ἐχ ΘΟ] ΟΠ 6 ΘΟΙ ΠῚ 48 

πῃ ΟΥ̓ 015 σ]ουἹὰ δἰποιαηίαν, 

ΧΧΝ, Οὐοά Βονιρίαχα Πὰο 5011] ἐγ: ῬΓῸ Ομ 

ταἰαίαγ : ΠΡῚ οἴιαπὶ ῬγοΡραίαν οἱ 1ἄθπ ΡΟ]]ογα 

«ποά δπγ. 

ΧΧΥῚ. Οὐὕοι χτποα15 ἀϊοίξιιν ἐπι, τοι ἀοπὶ πιο 15 
ἄς ϑριγιία ἃοοΙρὶ. 

ΧΧΥΤΙ. {{π6ὸ τπτίπαπὶ μα θεαῖς 5114} οτιηι, οἱ 
4πᾶπ| γἱπὶ Παβθαΐ, 01 εὖ ἄς ΕΟ] οδῖς 16 ρῚ 8 

Ἠ1110 βουιρίο ρυοατ18, 

ΧΧΥΠΙΙ, Ουοά (πᾷ ἄς οπαϊπῖθαβ ἄϊοῖε δουιρῖα- 

Τὰ ἰδιηπ8π| τιηὰ οαπὶ (Πγῖδίο γοσπδηΐθιι5, 

δα ἄς ϑριγιεαι. ἀϊα] ποῦ οοποράπηξ δἄνογϑα-- 

ΤῊ. 

ΧΧΙΧ. Ἐπυχηογαίϊο νἱγοσιπὶ 1π ΠΠοΟ]6βῖα 111π- 

βύσιππι, {πὶ ̓ π ΒΟΥῚΡ 15 5015 181 διιηῦ ᾿ὰ0 γοο6, 

Οἰμ7)1. 

ΧΧΧ Ἐχροβιίο Ῥυβθη 15. ΘΟΟ]Θϑιανιιπὴ βίδξαβ. 
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ΤΟΥ ΕΝ ΑἸΤΊΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗἩΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ἉΠΙΣΤΟΛΑΙ. 
ΒΑΝΟΤῚ ῬΑΤΆΙΒ ΝΟΌΒΤῊΙ 

ΒΑ51111 ΕΡΙΘΎΊΤΟΙ, κὲ 
ΕΟΌΝΟΟΜ ΟἈΌΙΝΕΜ ΤΕΜΡΟΒΟΌΜΝΜ 

ΝΌΝΕΟ ΡΕΙΝΠΜ ΡΙΘΡΟΒΙΤΑ͂, 

ΕΤΙΝ ΤᾺΆΕ5 ΟἸΙΑΘ5Ε5 ὈΙΒΘΤΆΙΒΙΟ ΤΕ. 

Οὐάβϑιθ 1. (ΟηΠπθὲ θρίβίοϊαθ ἀπίῖθ Θρ βοοραΐιπ) βου ρίαβ 40 ἅππὸ 357 δὰ ἁππῖηὶ 370. Οὐἠθιι5 

Δα απέιν ΠΟΠΠἢ]88. απ}0128,. 4αϊα νἱάθπειν δά Ποο ἰθηριιθ ΡΘΥΓΠΘΓΘ. 

11. Οιιὰ5 Θρίβοοριῖιθ 50 }|0511 ἃ ΔΠΠπῸ 370 δή δππιιπὶ 378. 

ΠΙ. Ἐρίβϑίοϊαϑ πα} ἰθηηρου5 ποία 55 παΐαβ, οπὰ ΘΠ] 15. ἀπ} 115 οἱ ΘρΡῸΓ}Π15. ΠΟΠΠΙΠ]15. 

ΡΕΙΑ ΘΙ 5515. 
ΠΣ ΘΟ ΧΉΗ Α". ΒΡ ΠΟ, ΑἹ. 

ΕΤηρις ΒΑΒΙ]ΠΤιι5 5656, ἀπππὶ Επιβξ Πττιπὶ ἔγιιβέγα {αξουτΐ 1Π ὙΑΓΥῚ5 Υ ΘΙ Ομ Ραι5, Ροης ἀπὈ1ΐαβθθ Δπ ποτὶ ἕαΐο δὶ 

ἰουέαπα οὐηπῖὰ ἤαπέ,, 564 1115 Π ογ]5. σεογθδίιπι πγιιΐαβϑα θη θηϊαπι ; Πδοο, Ἰπάπατη,, Πηριϊ τι τοῖς] αἱ 

Δοιτα5., οὗ Ρτονιἀοηΐαιη βἰαϊααί, 

Ξ Εὐσταθίῳ φ ιλοσόφῳ. 

Ἀπειρηχότα με ἤδη πρὸς τὰς παρὰ τῆς " λεγο- 569 
, ΤΩΣ ΕῚ ,ὔ Κα ται 9. . ᾿ ἣν 

μένης τυχὴς ἐπηρειᾶς, παρ ἧς αει τι προς το μη 

ἃ Εὐσταθίω φιλοσόφω  (οἄοχ Ἀεσ. Ῥτίπηιι5 516 [ἃ - 
Ῥεῖ : πρὸς τὸν Εὐστάθιον πρεσθύτερον ἀντιοχείας, “1. 

Επιοιαιϊίμσν ργδςὑγίσηιτι “Τπεϊοο]ια. οάοχ Υὶ αἰϊοα- 

τι οἵ (ὑοἸ5!πίαπτιβ γθ θη ον εἴ Βορίτ5 Βθοπη 18 : 

πρὸς Ἑὐστάθιον φιλόσοφον ἀπὸ ἀντιοχείας, πρὸ τοῦ πρεσδύ- 

τερον κατασταθῆναι, “14 Εἰἱιιαιλίιτι ρῥ]ιιϊοσορἼιιπι αὖ 

“4 πιϊοοϊιῖα, ργζιδῴτίατ ρΓς Ῥ γέ γ ογΕαν Θέμιν", ΒΆΒ1Π1ιι5 

γἱ ο]οοῖ. [πᾶς νἱἄοίαν ἀογιναΐα (οά οὶ Ηδυ]ςοδηὶ 

τηθπἄοβα ἰϑοῖιο : Εὐσταθίῳ φιλοσόφῳ ἀντιοχείας περὶ 

τοῦ πρεσθυτερίου, 7 μοίαιῖο ρμ]οδορίιο “Ἵπεϊοο]ιία 

εἶς ξαοεγοἱΐο. δεα εἷς {π|15 ρᾶναπη ποο Ἰοοο {1- 

Ῥασηάϊππι. Ναμι πὸο ργοβυίου οταὶ Ἐπιβία  Πῖι5. 1116, 
564 οἰ μπῖουβ, αὐ ᾿πάἀϊσαπὶ πο ΒΆ51ΠῚ νευρὰ: ἤωο, 

χια5ο, ποΉ πὸ διεηηΐ ορενα {αιὶ, πἰϊ {π| εἰἰχενῖὶδ, ποῖ πα 

ΤΟΝ, [{1,| 

Πιπιείαιπῖο ρλϊίοξορπο. 

ΤΑ 116 Δηΐ1η0 ἀδῇοϊοπίθηι 0] 1Π]Παἴὰ5. 40 δὰν 
Α 4π66 ἀϊοῖτπιν, Γογία πᾶ 1Π] 0185, ἃ {πιὰ 56 ΠΡΟ 8]1- 

γιδοοσοαίϊς ἢ Νοσας οἰϊαπη πε οἶα ογέμ5 υἹ οἰαγ 

{α556, 5.64 (ἀρρδάοοῖα, τ] 5ρΡ65 111ι|5 στ ἄθπ αι εἴ δπ-- 

ἴεα Βαϑιπα Αἰ 6 π15 το δαπίοπι ἰοηπογαΐ, οἷ ἔππο 

οἴϊαπη ΑἸοχδπ ἀτῖθ ξοστοίαπέοιῃ ἰεπεραΐῖ. {π4π τηουϊίο 

Ἰάδιη 6556 οὐϑάτεαν Επιβέδι πο 111, 4πο πὶ Ρ] ασΊθιι5 1ατι- 

4αι Ἐππαρία5 εἴ (αρραάοοῖϊα οτίππι ἰοϑξαξιγ. 8Ὶ 4115 
δαΐοπι [ιἷ5 σογθὶ5 ἀπὸ ἀντιοχείας 5’ στ] Ποατὶ σο]1 Βασῖ- 

Ἰτὰπὶ ΑΠΈΪΟΟΙΪδ6 ΞοΥΊρβῖββα ; πὸ 14 φυϊάθπη ὙΘΓΈΠΙ 

οὐ. Ταπο πίστη αὖ ἴρβε ἀθοϊαταῖ, Α]οχαπαγιο τπογᾶ-- 
Ραΐαν, [ἃ ἀπατῃ ἐχ οἰΐα 5 (οα!οῖθιι5 Θσ ροΐεϑί, Βα- 

5Ππ|ιπὶ Πδθο βου ρ51586. Δ η θ 1 ΠΔ ῬΓΟΒΡΥ ΟΡ ΟΥΘα ἔτ, 
Ρ λεγομένης] ἀεεϑβὲ ἴῃ φυΐϊπαπα σοαοῖθιι5 Δῖ55. πὸ 

γοΓιιΒ[15517η15. 

“Ζἰἰας. 
εὐ χν- 

ϑογίρίπ απ- 

πο 357. 



ΟἸας5ῖ5 1. 

Οἴὐβαγθα 
πο χορ} 18 

Ῥοπογα πη 

βίῳ. 

Τασεϊὶ 

Ῥευοογίμα- 
(ἰοη 63. 

η8 5. ΛΒ ΘΈΛΕΙ 

«14 ᾿πη ρθη θ πε ΘΧβ. 11, «ΠΟΤΊ Π15. ἴΘοιι πὶ ΠΟ η- 

σνθάογον, ΠῚ υ 5. μι} Ὸ 4ιοάδηι προ 40. γον αβιὶ 

80 σοηῃϑβοϊαζιιβ 65. [πὶ Θηϊηὶ ἃρτι τη 1056 απο δΠη 
ποο νϑ θα "41, ἃΠ ΠΟΙ [ὉΡ [6 ΨΘΡΊΠΠῚ 511, {πιο ἃ 

ΡΙ αν ιι5. ἀϊοιτατιν, πϑορϑϑιατθ σαδ πὴ ἃ [αῖο 
[05 ΠΟβίΓα5 δῖνθ βᾶγνᾶϑ 5δῖνθ ΠηᾶσΠα5. 65], Π6Ὸ 

1ΠΠπ|5 ΓΟΪ ΠῸ5 ΠΟΙ Π65 6556 ἀοΠΊ1Π05:; ἅτ 51 "Ὸ5 

τὰ 56 ποὸη παθοῖ, ου πὰ «πα ἀατη Πυη  Πδὴι γν]- 

[8 Π| ΡΓΌΘι5. ἀσὶτανῖ. ΑἸ4π6. [εἷἰ5 σΟρῚ ΓΔ ΠΟ ΠΙΠΡι15 

ΡΙαΡΙπμδὴ (015 γ θη δ}, Ὁ] οατι885, {Π τι5. δ 

Θὰ5 δἰ ἀιιοῖιι5 51η), ἀπ Ἰσ θυ 5. ἔσο γ 4] ΑἸ 6 Πὰ5 
Ο ἔπε ΡΠ] ΟΡ] δ [ἀπλᾺ 1, ΘΟΠ ΘΠ 5. {1168 1]}Π1Ὸ 

81η{. Ῥγδοΐθυ ἢ ἀτιΓ6 πὴ} ΟἸ{{π|5 Η Θ᾽] ΘΒ ΡΟΠΤΙ ΟἸν Πα [6], 
(πᾶ αι 56{π|ᾶπ᾿ {ΠῚ 5565 5 ΘΠ. σα Πέτι5. ἘῈ Α 518 ΠῚ 

ἀαϊάθηι δ Πλϊ Γαἴτι5 5111}; 564 δαὶ ὈΟΠΟΓΙΙΠῚ, {186 1Π 

οὰ διιηῖ, ΜΙ ΘΕ ΟΡΟΙ τ ρΡΟ ΡΟ υ θαπι. Ροβίαιιδηη ἃπ-- 

160} ΨΘΩΪ 1Π ΡΑΓΡΔ 1, [6116 ᾿ΠΘ ΘΠ 5 ΤΟΥ 1Π Θὰ 

(πιορϑι τπιπ ΠῸῚ ᾿πγ θη; ἢ] πῸ τ] θ᾽ ΠΟΘ Ρ 5. Πη1{{τ8 

ψΑΡΙΘ 116 ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ 65 ἹΠΟΡ᾿ ΠατΟυ ἢ ΟΠΟΡ ἴδ ϑιιηΐ 
ΠΡΟ ἸπηΘΠ ΟΡ}. Υ 6] ΘΠ 11} δ ΟΡ ΟἾΔ Π 111} ὈΓΌΓΘΙΙ5 
[αἰτ, θα Τἀοἰνοο σαν πάη; ν6] ΠΘΟΟ556 [|| [6-- 

οἴιπὶ ΔΡοιιηΐ6 ἴῃ ΟΥ̓ ΘηΤΟ ΠῚ ῬΡΟ  οἸδοὶ ΠῸῚ ΡΌ556., 
οἵ οἵτπὶ ἰαπάθη ἈΙΦπὰ Π 40 ̓ ΠΠτι 16 15 ἸαονἸ 115 ἴπ 
ΒΥ ΓΙᾺ ΠῚ ΡΘΡΥ ΘΠΪ556η), ΡΠ] ΟΒΟΡ ἢ, 4] ἴῃ ἜσΥ- 

Ῥίμηι θ᾽] Ραΐ, ΘΟ Π ΘΘ11} ΠΟῚ 556 π|]. Ἀπ 5115 
Ἰσίται’ ῬΡῸΠοΙδοθπάτιηη [0 1π συ ρίαηι, Ιοηϑο οἱ 

ΑἸ ΓΠΟΠῚ 1ΠΠΠΟΡῸ, ἃς π6 1Π Ὸ «αϊθηη μρσία: τὰ 

404] ὁγὰξ 1 ΟρίδΕ15. 564 ΓΔ} 1π[ατιϑῖο ΔΠΊΟΙῸ οἱ 

Ρίοθαν, πὶ αὺ ἃ ῬΘυβὰ5. ΘΙ Πα τιΠ} 1} οϑϑθῖ, οἱ 

ἃ ΘΧΈΡΘΙΠΟΒ Π56110  ] ΑΓ Ὸ5 51η}11] ἘΠΕ ΠΑΝ ΩΝ 
(5: φαϊ θη 1ΠΠπ|ὸ δια γ ΘΠ ΡΒ : τπι5Ζτι6 Δ 60 ο]"51-- 

βδἴθ αι ἀφίῃ}, ἀπ μἰς βοάθπάμππι ΑἸοχα πανία; 

14 αιιοα δὲ σοπεῖσιε. ῬιατΟ ΘΠ] ΠΪ5] ρΘοιι 15 Ἰηοἴαν 
ΡΓ ΘΙ ΟΠ 5Ε ἃ {1} ΡαΠλτ1ΠῈ 5Θ ατθ πο ἀο[αε σαῖι5 65- 
561}, {Ἐπ ΠῚ ῚΠΠ ἔτ Π|556. τ1ξ γῸ] α] ἃ Ν Υ 558 ΠῚ [ΠῸ]ΟΔΠὴ 
ΘΓ. ΘΙ ΘΘΙῸ5, ἃ0 51 4115 ΘΧΈΡΘΠΠ5. ΟΥΡῚ5. ΠΟΘΙ 

τ μιητρύπολιν 1 ΓΑΖαΘΣ τ] θη ἴῃ Ηδ]]οβροπίο εἰ[απι 

6588 (ἰοπβί απ] ΠΡΟ] Ἰη. Αϑῖδ ἀπ Τὴ ΜΕ νΡοροΙ ΠΣ ΠοῚ 
ἘΡΙνόβαπη υἹ θῖν ἀρ ΡΟ]]αγα ΒΑΚ ΠΤ, 5 Οαβαγοαπι ; 
116 Θπλη τηθπΐθ οἱ ϑηΐιπο ἐογοθαΐαν ; μῖο {Π1ι|5 νἰδο 
ἤμῖ5; οἵ ἄπ ἤσπο οἱ {{πα] απ {τι ΟΡ τόυιπὶ Ρο-- 
ΠΑΡΕΠῚ ΟΥΑΙ Θηΐα., 58 115 ἐπαϊοαΐ 7ιτὸ ἀεθιξαμπα. πο 
ἴαϊσδθ. Ῥάαι]ο ροβὲ Ἰορίπηιβ. οὐτὴ ΔΖ ι15 (ΟΠ ἸοΙ 5 
ἐπεὶ δέ ῥγὸ εὸ 4υοά εϑί, ἴῃ 6115 ἐπειδὴ δέ. 

ἃ Αἴγυπτόνδ' ἰέναι 1 ΝῊ (ὐοάϊοοβ Μ55. Αἰγυπτόν τ᾽ 
ἰέναι, φαδίαον 4111 Αἰγυπτόν τε ἰέναι. [Μ416. Ν ἜΥϑαβ θηῖτα 
εϑὲ Ἠοπηθιῖ, Ο«., Δ, 488.1 Ῥαῦϊο ρμοβὲ γοσῦϊα δὴ δα- 
ἀϊτα εχ ἄπο οοαϊοῖθιις ΝΊ55. 

- ἐπὶ τῆς  ἘΔ4ῚΠ ἢ ἐπὶ τῆς. Ἐγταΐαχα βιιϑἐ Ἁ]Ἰπητι5 ατι-- 

οἴονξαῖς (Ἰοῖ5 (οἰ! πη] πὶ ἈΠΕ αΙοΓΙ5 οἱ Ηαυ]αηὶ, 
“ ἐπέχεινα, ἄν σε  ξῖο (οάϊοο5 ἀμ αὶ βορίθμ ; τη ]6 

ΟΛΑΡΡΛΑΏΟΟ. ΑΒΟΙΠΙΕΡ. 

συγγενέσθαι σοι ἐμπόδιον γέγονε, θαυμαστῶς πως 

ἀνεχαλέσω καὶ παρεμυθήσω τοῖς γράμυασι. Καὶ 
γάρ πως ἤδη καὶ κατ᾽ ἐμαυτὸν ἔστρεφον, μή ποτε 

- - 4 

ἀληθές ἐστι τὸ παρὰ τῶν πολλῶν θρυλλούμενον, ὅτι 

ἀνάγχη τίς ἐστι χαὶ εἱμαρμένη ἣ χαὶ τὰ μικρὰ καὶ 
, 7, ΩΣ ’ ἮΝ Ε 5 Α μ᾿ ΠΥ ,ὔ 

τὰ μείζω τῶν ἡμετέρων ἄγουσα" αὐτοὶ δὲ οὐδενός 
τωὦ Ψ» 

ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι χύριοι" ἢ εἰ μὴ τοῦτο, τύχη τις 
,ὔ ; - ’, μι ’ ͵) Κκ ᾿ ᾿ ̓ 

πάντως τὸν ἀνθρώπινον ἐλαύνει βίον. Καὶ τούτων 
. - - δὴ λ 

πολλὴν συγγνώμην ἕξεις τῶν λογισμῶν, ἐπειδὰν τὰς 
κὰ - 3 Ἀ 8 αἰτίας, ὕφ᾽ ὧν εἷς αὐτοὺς προήχθην, μάθης. ᾿Εγὼ 

κατέλιπον τὰς ᾿Αθήνας χατὰ φήμην τῆς σῆς φιλο-- 

σοφίας, ὑπεριδὼν τῶν ἐχεῖ. Παρέδραμον δὲ τὴν ἐφ᾽ 
“Ἑλλησπόντῳ πόλιν, ὡς οὐδεὶς ᾽Οδυσσεὺς Σειρήνων 

» Α Α 5 ’ μὰ ’ Ν κ᾿ ΝῚ μέλη. Καὶ τὴν ᾿Ασίαν ἐθαύμασα μὲν, πρὸς δὲ τὴν 

μητρόπολιν τῶν ἐν αὐτῇ καλῶν ἠπειγόμην. Ἐπεὶ 

δὲ κατέλαθον τὴν πατρίδα, χαὶ σὲ ἐν αὐτῇ τὸ μέ- 
"» ἜΣ, 4 τῷ : ΘΒ θέ λ' χ γὰ ὄφελος ζητήσας οὐχ εὗρον, ἐντεῦθέν μοι λοιπὸν 

αἵ πολλαὶ χαὶ ποικίλαι ἀφορμαὶ τῶν ἀδοκήτων ἐπι- 
ξς. ΚΞ Ἅ " ΕἸ - , " 

γεγόνασι χωλυμάτων. Ἢ γὰρ ἀσθενεῖν πάντως ἔδει, 

καὶ διὰ τοῦτο ἀπολείπεσθαι" ἢ ἐπὶ τὴν ἑῴαν βαδί-- 

ζοντι ΠΟΥ ΠΣ υἱὴ δύνασθαι" ὀψὲ δέ ποτε υυ- 

ρίοις πόνοις τὴν Συρίαν καταλαύόντα, οὐχ ἔχειν 

συνεῖναι τῷ φιλοσόφῳ πρὸς Αἰγυπτίσυς ἀπάρτι; 

Πάλιν οὖν ἔδει " Αἰγυπτόνδ᾽ ἰέναι, δολιχὴν δδὸν ἀρ- 

γαλέην τε’ χαὶ οὐδ᾽ ἐνταῦθα τὸ σπουδαζόμενον ἔχειν. 

Ἀλλ᾽ οὕτω δύσερως ἦν, ὥστε ἀτὸν ἐπὶ Πέρσας 

Β βαδίζειν ἔδει, καὶ τ ᾧ εἷς ὅτι πύροντο τῆς 

βαρδάρων (ἦλθες γὰρ δὴ κἀκεῖσε’ τοσαύτη τις ἦν 

φιλονεικία τοῦ δαίμονος), ἢ αὐτοῦ καθῆσθαι " ἐπὶ 

τῆς Ἀλεξόνδρονυ » ὅπερ οὖν χαὶ συνέδη. Δοχῷ γάρ 

μο!, 
’ὔ ,ὕ 

μένῳ ἑπόμενος ἀπηγόρευσα, 

εἰ μὴ, ὥσπερ τι θρέμμα, θαλλῷ προδεικνυ-- 

ὁ ἐπέχεινα ἄν σε χαὶ 
Νύσσης τῆς Ἰνδιχῇς ἐλθεῖν ἀγόμενον, χαὶ εἴ τι 

ἔσχατον τῆς χαθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης χωρίον, καὶ τού- 

τῳ ἐπιπλανηθῆναι. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ λέ ἔγειν. 

᾿Αλλὰ τὸ τελευταῖον νῦν ὦ ἐπὶ τῆς πατρίδος διώ- 

ἴῃ 6115 ἐπέχεινα ἄν με, 4ποά 5επίομπεϊ ἀσαπιοπ 

ῬΓΟΥΒὰ5 6 ΠΔοΡαξ. 

ἃ ἐπὶ τῆς πατρίδος 815. ἄπο γοξιϑ Εἰβδῖ πὶ (οάϊοο5 

(οἰ β!Ἰπίαπτιβ οἱ Μοάϊοδιιβ. 510. δἰϊαπη Βαθαϊ ᾿υπηα 

τηᾶπῖι ἅ}1π|5. Δ {1 {π||58] πητι5 Οὐ οχ, οἱἱπὶ ΙΒ] Ο Π οτ 

Ἡδυϊααπεθ, θῖπο ΘΠ ΘΟΓ Δ ΠΘη515 Εχ ἄοποὸ 1]Ππ|5{115- 

511 ΒΘ ἴ5 ὈΥΊΠΟΙρΙ5. Ηδη]οὶ. (οάδθχ Απρ]οαητι ἐπὶ 

τῆς αὐτῆς πατρίδος, ἐγ εαάξεπι ραΐνῖα. ἘΔΙΕ εἰ 4111 Μ85. 

ἐπὶ τῆς αὐτῆς χώρας,,π εαάεπι γεϑίοπε, 1 εβῖ, οατα ἴπ 

δα ἄθιη ΤΟ σΊΟΠ6 ὙΘΥΒΟΓ5, ΠΟ 7 Ἰοσαπη ὃχ ἴοοο τηῖ- 

65. (ὐάθχ Απρ]οαπιβ, ἴῃ {πὸ ρειβρίο τη οϑὲ γὸ- 
(6 ΠῚ πατρίδος ἀββ [ἃ ΠῚ ἔπ1556, αἱ ΘΟ ΠΟ] 6 η 41 ΘΟΡΙ Δ ΠῚ, 

ΒΟΙΊΡΒΙ5586 Βα τὴ ἐπὶ τῆς αὐτῆς, ΒΌΡΡΙοπο χώρας: 

ἴπ ΠΟΠΠ1]115 ἀπίοπι ΠΡ Ρὶς. ΔἸ ατ ἔμῖδβ χώρας, ἴῃ 

1115 γογῸ, οἵτπὶ ἃς ΠΥ ΘΙ ΠΟΤῚ ΒΟΥ Ρίππὶ οσϑοῖ πατρίδος, 



ἘΡΙΒΘΤΟΙΑ 

ν 
- 

’ - ε 

γοντι συγγενέσθαι οὐχ ἐξεγένετο, μαχραῖς ἀῤῥω- 
- Ὁ ΄ τ 

ττίαις ἐξειργομένῳ᾽ αἵ εἶ μἢ τοῦ γε λοιποῦ μετριώ- Ο 

τεραι γένοιντο, οὐδὲ χατὰ τὸν χειμῶνα τῇ λογιότη- 
, Ὁ ΄ ΝΜ 

τί σου συνεσόμεθα. Ταῦτα οὐχ εἱμαρμένης ἔργα, 

ὡς ἂν αὐτὸς εἴποις ; ταῦτα οὐχ ἀνάγκης; ταῦτα οὖ- 
ο - -Ὁ τ ν 7 

χὶ, μικροῦ δεῖν, χαὶ τοὺς τῶν ποιητῶν ἐπὶ Ταντά- 
“" ’ 

λῳ μύθους “ ὑπερεθάλετο; ᾿Αλλ᾽, ὅπερ ἔφην, ῥάων 
’ » -- - 

γέγονα τοῖς γράμμασι, καὶ οὐχέτι ἐπὶ τῆς αὐτῆς εἰ- 
Ἄν ᾿ ΕΣ ΕἾ δὲ χ τ ο, Ἶ υν αὶ 

μι γνωμής. “Φημι δὲ χρῆναι, ὁιόοντι μὲν τὰ ἀγα- 
Α - -» “ ΡΥ 7 ᾿ δὴν να 

θὰ τῷ Θεῷ χάριν εἰδέναι, ταμ'ευομένῳ δὲ μὴ δυσ- 
,ὕ ἀὐίων ὧν ΜΞ » ΑΝ Σ ἘΣ 

χεραίνειν. Καὶ δὴ οὖν καὶ ἣμῖν εἰ μὲν ξ παράσχοιτο 

συνεῖναί σοι, ταῦτ᾽ ἄριστά τε δμοῦ χαὶ ἥδιστα ἥγη- 
τῷ δ “ 5 

σόμεθα. [εἰ δὲ ἀναδάλοιτο, πράως οἴσομεν τὴν ζη- 

υἱαν. Ἄμεινον γάρ που πάντως, ἢ ὡς ἂν ἡμεῖς 

" προελοίμεθα, διοικεῖ τὰ ἡμέτερα φοϑολο νυ: ᾽ Ἔ ΠΡ ΞΈΞ σοῖς 

αὐ τη Π]σανοίαν 1πὸ ἴῃ ἰΙοοοὺ τηογαγοίαν Ἐπιβία! Π ιι5, 

Πᾶπο γοοθη ἴῃ οοπἰοχἔμη ΓΔ] ΓΆ556. (ἰοΐοσατη πᾶ πο 

σομ]θοί αγατ ῬΓΘΟΙΟΥ ΓΘ ΠΟ] 1 ἀπ ΓΙ {|551τη15 (ΟΠ ΠΟΊ}Ρ 15. 

ὁ ὑπερεθάλετο 1 81΄. «υΐϊπχιο. ορίϊμι! Μί58... ΒΔΙΠ 

ὑπερεθάλλετο. 

ἢ φημὶ δὲ χρῆναι πο βρεοοξαθαΐ ρΡογοϊοσαπβ ΒΆ51Π1 

Ἰγομπῖα, πὶ ἤησουο 86. 1π ΔΙ πᾶπὶ ΟΡΙΠΙΟΠΘι 1Π0]1-- 

ἢ 8556, 564 δατη σθδοίιπι 6586 ΤΟ] ΙΘογο., ρογάθαία οϑί 

. 929 

Ἰοοιιβ, ἴῃ 60 ΘΕ} ΘΡΓΆΡ 5. 561 ψυϊά γπυ]τὰ Οριιβ5 
εδὲ γϑίθυγε "Ὁ Ν ΠΟ ροβίγθιηο ΟἵΠη} ἴπ ρα νὰ νΟγ56- 
0157) ἴδοι! Π. 6556 ΠΟ ΘΟΠΓΟΙΓ, Θ0 4πο4 αἰ π{π|ρη 15 

ΠΟΥ Ρ15 ἀθιϊπθαν: 4] ΠΙϑὶ ἀθί ποθ 05 μλ ον 65 ἤδηΐ, 

Π6 ἴῃ ΒΙΘΠ16 “αΠ 6 πὶ θυ θη αι ἔπι σΟηγ Θη16- 

Πη1|5. τος, “τι:650, ΠΟΠΠΘ 51ηΐ ΟΡΘΓὰ αΓ], τ0] τὶ 

ΑἸ ΧΘυῚ5 ὃ ΠΟΠΠΘ ΠΘΟΘΒΒ [15 ἢ δ ΠΟΠΠΘ ΡΙΌΡΕΟ- 

τη τιπη ρμοοδίδυτιπη 6 Ταπίαϊο [τ 5 σι ρου αν η19 

564, αἰ ΑἸΧχῚ, Ἔχ ΠΕ ΘΡῚ5 {π|5 τη 6} π|5 τὴ 6 Πα θαι, πθς 

7απι ΔΙ Ρ 1115 1π ΘΔ 6} 511 56 Θὰ. θη 560 δτι- 
ἴθι) Ορογίθυβ θο Ῥοπὰ ἰγο ΘΠ ΟΥ̓Δ 5. ἈΡΘΓΟ, 

ῬΙΟΟΓΡΑΒΠΠΠΆΠῚ γΕΙῸ ΠΟΠ 5006 Π56)6. ΕΓ 58Π6 5] 

ΠΟΡΙ5 ἀθάθυϊε ἔθοιι ΠῚ 6556, ΟΡ πτὰ [πος 5: πη] 4 1|6 

Τποιιη 551 1ηἃ ρα Ὀ] Πλτ15: 51 ΓΘ αἰ δναΐ, 4 ΠῚ Πα} 

Ἰοπιῖθν [οΡΘηλτ15. ΝᾺ ΠῚ Π6]1π|5 ργοΐθοϊο, {πὰ πὶ ΠῸΒ5 

1051 Θ΄ ΠΘ ΓΘ ΡΟΘ51Π|115, ΠΟΒΙΡἃ ΠΟ ἀθΡΆ ΠΙΡ, 

“- 

τ Ὁ] 6 61 σαίϊο. 

8 παράσχοιτο ἡ (Λπαίτον σο΄Ἰοο5 Νί55., 1ῃ Πῖ5 (ο15]. 

Ῥυπιιβ εἴ ΗΔ:}]., παράσχοι τὸ, 4115 παράσχῃ τό. 

" προελοίμεθαἽ (λιιαΐπον σοα 668 Νῖ58. ποῖὴρα ἀπρ]1- 

οᾶπι15 οἱ Ὗ δεσαπιιβ οατὰ Ἀοσῖο βοοσπηο οἱ (ὐοἰ5]1π1ὰ- 

πὸ βθοιηο προϊδοίμεθοι, γη6 ϊιι5. “ειαγη 1105 ἐρδὶ ργονὶ- 

εἰενα μοϑϑδίπειιδ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗΒ,. ΒΡΙΒΎΟΤΟΑ Ἢ: 

Οτγοροσῖο 111 σαγαμπεὶ 46 5ιέιι 50] Π{π||Ππ||5 ΒΆΒ51Π1., 504 5οῖνα ἀυεητ., 4αοπιοάο 10] γἱναίτν., ἐχρομπῖξ ΒΑΒΠ]τι5 

πὸη «υ]4 1ρ86 ἔλοϊαΐ (Ππλ Π]Π16} οπίπη ἔα οξιιν 56. ποῖ πη] τὴ ΡῬτοῆοοτο), 564 «υϊα [αοϊοπάτιπι 510 : φααπία 

βιηΐ 50 Π1π|5 δα] Ρἱοίαΐομη ἃ] ππθηΐα, {ποπηοάο ϑδουριπγαγαχα ᾿θοί οι Βα] πη σ θη ἃ ογαῖ1ο, (α14 1π 56γ- 

ΠΊΟΠΘ οὗ 1 ᾿ποϑϑ811, (α1 1η οἶθὸ οἵ ρμοῖα οἱ γϑϑιπηθηΐο,, {α] 1π 5οπηπο ΟΡΒουυ παι. 

᾿ Βασίλειος Γρηγορίῳ. 

᾿Επέγνων σου τὴν ἐπιστολὴν, ὥσπερ οἵ τοὺς τῶν 

φίλων παῖδας ἐχ τῆς ἐπιφαινομένης αὐτοῖς ὅδμοιό- 

τῆτος πρὸς τοὺς τεχόντας ᾿ ἐπιγινώσχουσι. Τὸ γὰρ 

μὴ μέγα εἶναι φῆσαι τὴν τοῦ τόπου Ἰχατασχευὴν 

πρὸς τὸ ἐμποιῆσαι δρυτἦν τινα τῇ ψυχῇ σου εἷς τὸν 

μεθ᾽ ἡμῶν βίον, πρὶν ἂν περὶ τοῦ τρόπου τι μάθης 

χαὶ τῆς διαγωγῆς. σὸν ἦν ὄντως τὸ διανόημα, χαὶ 

τῆς σὴς ψυχῆς ' ἄξιον, τῆς πάντα τὰ τῇδε μηδὲν 

τιθεμένης, πρὸς τὴν ἐν ἐπαγγελίαις ἡμῖν ἀποχει- 

«οὐ Βασίλειος Γρηγορίῳ 1 Ηππηο {{{π]π|πὶ δγαϊπηιι5. 6Χ 

ἄποθι5 νοϊαβ 55:15. ΟΟΠΙοΙθιι5, Ἠδυϊθαπο εὐ (οἱ5- 

Ἰϊαΐαπο ρυΐπηο. Γι ρίζαν π΄ ΠΟμΠ6}}15 Γρηγορίῳ ἑταίρῳ, 
Ονεβονῖο δοσαϊϊ. 

κ ἐπιγινώσχουσι 1 [ὰ γοὐιΕιβδιταῖ «αΐτιο Οοά οο8. 

Ἐδιὶ ἐχγινώσχουσιν. {Ππιι5. ὁχ ἈΘρΊς. ἐπιγινώσκοντες. 

βαπίμπι5 Οτοροτσίο. 

ἈΡΟΥΪ δἰ βίο! πὰ ἔπι}, ψαἰτΐ {11 ΔΠΠ]ΘΟΥΙΙΠῚ 
ΠΠΡΘΓῸ5 ΘΧ Ἀρραᾶγθηΐθ ἴῃ 10,515. 5: ΠΉ1ΠΠ 6] Π 6 ΟῚ 

Ρᾶγθη ΠΠρι5 οοσ ποϑβοιιηξ, πο ΘΗ Ϊη} 815," Ἰοοἱ βίρα- 

Ε ΟἔΠ ΓΔ ΠῚ ΠηᾶσΠΪ ΠΠΟΙΊΘΠΤΙ ΠΟῺ 6558 δα οἸοπ άπ 1Π 

δηΐπιο ἴπὸ ἀδϑι ἀθυπιὴ ΔΠ4ποὰ νῇΐθο ΠΟΙ βοιιη 
ἀσθηάςθ, ἀπ θα ιὰπῃ 46 Ἰη 5 πτο 86 ὙΊ ΘΠ 4] ΓΔ ΠῸΠ6 
Δα 14 ἀἸἀἸΟ 6.15; 5616 ΠΠ1ἃ ψ6]6 ἴπᾶ δϑῖ, πο 116 

Ἷ ἀἴρπᾶ ἃπῖη10, 41] ἔθυργο πᾶ ΟΠ ΠΪἃ Ὠ]Π1] 6556 Θχ β:1- 
1τη85, Δα ΒοαΠ ΠὰἀἸ πθη ΠΟΪ5. ᾿π ΡΟΠΠΙΟΙ ΓΔ ΠΟ Πθ115 

ΒαΡΙπ δ νεΐεγοβ ἃ αοῦ ΠΡΥῚ τι μάθοις. 

ἘΓΨ. Αἀάεπάκδ.} 
1 ἄξιον ἡ δπο νόοοθῖι δ Ἰἀϊπιβ ἐσ {τιρι8. σνοῖα-- 

δ 1βδίπη15 Οοα]οῖθιι5, λυ]. (ΟΟἾ5] ρυίμηο εἱ Μεάϊοωο, 

Θ1ς οἴϊαπι παροῖ Ἀδρίαβ βθοιηάτ5, 

Ἴς 

ΟἸαϑ5ι: 1. 

“ἐπ 5 

ϑεγίρία 

ἱπιεῖο 56- 

εὐ δδιιδ, 



100 5, ΒΑΒΙΠΠῚ ΟπΒΑΒΕΑ ΘΑΡΡΑΡΟΘ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ΟἸαδβῖβ 1, γρροβίίαπ), Οὐ ἀβθπὶ ἴρ56. ἴπ Πὰς 5011 |Π6 

ποοῖα 6 ἱπίου τι ἀσᾶπι, ἀϊοθνο μιιάθε. ΘΙ αὶ 

Θαα  ἄθπη. τιῦ 5. ΠΟΙ ΠΟ ΑΓ Π65, ταῦ ᾿π τη ΟΡ 1-- 

ΤΊτι πὶ ΠΠΔ]ΟΥ ΓΗ Οατιδαπ: αἵ Π16 ἴρ56 Ποηπιπ γΘ]ϊη-- 

{πον ροίαϊ. 564 511}1115. διιπὶ ΠΟ ΤΉ Π1]115. 1 ΠΙΔΡῚ 

δαπηπηα ΕἸ ου] αἴθ, δὸ 404] παντσαπα!] ἸΠ50 6 [65 

51, ΙΔ θον Π Πθιι5. δὲ Παιιβθαη 015, 411 Πᾶν ΘΙ 

τηᾶση τ 1 π 6}, οἴ ΘΠ ΘΠ Θ ΠΕ 115 5 ΟΟΥ ΠΟ Π ΓΘ ΠῚ ΘΟ Γ6 

βοναπῖ, πάδαιθ ἴῃ Ἰθηλ τι δια παν ]ἸΟυ] 1 ἰΓᾺ Π5- 

δαπίθβ, πθί 416 πατιβθαηΐ 6ἱ ἴῃ ΔΉ ΘΊΙ51Π15. γθυβδ ἢ - 
[01 τπὰἃ ΘΠΪΠῚ ΟἸΤΠ] 0515 ἰΓΆ 51} Παιιδθὰ 80 1115. 
Αἀ μαιης ἰσίταν πιά τιπὶ 56 {πΟ 4116 ΠΟΙ 86 Γ65 Πᾶ- 

Ῥοπΐ. Νηι ᾿πϑ᾽ἴοβ ΠῚ ΠῚ ΤΠ ΟΥῸ5 ΟἸ ΓΟ Ὁ ΓΘΠ[65, 

ἘΡΙψιι6 ἰἰϑάθ ρ ΟΡ αν] Δ. ] ΟΠ ι15. 5115 ΟΠΟΧΠΙ. 

Οἰιᾶν6 ΠΟ Πα ΠΟΡΟΘΙῸ ΔΕ} 11 διιπλῖ5. ΠδῸ 5011πππ|-- 

ἄϊπο. Οἴα ἀαίθηι [ἀοΐὰ ὀρονίθροι, δὲ ππ 46 πο ῖ5 
ἀαγθίιν ᾿ΠΠΡΓ ΓΘ. γΘϑ 115. 6]1155) 41 54 π|Π|5 ἄτιχ 

Δ]ατι]ι. 5. (μὲ (δὲ φιιῖς Θηΐπι, ᾿παυῖ, νεῖ ροδί πιθ νθηΐγο, 

ϑὰ αὐτιοροὶ ϑθηιοι ἑρδιίηι, οἱ (οἷδαί οὐιιο θη διέατη, οἱ 

56ητιαίτιτ πιθ }, ᾿νδθ0 δῖιηξ. 

Ἔσεν ἢ “. Ἐπιτοπάιτι δϑῖ 5. τιΊῦ τη η 16} ᾿ασαῖδ) ἃ 

ἴὰ5 πορορβα- {ΠΠ 6 ἴδ} ΠΑ ΘΔ ΠΉΙ5. ΟἸο Δ ἀπο τιη] Θπΐ μὴ ΘΟ 15 

τα 651. ΟΠ ΠΘΗΓΘΙ ΟἸ ΡΟ ΠΙΔΟἴτι5, ΘΕ ππιπο Τα] 6} ἴῃ ΟΒ]}- 
41τ|ὰ ἀοἤοχιιθ, πιιΠῸ νΘΙῸ 51} 5111} ἃ ἀθουύϑιιτη ἔρῸ-- 

“ιιΘηἴου ΘΟ ΤΟΥ τ|5.,. ΟΙα ΓΟ. ἃ ῬΘΙΒΡΊ οι ΓΘ ΠῚ Ο]}]6-- 

οἴδ ΠῚ ΘΘΡ ΠΕΙῸ ΠΟῚ ρΡοϊοϑί ; 5641 ΔΟΙΘ ΠῚ [ἢ ΓΘΠῚ ὙἸ581} 

ἀοΙσῚ ὁρονίθι, 51 πθ 0 ρ θυ βρίοιια ἔπει ἃ Θϑὲ Υἰδῖο : 
1ἴὰ οἱ Πιυιπηαὰ πὰ ΠΊΘΠ5 5ΘΧΟΘΉΓ5 ΠΏ ΠΩ] οὐ }5 Ἰδέ γα-- 

οἵα, νυ 6} ΟΙα 6 ΘΟΠΒΡΙΟΘΓῈ. ΠΟῚ μοΐοβί. 564 

οιπῃ 4υϊάθηι απ ποπάτιπη. ΠΡ γι ψ ΠΟΙ }15 

οοπϑίνοἴτια θϑὲ 7. γα  ἀδο οπρ᾽ ἀἸτατ65, ἃς ᾿Π ΡΘ τι5 

ΒῸΠ μοι]. β ρ ΟΡ 1165. δἵ ἈΠΊΟΡΟ5. ΡΘΡ ΠἸ551Π}1 

᾿ οοπεα]απε : ΘΟΠ] 510. δτιῖθ πὶ 1ΠΠΠ| τι 1} 4}1π|5. οἵι- 

ΓΆΓΊΠῚ {πΠῚΠΠ πι5. ΘΧΟΙΡΙ ; ἢ ΟΥ̓ ΙΓ 6 ἀθϑι ἀθυῖτιη) 

ῬΓΟΪΙ5.. 5 ΒΟΟΡ 5 06 015, (6 5 δάπιοαη 15 5011161- 

πᾶ : τπἰχουῦὶθ οὐδίοαϊα,, ἀοηλιι5. ΘΠΓΡα , ΘΟΓΨΟΓΙΠῺ 

ΘΌΡΘΥΠΔΠΟ., ἀσοορία ΘΟΠ ΓΔ ΟΠ 5 1 ΚΘ 115 ἀπ) πὰ, 

α ἀπορουριένοις ἡ Ορε δογαμηάοι 4Ζπδίπον (οάϊοιτη 

ΕἸ ΘΠ αυ πλι5 φαοα ἴῃ ΘΠ} 15 Ἰοσοθαΐαν χατὰ πλοῦν... 

ἀπολλυμιἕνοις. 

» ἀηδία Ἵ 516 οαἸ1ο ΒΑΡ] Θοπβῖ5, (οἱβὶ, ρυίπητιβ, Ὗ ἃ- 

Πἰσαπιιβ οἵ 4115 ἃ Οοιηθοῆβιο οἰζαΐία5. ἘΔΙο Ῥατὶ- 

816 Π515 ἀχηδία. ὅοχ Ν55, οοάϊοοβ δειλία, μάανον, {πὸ 

γοχ πηΐπιι5 σογητηοαη νἱἀδίαν (Οοτηοῇβῖο. Ῥαι]ο ροβὲ 

Οοάϊοο5. ποηηῖ}} μέγα ἐκ τῆς. 56 ΒΆΒΠ]1π5 ρτθροϑῖ- 

το π6 η} Ροβὲ πος Ὑ ΡΒ πὶ ΔΡΡΌΠοσο πὸπ 5ο]οῖ, 58}- 
᾿πς Ῥ]εγοσαπιιθ Οοάτοαπι ἀποίονι[αἴς Δ 1 4 Ἰπητι5 

γοοι]ατη ἂν εἴ ἀ 6] υττηιι5 ἡμῖν ροβὲ σωτηρίαν. 

ς ἐν ἡσυχία 1 Απἴε Πα5 γοῦθβ Ἰοβτίαν ἴπ 6 1|5 πρῶ- 

τον μὲν, {πο4, οἴπὶ ἃ ΟἸΠΠΙθτ15. ΠοβίγῚ5. 0510 σοαϊοῖ- 

"5 Δἴ55., Ἄχρι σοηάτπι ατἰχττηιι5. 

ἃ χαὶ χάτω... ἐναργῶς τὸ ὑποκείμενον 516 γνοΐογοβ 11- 

Ι 

, , Ν λ “ἢ μένην μαχαριότητα. ᾿Εγὼ δὲ ἃ μὲν ποιῶ αὐτὸς ἐπὶ 
τὰ ΕΥ͂ΒΕΝ το , Ἁ Α τῆς ἐσχατιᾶς ταύτης, νυχτὸς χαὶ ἡμέρας, γράφειν 
51: ἂχ Κατῶ Η͂ ᾿ ἘΣ ἀν αἰσχύνομαι. Κατέλιπον μὲν γὰρ τὰς ἐν ἄστει δια- 

ἣν ᾽ - τριδὰς, ὡς μυρίων χαχῶν ἀφορμὰς, ἐμαυτὸν δὲ οὔ- 
- Ν Ἕ 3 ΄Ξ 

πῶ ἀπολιπεῖν ἠδυνήθην. ᾿Αλλ᾽ ὅμοιός εἶμι τοῖς ἐν 
, τς τῷ Η τὸ 

θαλάσση ὑπὸ τῆς χατὰ τὸν πλοῦν ἀπειρίας ἃ ἀπορου- 
,ὔ ἢ Ὁ -Ὁ-Ὁἔ -Ὡὦ» Ν 

μένοις καὶ ναυτιῶσιν οἱ τῷ μεγέθει τοῦ πλοίου δυσ- 
ὔ ᾿ εραίνουσιν, ὡς πολὺν τὸν σάλον παρΞεομένῳ, χά-- 

“ 2 55)" ΝΣ, 
» Α Ἁ 

χεῖρεν ἐπὶ τὸν λέμόον ἢ τὸ ἀχάτιον μεταδαίνοντες, 
- “ " - 

“ πανταγχου γαυτιώῶσι χαι ἀποροῦνται" συυμετέργεται 

" - - με 
γὰρ αὐτοῖς ἣ "ἢ ἀηδία χαὶ ἢ χολή. 'Γοιοῦτον οὖν τι ρ Ὶ Ἶ Ἰ χολὴ 

᾿ ΟΡ, , Ε χαὶ τὸ ἡμέτερον. Ἴ ὰ γὰρ ἔνοικα πάθη συμπεριφέ- 
“ ᾿ “᾿ 

ροντες, πανταχοῦ μετὰ τῶν διιοίων θορύῤων ἐσμέν" 
[4 ΕΔ ἕΖ “« -ἰξκ , 3 ,ὔ , 

ὥστε οὐδὲν μέγα τῆς ἐρημίας ἀπωνάμεθα ταύτης. 
δ , ΠΝ Ε - Ξάν". 
Ἁ μέντοι ποιεῖν ἔθει, χαὶ ὅθεν ὑπῆρξεν ἂν ἡμῖν τῶν 

ΡῚ - Υ Ὁ ᾿ 
ἰχνῶν ἔχεσθαι τοῦ πρὸς σωτηρίαν καθηγησαμένου 

ΝΣ ἢ Ἁ Ἁ ἴω , " - 

(Εἴ τις γὰρ, φησὶ, θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, παρ - 
΄ Ἁ -Ὡ 

νησάσθω ἑαυτὸν, χαὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, χαὶ 
- εὖὥ 

ἀχολουθείτω μοι), ταῦτά ἐστιν. 

ο ᾿Ὶ Κι ἌΥ , ἵ -Ὡ ο ᾿ 

Εν ἡσυχία τὸν νοῦν ἔχειν πειρᾶσθαι προσήχει. 
Ξ᾿ ῃ » . - -" 
ο Ὡς γὰρ ὀφθαλμὸν περιαγόμενον συνεχῶς, χαὶ νῦν 

᾽, 

μὲν ἐπὶ τὰ πλάλ εριφερόμενον, νῦν δὲ πρὸς τὸ υ. τλάγια περιφερόμενον, νῦν δὲ πρὸς τὰ 
" Ἁ ΄ » 

ἄνω “ χαὶ χάτω πυχνὰ μεταστρεφόμενον, ἰδεῖν ἐναρ- 
- ἈΝ δ ,ὔ ΤΙ “ 

γῶς τὸ ὑποχείμενον οὐχ᾽ οἷόν τε, ἀλλὰ χρὴ προσε- 

εισθῦναι τὴν ὄψιν τῷ δρωμένῳ, εἰ μέλλοι ἐναργῇ ρε σ΄) τὴ γἱν τῷ ορῶμενῷ; ει μὲ οι ἐναργη 

ΕῚ - - ᾿Ὶ ΄ ἐς - 

αὐτοῦ ποιεῖσθαι τὴν θέαν οὕτω καὶ νοῦν ἀνθρώπου 
Ἀ , -“ ᾿ ᾿ - 

ὑπὸ μυρίων τῶν κατὰ τὸν χόσυον φροντίδων περιελ- 
“ “ ΩΣ ““ις « 

χόμενον, ἀμήχανον ἐναργῶς “ ἐνατενίσαι τῇ ἀλη- 
Τὴ 3 “ἊΝ ι ᾿ “ - - -“- 

θεία. Ἀλλὰ τὸν μὲν οὔπω τοῖς δεσμοῖς τοῦ γάμου 
ἐν, Ἑ ζ ) ΊΝ 5 ὔ Α ᾿Ὶ 

συνεζευγμένον λυσσώδεις ἐπιθυμίαι χαὶ δρμαὶ δυσ- 
Ψ ἊΨ 

χάθεχτοι χαὶ ἔρωτές τινες δυσέρωτες ἐχταράσσουσι" 
. ΕΝ ͵ΥΝ Ε ἘΠΕ Ξ ’ 4 ἢ Ὁ τὸν δὲ ἤδη Γ χατειλημμένον διιοζύγῳ ἕτερος θόρυ - 

“ ΄ὉΝ ,ὔ 
ὅος φροντίδων ἐχδέχεται" ἐν ἀπαιδία, παίδων ἐπι- 

’ τω 7 τ 

θυμία - ὅ ἐν τῇ κτήσει τῶν παίδων, παιδοτροφίας 
ῃ . 

, Ἁ Υ 

μέριμνα" γυναιχὸς φυλαχὴ,, οἴχου ἐπιμέλεια, οἰχε- 

τῶν προστασίαι, αἵ χατὰ τὰ συμύόλαια βλαόαι, 

Ῥχτὶ πηᾶσπο σομηβοηβι. ἘΠΙΠ χαὶ τὰ χάτω... ἐναργῶς οὐ, 
οἷόν τε. Ηαθεπΐ οἴϊατα χαὶ κάτω εἀϊέϊοπεβ Ἠασαπορηβὶβ 

εἰ Βαϑ]θθηβῖ5. Μοχ ἔν Οοήϊοοβ τῷ ὁρατῷ. ΤΡΙάοτα 

ἄεεβὲ αὐτοῦ ροβὲ ἐναργῆ ἴῃ (οαϊοο Κ' αἰϊσᾶπο οἵ τιπὸ οχ 

Οοτ ΒΘἤ 514 }15. 

6 ἐγατενίσαι 1 [{ὰ 85. 5δεχ οἵ δ Ποὸ Ηασαπορηβῖ5. 

ἘΔ ηοπο5 4116 ἀτενίσαι. 

Γ χατειληυμιένον ἢ ΝΟΠΠαΠΠῚ1 Οοάϊοο5 συγκατειλημρέ- 

νον, 111 συγχατειργμιένον, τιπῖι5. ἃ (Ομ  βῖο οἰζαζιιβ 

; 
χατειογασυένον. 815 Θἴπατη ΠΟΠΏᾺΠ1 Πα πὲ ὁμιζυγι, ἅ1π 

{ 

8 ἐν τῇ χτήσει εἴο. 1 81. Μί85, βοὸχ ; Ὠ151 Ζποα τη ἀπο- 

Ρὰ5. Ἰοριταν μέριμναι, οἱ παίδων ἐπιθυμίαι. ἘΔ ἐν 
ι Ά β ᾿ : 

παίδων χτήσει περὶ τροφῆς φροντίς. 



ἘΡΙΘΤΟΙΙΑ 11. 

Ἁ Ν ξ » ς 

οἱ πρὸς τοὺς γείτονας διαπληχτισμοὶ͵ αἱ ἐν τοῖς δι- 
, τ 

χστηρίοις συμπλοχαὶ, τῆς ἐμπορίας οἵ κίνδυνοι 
ε -Ὁ , ,ὔ ΞΕ Ὁ ἢ 5.7 

αἵ τῆς γεωργίας διαπονήσεις. Πᾶσα ἡμέρα ἰδίαν 
Ἵ ,ὔ - -ῸὉ: Τὰ ,ὔ 

ἥχει φέρουσα τῆς ψυχῆς ἐπισχότησιν" χαὶ αἵ νύχτες 
Χ ᾿ τὰς μεθημερινὰς φροντίδας ἢ παραλαμόάνουσαι, ἐν 

ταῖς αὐταῖς φαντασίαις ἐξαπατῶσι τὸν νοῦν. ᾿Γού- 
. , Η κ᾿ ἘΞ 

τῶν δὲ μία φυγὴ; ὃ χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ χόσμου παν- 
Τὰ  κ ἌΝ Ὁ ΄ - ΟΕ ΥΥ (ὦ 2 τω 

τός. Κόσμου δὲ ἀναχώρησις, οὐ τὸ ἔξω αὐτοῦ γε- 
“- Ἀπλ -- κ ΡΒ 

νέσθαι σωματιχῶς, ἀλλὰ τῆς πρὸς τὸ σῶμα συυ-- 
᾿ ΚΑῚ - εν ᾿ , “ 

παθείας τὴν ψυχὴν ἀποῤῥῆξαι, χαὶ γενέσθαι ἄπο- 
) “ θέας τὶ ΄ ΕῚ , “ μιν, ἄοικον, ἀνίδιον, ἀφιλέταιρον, ἀχτήμονα, ἀδιον, 

, Ὁ - 

ἀπράγμονα, ἀσυνάλλαχτον, ἀμαθ ἢ τῶν ἀνθρωπίνων 
ὃ Ὁ “ ΤῊΣ δ. 4 « ἃ αἱ Υ - ὦ ᾿ 

ιἰδαγμάτων" ἕτοιμον ὑποδέξασθαι τῇ χαρδία τὰς 
“᾿ Ὁ ,ὔ 5 , 5 ᾽ῳ , 

ἐχ τῆς θείας διδασκαλίας ἐγγινοιμένας διατυπώσεις. 
ὝἝ , δι ὉΠ - Ἶ .- 2 ὑσὶ 

τοιμασία ὁξε χαρόιας, ἢ ἀπομάθησις τῶν ἐχ πο- 
ο- ,ὔ 

γηρδς συνηθείας προχατασχόντων αὐτὴν διδαγυά- 

των. Οὔτε γὰρ ἐν χηοῷ γράψαι δυνατὸ ἡ ἢ - γὰρ ἐν κηρῷ γράψαι δυνατὸν, μὴ ὅ προ- 
, Ὰ ΄, -Ὺ 

χαταλεάναντα τοὺς ἐναποχειμένους γχαραχτῆρας" 
" ΠΥΡῚ ὍΣ - ,ὕ ι Η 32 

οὗτε ψυχὴ δόγματα θεῖα παραθεσθαι, μὴ τᾶς ἐχ 
- ν᾽ Ἔ Ὁ» 5 -ἱ ἊὋ 

τοῦ ἔθους προλήψεις αὐτῆς ἐξελόντα, Πρὸς δὴ τοῦτο 
, Ἷ » 

μέγιστον ὄφελος ἡμῖν ἡ ἐρημία παρέχεται, κατευ- 
4 - γι - “- 

νάζουσα ἡμῶν τὰ πάθη, καὶ σχολὴν διδοῦσα τῷ λό- 

γῷ παντελῶς αὐτὰ τῆς Ψυχῆς ἐχτεμεῖν. Ὡς γὰρ τὰ 
͵ὕὔ ,: ᾿ 7 

θηρία εὐχαταγώνιστά ἐστι "ἢ χαταψηχθέντα᾽ οὕτως 
" , κ 

ἐπιθυμίαι καὶ ὀργαὶ καὶ φόδοι χαὶ λύπαι, τὰ ἰούό- 
Ὁ - ι : . 

λα τῆς ψυγῆς χαχὰ, χατευνασθέντα “ διὰ τῆς ἧσυ- 
7 ᾿Ὶ » ΄ - - “ 

χίας, καὶ μὴ ἐξαγριαινόμενα τῷ συνεχεῖ ἐρεθισμῷ, 
- ζ΄, Ὁ Ὁ 

εὐχαταγωνιστότερα τὴ δυνάμει τοῦ λόγου γίνεται. 
Μη" ͵7 τ, εκ 

ἰίστω τοίνυν τὸ χωρίον τοιοῦτον, οἷόν περ ἐστὶ 

χαὶ τὸ ἡμέτε ἐπιμιξίας ἀνθρώ ἀπηλλ ὶ τὸ ἡμέτερον, ἐπιμιξίας ἀνθρώπων ἀπηλλαγ- 
,ὕ ἘΠΕ. ς Ἀ Ν ᾿ .-Ὁ-Ὁ ὙΖ Ὰ }Ὶ τ» 

μένον, “ ὡς ὑπὸ μηδενὸς τῶν ἔξωθεν τὸ συνεχὲς τῆς 
5 , ΝΡ , » μι 32 ΄ ᾿ 

ἀσχήσεως διαχόπτεσθαι. Ἄσχησις δὲ εὐσεόείας τὴν 
Α ΄, - , τ Ξ᾿ 

Ψυχὴν τρέφει τοῖς θείοις διανοήιμασι. Τί οὖν μαχα- 
7 ΩΡ ΧΑ τῸὉῪλ -» 

ριώτερον τοῦ τὴν ἀγγέλων χορείαν ἐν γῇ μιμεῖσθαι ; 
ς5,Ωλ Χ -: ΄ - 

“ εὐθὺς μὲν ἀρχομένης ἡυέρας εἰς εὐχὰς δρμῶντα, 
Ἱ λ Ν - , “ 
ὕμνοις χαὶ ᾧδαῖς γεραίρειν τὸν χτίσαντα; εἶτα 
ΘΝ , τ τῸὉὦἬ Ά Ν 7 τὶ τὰν ,ὔ 

ἡλίου χαθαρῶς διαλάμψαντος, ἐπ᾽ ἔργα τρεπόμε- 

νον, πανταχοῦ ᾿ αὐτῷ τῆς εὐχῆς συυμπαρούσης, χαὶ 

" παραλαμθάνουσαι  Ηξδο 5ουρῦιγα, πὸ οδὲ (οάι- 

πὶ (ο15]. Ῥυῖπιῖ, Ὗ αἰτσαπὶ οἵ ἀπογιιπι {πο5. οἷαΐ 

(πα 5115, ἰδ οϑὲ Ῥγωονοπα νυϊσαία παραλα- 

Θοῦσαι. Μοχ Ἰορστέαν τη (Ο ἸοΙΡιι5 Ηαυ]., ΔΙοά. εἴ ἀπο- 

Μὰ5 ΒοσΊ5 ὁ δρασμὼὸς ἀπὸ τοῦ χύσμου παντός. Ν᾽ α]σαία 

Ἰοοῖϊο ἀρροβιία ἃ ππᾶυσίποιῃ (ο1ο15 ΝΘ ἸσαΙ τηὰπὰ 

ΤΟΟΘΠΠΟΡΟ. 

ἃ προκαταλεάναντα Ἵ [ἴὰ Ξορίοτη Μ58. οοήϊοοβ ἘΠῚ 

χαταλεάναντα. Ῥάπ]ο ροβὲ ἴῃ (οάϊοο Μοάϊοαο ἐρημία 
χαρίζεται. 816 οἴϊαπαη 1π οτὰ (Οἴ5]. ῬΎΠΠη]. 

ν» χαταψηχθέντα  Γτο5. Οοάϊοοβ ἃ (οι ἤβῖο οἰ απ 

χαταψυχθέντα. 851. οἴϊαπη Ἠδνβοοαπτι5. βθοιιπἶα πηδπιι. 

ΟΟ15]. ρυΐμητι χαταψησθέντα,, 564 ραν ου. βοουπῆὰ 
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ΟΠ ΘΠΠΟΠΘ5. οἵμη Ψ ΘΙ Π5., Ὁ ΓΘ Ή565. σΟΠοΘ ἴα Ε10 - 

Π65, ΠΟΡΌΓΔΕΙΟΠΙ5 α]θὰ, ΟΡ ΟΌΪΠ  ππ86 [0 65. {Ππὰ- 

{πῶ  {π|ὸ 165 ΟΥ̓{πι 5118 η} [ΓΘ Π 5 Δ ΠΙῚΠῚ1 ΘΑ ΟῚ ΠΘῊῚ : 

4{|π δὲ ποοίθϑ ἀΤπ} Πὰ5 Οἵ 5 ΘΧΟΙΡΙΘΠ[65, Π5646Π1 

ΤΘΓΙΓΠῚ ΒΡΘΟΙΘ λιι5. τη θη θη [4]Ππ|π|. Ἡ ΟΥτι ἁιι 6 ΠῚ 

{πὰ Ὑἱΐαι 0 6ϑῖ, βϑθοθϑϑιθ ἃ [οΐο πητπ0. Ὑ ΥΙΠῚ 

ΒΘΟΘΒ5115 ἃ ΠλΠΠῸ0., ΠΟΠ ὁ5[ σΟΡΡΟΙΘ ΘΧ ρα ἸΡ 5111 

6556, 5641 ἈΠΙΙηΔΙη ἃ} ΔΙ ΓΟΟΓΙΟΠ τ" ΠῚ] Οἴιπὶ ΘΟΥΡΟΥΘ 

ΘΟΠΒΘΏΒΙΟΠΘ ἈΨΘΙ]ΟΓ6., ἃ 5186 οἰνιξαῖθ 6556.) 51Π8 

ΔΟΠ|0., 51Π6 ῬΓΟΡ 5 ΓΘ 115.» 51Π|6 ΔΠΙ ΘΟ ΠῚ 50016- 

ἴαΐθ., 81Π6 ΡΟβ56 55:0 Π 1} 15, 51η6 ΓΟ 115 δα ν]οίιηι 

ΠΘΟΘΒ54 115, 51ηὴ6. ΠΟΟΌΓΙ5., Π1185 ΤῸ5 ΘΟΠΓΡΆΠΘΠ- 

ἴθ πη. , ΠυιΠ] Δ Π Δ. ΠῚ (5010 ΠΑΡ ΘΧΡΘΡ ΘΠ, Ρὰ- 

ΡΤ ἃ (ἰ 5150 10 16 Πεὰ5. ΘΟ 6 ᾿ΠΙΟΡΠ ΔΕ 65, {188 

δχ ἀοοίρπα ἀϊνῖπα ἀπιοπηίαν. Εδὲ ἀτιῖθπ σΟΡΕ 5 

ΡΓΘράγαΠο., ἀοοι θη Ο τ Πἢ ΘΧ υΓανὰ ΘΟηϑιιθίιι- 

ἀϊπὸ ΠΠπ4 ρυθοσοιραηῖιηι ΟὈ]νἴῸ. Νάτη 60 ἴΠ 

σογὰ 50 ΓΘ μοΐοϑε,, {π| 78Π| 1Π51185 Π ΘΓ ἃ5. ΠῸΠ 

ἀθιθνονῖῖ : πος ἀπῖηο0 ἀἰνίηα ἀοσηηαῖα πιὰ πάν; 

41] ἀπ ο ρα ἴα5. 6. σΟΠϑιθίπ 1 Π6 ΟΡ ΠΙΟΠ65. ΘΧ δ0 

ΠΟΙ 51ι5π| 611. Α ἃ Τα δαΐθηι ΡΟΣ πηι [ΓΘ ΡῈ ἃ 6}1|- 

Τ]Θ ΠΕ] 5011{π|͵||ὸ,. 4τ|86 ὙΠ Π]0505 ΔΠΙΠῚΪ ΠΟΘΓ 1 ΠΊΟΐΤ5 

σΟΠΒΟρΙἔ, ἃς ῬΔΊΪΟΠΙ Οὔ} αἱ 605 ΘΧ ΔΠΙΠΊῸ 6 η]- 

ἴπι5. Θχβοϊηἠθπά!ϊ. Οπθιηδπιοάτιη) Θπίηι ΒΕ] τι, 

51 ἀδηλ] θα τι, [Δ 6116 νἱποὶ ροβϑαη; ᾿τὰ ΠΡΙ - 

Π65., ΠΠ6, ῬΆΨΝΟΓΘΒ,, ΠΟΘΙ ΟΙ 65, γψοπηθηδία 11 Δη1-- 

185 Π]8 1. 50{π|641Π6 50} 118, ΠΘ0 1Ρ ὙΠ ΓΑ ΠΙΘ ΠΟ Πιοὶ 

δἔογαία,, νἱ γε] Π]5 [Δ 01}1π|5 σι ρον ηταν. Ἐβιῖο 10 1- 

ἔπι ΙΘΟῖ5 ἈΠΕ 5. Πα} 5041, 4114}15. μϊο ΠΟΘΙ’, 

τὰ ἃ ΠΟΠΊΪΠιι ΠῚ ΠΟΠΊΠΠΘΙΟἾΟ ΠΠΡΘΡ 5 τι ΔΘ ΘΟ 588 

Θχϑγοϊ [τ] 015 ΘΟ Π ΠΠπ4Π10 ἃ ΠῸ]]Ὸ ΘΧ λα Π66 1Πίου- 

οἰάαςαν. Ῥιθία 5 αππίθη Θχθγοι τα τ10 πϊμηάτη αἰν]-- 

ἶ5. σοσ! ἀ ΠΟ τι5. 4111. Ἐσ4αΙα Ἰϑίτα ὈΘαῖι5., 

4ππᾶπὶ ἴῃ [ΟΡ Γὰ ΘΟ ΠΟΘΠ [111 ἈΠΕ ΘΙΟΥΙΙΠῚ 1:1 {Δ }]; 5[ὰ- 

{ἰπὶ ψαϊἄθηι ἃς αἴ65 ᾿ποῖρῖ: δ ΡΥ ΘΟ65 5 ΘΠ ἴ6 ΠῚ , 

Ἡγιμηἷ5. οἵ σα ΠΕ]ΟἾ5. ΟΡΘΔΓΟΥΘΙῚ γΟΠΟΓΔΙ ; Θχῖ πα 

5016 [τὴ οανῈ ἀΠ οοβοθηΐθ, δε] ΟροΓἃ ΠΟΥ ΘΥΒΠΗΪ, 

φορά πίθ πΡΊ 416. ΟΥ̓Δ ΟΠΘ 7) ΠΥ Π]Π5 ΘΕ ΠΤ ΟΡΘΓὰ 

ΠΊΔ 1, 

ὁ διὰ τῆς ἡσυχίας  Οοῆοχ Πομηϊρίαπιιβ. διὰ τῆς συνη- 
θείας, οἵ 5ῖς Ἰεϑσῖξ ἀποῖου ἸηΤογΡυο αἰ 1015, {{π|6. δδὲ 1 

οαἀϊεοπῖθις ατωοὶβ οἱ Γι 1πη15. 

ἃ ὡς ὑπὸ μηδενός Ἵ δῖο Ν85. σοἸο65 Ρουθ. ἘΠῚ 

ὡς υνὴ ὑπὸ μηδενός. 

6 εὐθὺς μέν 51. Μ85. οοἄϊοοθ βορίομι. ἘΔ1Π εὐθὺ 

μέν. ΤΙ ογὴ ππτι8 ΟΣ Βορη5 ΟΟατοΙΡιι5. ἀγγέλων πολι- 

τείαν. Μοχ ᾿θιάοπι οὔτ χαὶ ὕμνοις. Υ' Θοι]απι Ροτῖη- 

σομητηοάο Ροβιίατα ϑαιπ  ΠΠΠπηὰ5 αποίοναἴὸ σι τπὶ 55. 

ἔ αὐτῷ Ἵ [τὰ Ηα1]., Μεάᾶ,, (0151. γῥυίπνς, δ᾽ αΐ,., δξ 

ΠῚ μ᾽ ατοβ. ἘΔ αὐτοῦ. 

ΟΙαβϑιβ 1. 

Βοϊτια ἀ1- 

Ὠἶδ α{|1|45. 



Οἰας519 1], 

ϑογιρία- 

ΤΆΓΙ. ηἢ Π]6- 

ἀιίαιιον 
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[ΔἸ πᾶ] 8816 σοπάϊνο ὃ Θιαα ἤθη) ἈΠ] ΔΛ πὶ Ππστη-- 
ἀαπηηιιθ ΔηΪη186 δ 18 Πα θη Π  ΠΠΠΟΡΊΙΠῚ 50] 4 1ἃ 
οοπίογιιη!. Οὐῖ65. ᾿στ τι ρε ΠΟΙ ρί τι πὴ ΘΧ ΡΠ ΟῊΪ5 
ΔΠΙΠΊ86., ΠΘΟ ᾿ἰηστᾶ ἰΟ πθηΐθ ΓῈ5 ΠΕ] Δ Π85., ΠΘῸ 

5, ΒΑΘΒΊΙΠΙΣ 

ΘΟΕ 15 ΠΕ Ὸ5 ΘΟ ΡΟΓΙΙΠῚ ΘΟΪΟΓ 65 ἅτ ΘΟ ΠΟΙ [8165 

ΟἸΓΟΙΙΠΙ5ΡΊΟΙ ΘΠ 115: ΠΘῸ δι ᾿τπι ΔΗ Πη88 ΡΟΥΘ ΠῚ 
ἀἰβθο νη! ρον δογοδπηαΐα πογιπ δα νο]αρίὰ- 

16} ΘΟΠ ΡΟ: [ΟΡ 5 ἃτιῖ Ρ6Γ ΠΟΙΏΪΠιιΩ [ΔΟΘ ΟΡ ΠῚ 

80 γ] ἀἸσα]ονιι νοῦρα : 14 “ιιοά πηαχίμηθ ἈΠΊΙΗΪ 

Ὑ]ΠῚ [γᾶ ΠσΘΓῈ 5016 :. ΔΘ Π8 ΘΠ]ΠῚ, {π|86 δ] ΘΧ ΘΡ Πὰ 
ΠΟῚ (ἰἰ5ϑραῖμ., ΠΘΩ 6. ΡΘΡ 56 Π5115 1Ππ ΠΗ ΠΕ ΠῚ 
ΑἸ αν, ΓΘ 1 «α] ἄθι δὰ 56 ᾿ρϑᾶ ; β6} 56 διι- 

ἴθ ἃ Π)6ὶ σοσ᾽ τὰ ΠΟ Π 6 ΠῚ ἃϑοθπαϊξ: αἰάπθ ἄθοογο 
1110 1ΠΠπιδίγαΐα ᾿ρ51π|8. δα πη Πδέτ86. Οὔ] ν Ἰ5ο  ππν, 
ΠΘΟ 781 ΟἸῚ οτγὰ αἸ5 ΡΠ ἔπι ἀτιξ ἃΠΊ]Οἴτι5 5011. 1-- 

τὰ 1πῸ ; 564. ἰθΡ ΤΌ ΠΙ5. ΟἸΓΙ5. Ὑ δοιὰ, ΟΠΊΠΘ. 5{ΠΠ1Π} 

5Ππάππιπ δα δίθι πὰ θο πὰ Δ Ἰβρ᾽ϑοθηα ἐγαηϑίον ς 
«αοπιοάο οοἱαῖ θη ρου απ απ αἴζψιθ [ὈΡΕεῖ-- 
ἀϊπθιη , 4 ΟΠΊ0 40. {π|5{1{|18Π|, 6 ΡΥ ἀΘ ΠΕ Δ τη, 86 
ΤΟΙ 4τιὰ5 ΥἹγ αΓ65., {1185 5110 πο. σϑηθνὰ ἡ ἰβίν!ριι-- 

ἴδ, 51 ηστ|8., ἀθοθπίον ἴῃ υἱΐα ρογασθηἠα ὙΠῸ 
ῬΓΟΒΟ βυρϑθνιεηξ, 

3. Μαχίπμηὰ δπίδμ νὰ 84 ΟἰΠΟΙΪ ἴῃ ν Θβ σα ΟΠ ΘΙ 

οϑὺ δὲ βου ρ πραγ ιιμ αἰ νΠΠ1Γτ|5. 1Π5 0 Γαταγτιι πη - 

ἀϊταῖο. Τὴ [115 ΘὨΪπὰ οὕ ΚΟΥ ῚΙΠ) ἈΡΘΠ ΔΓΊΙΩῚ ΡΙω- 

οορία γϑρθυ πη ἴα, δὲ ΒΘΔΙΟΓΊΙ ΠΟΙ ΠῚ1ΠῚ ΓῸ5 

ϑοϑίθ ΠῚ} 15. ἐν 85, γ᾽ ἀπ πηαΐα Πιις Δ η 

νἱΐδο δθοιιπάπιηι Τλθιι πὶ ̓ΠδΕ{πι|ῖ26. δι] ογα, δὰ 

Ῥοπουτιπι ΟΡΘΡ ΠῚ 11 ΟΠ ΘΙ ΡΙΟΡοπαπίην, Ας 

ΡΓΟΙη46 “ιδοιμητι6 ᾿π γ6 Παϊβήτι6 Ἰηθποϑο 5656 

1056 Πα 8 56 561: 1 1ΠΠ81Π| 111 {10 Π 6 ΠῈ ἀϑϑίτιθ 
ἸΠΟΙ ΠΘῊ 5.5, ἰδ] τι ἢ} ΘΧ ΘΟΠΊΠΠΙΠΐ αι ἀπ πη6- 
ἀἸοῖπδ οἰ οΙ πα, ἃΡΡΟΒΙ ΠῚ 5ῖ185 ᾿Π ΠΡ 1] πηθάϊοα- 
ΘΠ) 1ηνΘΠἰΐ. Ἂς οαϑι διῖ5. (αΠ]Π ἀθιὴ ΔΠηδίου 
ΠΙβιονίδιη ψΌ5ΘΡ ἢ ἀϑϑίἀτιὰ ἰθοοπο θυ ϊνὶτ, απ 
Δ 60 ΔΟΙΙΟΠ65 ἐδ ρ ΓΔ [186 Ρ]Θηὰ5. δα ἰβοὶτ, πο 
501π|πῚ ἃ ψο] τρία! τι5. σΟΠ ΠΟΘ Πίθ {ΠΠ||Π} ΓῈρο- 
Υ]6Π5 » 564 οἴϊαπη ΠΑΌΙτ ἴῃ νἱγετ τ Πρηππι. ἘῸΓ-- 
ΕΓ ΤΠ ΘῊ ν ΘΡῸ (561 ἃ 1000, «πὶ, γ Ριι5 ϑυΐβ γθ- 
ΤῸ 5110] 0515. ἃ0 ϑῦθῃϑ δχ ἀἰν]ῖθ, οὐθι5 οχ Ρα!- 

8 ἐν ἀχροάμασι Ἴ 510 1|΄6πὰ ΝΙ55. οοήϊοεβ. ἘΔ ἐν 
ἀχροάσει. ΠΡ! 6 πππτιβ οχ Ἀδ5115 ἐν δύήμιαισιν. 

ἃ διαχεύμενος θὰ Ν85. διαφορούμενος. 

ἱ τὴν περὶ Θεοῦ ἔννοιαν 1 815 Μ88. οοἴο, ΔΙῚ τὴν 
τοῦ Θεοῦ ἔννοιαν. Νῖοχ 661 περιλαμιπόμιενός τε χαὶ ἔλλαμε 
πόμενος. ΕΠπθη αν ι15 ΡῈ τηΐι5 οχ (Ομ οἢοἰδηὶς 
(οαΙοΙΡιι5, οἱ οα τοῖς Ηδυ]δηὶ, 411 ΡυΙπηα πηᾶπιι ἢΠὰ- 
θὰ. πὰ οἀοη πὶ οἰ ΓΑ  Ππ115. 

ΟΕΒΑΚΕΙΣ ΟΑΡΡΑΡΟΘΟ. 

ν ̓ 

- ) 

Ε 

ΛἈἘἈΘΗΙΕΡ. 

τοῖς ὕμνοις, ὥσπερ ἅλατι, παραρτύειν τὰς ἐργα- 
΄ ᾿ " ς " Ὧν τἂν τ - “ 

σίας; Τὸ γὰρ ἱλαρὸν χαὶ ἄλυπον τῆς ψυχῆς κατά- 

στηυα αἵ τῶν ὕμνων παρηγορίαι χαρίζονται. Ἥ υ- 
» - τ ΄ , 

χία οὖν ἀρχὴ καθάρσεως τῇ ψυχῇ . μήτε γλώττης 
- .- 3 

λαλούσης τὰ τῶν ἀνθρώπων, μήτε ὀφθαλμῶν εὖ- 
, χροίας σωμάτων χαὶ συμμετρίας περισχοπούντων, 

ΩΣ τὦἠ , τ ,ὔ 

μήτε ἀχοῆὴς τὸν τόνον τῆς ψυχῆς ἐχλυούσης 8 ἐν 
5 , τὭ Ἀ . Ἁ ΄ ΄ ἀχροάμασι μελῶν πρὸς ἣδονὴν πεποιημένων ») μήτε 

δήμασιν εὐτραπέλων χαὶ γελοιαστῶν ἀνθρώπων, ὃ 

μάλιστα λύειν τῆς ψυχῆς τὸν τόνον πέφυχε. Νοῦς 
Α 

μὲν γὰρ μὴ σχεδαννύμενος ἐπὶ τὰ ἔξω, μηδὲ ὑπὸ 
τῶν αἰσθητηρίων ἐπὶ τὸν χόσμον ἢ διαχεόμενος, 

’ Ἢ 3 
ἐπάνεισι μὲν πρὸς ἑαυτόν δι᾽ ἑαυτοῦ δὲ πρὸς ' τὴν 

περὶ Θεοῦ ἔννοιαν ἀναβαίνει" χἀχείνῳ τῷ κάλλει 
,ὔ τ Ὁ 

περιλαμπόμενος, καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως λήθην λαμ- 

θάνει" μήτε πρὸς τροφῆς φροντίδα, μήτε πρὸς πε- 

ριδολαίων μέριμναν τὴν ψυχὴν καθελκόμενος, ἀλλὰ 
σχολὴν ἀπὸ τῶν γηΐνων φροντίδων ἄγων, τὴν πᾶ- 

σαν " ἑαυτοῦ σπουδὴν ἐπὶ τὴν χτῆσιν τῶν αἰωνίων 
ΕῚ - , φῳ εἶ - “ ὦ 

ἀγαθῶν μετατίθησι " πῶς μὲν χατορθωθῇ αὐτῷ ἣ 
, ᾿ " ἐ, - δὲ Ν ὶ 

σωφροσύνη καὶ ἣ ἀνδρία πῶς δὲ ἣ δικαιοσύνη χα 

ἣ φρόνησις, χαὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ, ὅσαι ταῖς γενι- 

χαῖς ταύταις ὑποδιαιρούμεναι, χαθηχόντως ᾿ ἕχα- 
ΕῚ - - }] οἷ - ς , φὦ 

στα ἐπιτελεῖν τῶν χατὰ τὸν βίον ὑποδάλλουσι τῷ 

σπουδαίῳ. 

Μεγίστη δὲ δδὸς πρὸς τὴν τοῦ χαθήχοντος εὕρεσιν, 

χαὶ ἢ μελέτη τῶν θεοπνεύστων Γραφῶν. ᾿ἢν ταύ- 

ταις γὰρ χαὶ αἱ τῶν πράξεων ὑποθῆχαι εϑρίσχον-- 

ται, χαὶ οἵ βίοι τῶν μακαρίων ἀνδρῶν ἀνάγραπτοι 

παραδεδομένοι,, οἷον εἰκόνες τινὲς ἔμψυχοι τῆς χα- 
Η͂ ᾿ , “ , “ 2 “ “ 

τὰ Θεὸν πολιτείας, τῷ μιμήματι τῶν ἀγαθῶν ἔρ- 

γῶν πρόχεινται. Καὶ τοίνυν περὶ ὅπερ ἂν “ ἕχαστος 

ἐνδεῶς ἔχοντος ἑαυτοῦ αἰσθάνηται, ἐχείνῳ προσδια-- 

τρίδων, οἷον ἀπό τινος χοινοῦ ἰατρείου, τὸ πρόσφο- 
ε 7 “Ὁ 5.5 “ ΄ ᾿ Α 

ρον εὑρίσχει τῷ ἀῤῥωστήματι φάρμαχον. Καὶ ὃ μὲν 

ἐραστὴς τῆς σωφροσύνης τὴν περὶ τοῦ Ἰωσὴφ ἵστο- 

ρίαν συνεχῶς ἀνελίσσει, χαὶ παρ᾽ αὐτοῦ τὰς σωφρο- 

νιχὰς ἐχδιδάσχεται πράξεις, εὑρίσχων αὐτὸν οὐ μό- 
5 ΩΣ Ἁ Ν Α ΕΝ ΕῚ , ποὺ 

νον ἐγχρατῶς πρὸς ἡδονὰς ἔχοντα, ἀλλὰ χαὶ ἕχτι- 
Ὁ ἈΝ - μ᾿ ,ὔ 3 ,ὔ μυ ΄ε ὦ 

χῶς πρὸς ἀρετὴν διαχείμιενον. ᾿Ανδρίαν δὲ παιδεύε- 
Ὀ } ΠΥ δ Δ 3 ) ι δ Ὁ, ἤ ται ἢ παρὰ τοῦ Ἰὼό, ὃς οὐ μόνον, πρὸς τὰ ἐναντία 

τοῦ βίου μεταπεσόντος αὐτῷ, πένης ἐχ πλουσίου 

καὶ ἄπαις ἀπὸ χαλλίπαιδος ἐν μιᾷ χαιροῦ ῥοπῇ γε- 

Κ ἑαυτοῦ 11 ΗδτΓ]. ((ο18], ῥυίπηιιβ εἴ ρ]υγ65 8111. 
ἘΔπῚ αὐτοῦ. 

Ἰ ἕχαστα  Π)ο Νῖ55. ἕκαστον..- 

ἃ ἕχαστος Ἐδιο Ῥατγιβιουδὶβ 41 ἡμῶν, «αοᾷ 

ἀδεβὲ τη γοίμπϑυῖβ ΘΠ ΠΠΟμΙθτι5 οὕ Ομ ]ν5 ποϑσ 5 Νῖ55, 

»παρὰ τοῦ 41 παρὰ τῷ, γεριαρπαηεθιι5 Ν58. 
Ρ]ουίβαιιθ οπηῃῖθιι5, 

ων. 

-ΣῚ 
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νόμενος, διέμεινεν ὃ αὐτὸς, ἀταπείνωτον πανταγοὺῦ Β Ο" 8. ὉΓ0]15 ῬᾶγΘηΐΘ [ΘΠ ρΟ}}5. ΠΙΟΙΘηΪΟ [ἀοῖϊι5, 
Α Ὁ -Ὁ - 

τὸ τῆς ψυχῆς φρόνημα διασώζων" ἀλλ᾽ οὔτε τῶν 
, - 

φίλων τῶν εἰς παραμυθίαν ἡκόντων, ἐπεμόαινόν- 

τῶν “ αὐτῷ χαὶ συνεπιτεινόντων τὰ ἀλγεινὰ, πα- 
, ο -Ὁ Ὁ 

ρωξύνθη. Πάλιν ᾿ σχοπῶν τις πῶς ἂν πρᾶος ἐν ταὖ- 

τῷ χαὶ μεγαλόθυμος γένοιτο, ὥστε τῷ μὲν θυμῷ 
Ὁ - .ῸὋ , Ἀ 

χατὰ τῆς ἁυαρτίας χεχρῆσθαι, τῇ δὲ πραότητι πρὸς 
Ν -» 

τοὺς ἀνθρώπους, “ εὑρήσει τὸν Δαδὶδ γενναῖον μὲν 

ἐν τοῖς κατὰ πόλεμον ἀνδραγαθήμασι, πρᾶον δὲ καὶ 
,ὔ »-»" - .- τ 

ἀχίνητον ἐν ταῖς τῶν ἐχθρῶν ἀντιδόσεσι. ἴ Τοιοῦτος 
ι ΩΝ , ᾿ τ “ Ἀ - ΕῚ καὶ Μωσῆς, μεγάλῳ μὲν τῷ θυμῷ κατὰ τῶν εἰς 

, , δ. ἐὼν 
Θεὸν ἐξαμαρτανόντων διανιστάμενος, πραείᾳ δὲ τῇ 

τω } 5 δ -“͵᾽δ " « ’ ᾿ 
Ψυχὴ τὰς χαθ᾽ ἑαυτοῦ διαδολὰς ὑποφέρων. Καὶ παν- 

τὶ τ “ « 7 [.} πὶ Αἡ ἊΞ , δ 3 ταχοῦ, ὥσπερ οἵ ζωγράφοι, ὅταν ἀπὸ εἰχόνων 8 εἰ- 

χόνας γράφωσι, πυχνὰ πρὸς τὸ παράδειγμα ἀπο- 

λέποντες, τὸν ἐκεῖθεν χαραχτῆρα πρὸς τὸ ἑαυτῶν 

σπουδάζουσι μεταθεῖναι φιλοτέχνημα " οὕτω δεῖ καὶ 

τὸν ἐσπουδαχότα ἑαυτὸν πᾶσι τοῖς μέρεσι τῆς ἀρε- 

τῆς" 
᾿- 3. ’ , ς δ » ΓΜ ΤῊ. ἀπεργάσασθαι τέλειον, οἵονεὶ πρὸς ᾿ ἀγάλμα- 

τά τινα χινούμενα καὶ ἔμπραχτα τοὺς βίους τῶν 
φ. “4 ΕῚ ΄ὔ ᾿ ἴα 7 ω ᾿ ᾿᾿ - 
ἁγίων ἀπούλέπειν, χαὶ τὸ ἐχείνων ἀγαθὸν οἰκεῖον 

ποιεῖσθαι διὰ μιμήσεως. 

Εὐχαὶ πάλιν τὰς ἀναγνώσεις διαδεχόμεναι νεα- 
ρωτέραν τὴν ψυχὴν χαὶ ἀχμαιοτέραν τῷ πρὸς Θεὸν 

πόθῳ χεχινημένην λαμόά Εὐχὴ δὲ ἣ ἡμένην παραλαμιδάνουσιν. Εὐχὴ δὲ χα- 

λὴ, ἢ ἐναργῆ ἐμποιοῦσα τοῦ Θεοῦ ἔννοιαν " τῇ ψυ- 
- ι - ,), 5 τὰν “Ὁ , ᾿ Νὴ - ,ὔ 

.«- Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις, τὸ διὰ τῆς μνή- 
5 Ν , Ε 5 ς - Ἀ , [ς 

μῆς ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν. Οὕτω 

γινόμεθα ναὸς Θεοῦ, ὅταν μὴ φροντίσι γηΐναις τὸ 
συνεχὲς τὴς μνήμης διακόπτηται, μηδὲ τοῖς ἀπροσ- 

δοχήτοις πάθεσιν ὃ νοῦς ἐχταράττηται, ἀλλὰ πάντα 

ἀποφυγὼν ὃ φιλόθεος ἐπὶ Θεὸν ἀναχωρῇ, ἐξελαύ- 
κ 

νῶν ' τὰ προσχαλούμενα αὐτὸν εἰς ἀκρασίαν πάθη, 

καὶ τοῖς πρὸς ἀρετὴν ἄγουσιν ἐπιτηδεύμασιν ἐνδια- 

τρίδη. 
Χ - , 

Καὶ πρῶτόν γε πάντων σπουδάζειν προσήχει; πε- 

ρὶ τὴν τοῦ λόγου χρῆσιν μὴ ἀμαθῶς ἔχειν, ἀλλ᾽ 

ὁ αὐτῷ 1 ιοβε ἴῃ εἀιιϊ8 ἑαυτῷ σοπίγα ομηηλιτη 

ΜΝΜΙ95. Πάδπ, , 

ἃ σχοπῶν τις  Πεεβὲ γοουΐα ἴῃ (οαἸοΙΡιι5 Μοάϊςθο, 

Ἠδυ]. εἰ 4115. πόοππα}}15; ποπ ἰαιηθη ἴῃ (οἰ! 1 πᾶ πὸ 

Ριῖπο. 

ὁ εὑρήσει 1 [ἴὰ Νί55. διισηπηο σοηβθηδι ΒΆΠ εὑρί-- 

σχει. 

ἢ τοιοῦτος  ἘΔ1Ὶ αἀδαηι ἦν, 4ποά ἀφεβὲ ἴῃ (οαϊοῖ- 

λι5 Ηαδυ]., Μεά., αἱ. οἱ φυδΐαον Ἀθρὶϊβ. Ἐιοσῖξαν τὰ-- 
τη ἴῃ ()ο15]. Ρυ πιο, 

8 εἰκόνας γράφωσι 1 ἃ ἨΔ᾽], εἰ (ὐοἸ5]. μυΐχητιβ οἴμπὶ 

{γῖθιι5 81115, ἘΠ ΠΟ ῬΑΥΙ51 0 η515. εἰκόνα γράφουσι. Βαδ51- 

Ἰεθη818. ουϊπμὰ οἱ Πασαπορηβὶβ γράφωσι. ΓΤ ΘρΊΓαν ἴῃ 

ΠΟ Π11}}15 ΝΜ55. εἰχόνος εἰχῦνα. 

ΠΟΙ 80 τη ᾿θ ΡΟ Δ 51}, ᾿πρδοῖοϑ ΔΗ] 56η- 

5115 ἘΡΊ4τι6 ΓΘ ΠΘη5:; 5644. ΠΘ ΔΙΏ]ΟΙ5 {π] ἀθμὴ 7, 41} 
δἰ σοπϑβοϊδηάτι νεπουδηΐ, ᾿πϑ {ἀπ ||} 115 οἱ ἀοϊο- 

"65 ΘΟΠ] ΠΟ τὴ 1 ΘΠ ΘΠ ΕΠΡ115., ᾿γὰ ΘΟΙΠ ΠΟ 115 οϑί. 
Ἐλα 5115 {{||5 Γρτι απ 5 (πο 10 ΟἸΘΗΙΘΠ5 5111] δὲ 

ΠΑΡ Δ ΠΙΠ115 6556. ΡΟϑ5117) 11 τι ΔΠΙΠ1Ὸ ἴῃ ᾿Θοοὰ- 

πη}... ΟἸΘΠΘἢἰ ἃ ΟΡ ΠΟΙΏΙΠΘ5 τἰαίι: ᾿ηνϑηϊοὶ 

αν] θπὶ σΘπθΡΌϑιιη (πάθην ἴῃ θ6]11015 ΓΔΟΙ ΠΟΥ -- 
μῈ}5., οἰθιηθηΐθη νΘΙῸ δὲ ρ]δοϊάιιη 1ῃ ἰΠ]ΠΊ1ΟΙ5 

τ] οἰβ θη 15. ΤᾺ }15. οἱ Δίοϑθϑ, ἸΠΘ ΘΠ" (α]ἄθηι 116 

ΔΏΪΠΊΟ ἴῃ 605 ἸΠ5 6 Π5, 481 ἴῃ Ὥθαμ ρεοοᾶνο- 
γαηΐ, 564 ἰδῃῖίου ἰηΠϊοῖα5. 5101 σα] η]ὰ5 ρου ίο- 

Γ6η5. Δο ΟἸΏΠΙΪΠΟ; τι Ρ]ΟΙΟΡΘΒ., ΟΠ ᾿ΠΠΔΘΊΠ65 ΟΧ 

ἸδσΊη  θι15 Ρἰπσιιμῖ, ΟΡΘΡΓΟ δ ΘΧϑι θαυ Ρ6501- 

αἰθηΐθβ, ἱπάθ [Ὁ ΠΊΔ ΠῚ 1 5110} ΟΡτΙ5. ἐγΡΑ ΒΓ ΡΡῈ 
ΘΟΠΆΠ 1" : οἷο θη 41 5656. ΟΠ] 115 ὙἹΡΠΕ15 
ῬάΓΕΠθτι5. βοϊ ει τη. ρον οΡῈ διε, δα βᾶποῖο- 

ΤΠ} νιΐαβ., νϑ]αΐ δα βγη! γα “πιο δ) γῖνὰ δὲ 

δοξιοϑᾶ ;, Γοβρίοογο ἄθρεῖ, δὲ {πο 1115 ᾿πϑϑὲ ΒΟ πὶ 

βίππιτη 1Π}} 8 Π610 ἔα ΠΟ 6. 

ἀ. Ῥύθοθϑ γα θῖ15 ᾿ΘΟ ΟΠ] 115 δ σοθδηΐθ5 νορο- 

ἘΟΥΘΠῚ ἃς [ΟΥ ΠΠΟΓΘΠῚ Δ ΠΠΠΠΔ 1 ἈΠΊΟΓΘ ἴῃ Π) 61} ΠΟ - 

οἰϊαΐδην χορ παπί. Εβὲ ἀπαθ } ΟΥ̓ΔΠῸ 1} μι  θοΙαγὰ; 

41{|ὲ5 Ῥουϑρι τη Π)6] ΠΟΙΙΟΠ ΘΠ Δ ΠΠ188 ΤΠ] ΡΥ Ἴ 1 : 

τάφψαο δὶ ᾿πΠ δ τα 110 δϑὶ, ᾿πϑι ἀΘη θυ 1ηῖτ|5 Πθιιηὶ 

ΠΙΘΙΘΓΪα ΘΟΙΏΡΙΘΟΙ. 5160. Π6Ὶ οἰ οι μλν ΓΘΠΊ ΡΠ τ1ΠῚ ; 

οὔπι ΠΟ ἴθι" ΘΠ15 ΟἸ15 ῬΟΥΡΘἴαιι5 ΤΠ ΠΟΥ 28 ἴθ ΠΟΙ 

1πίθΡ Ρ ΘΙ ]αἴτιν, ΠΘῸ ἸΠΠΡΓΟΥ 515 ΘΟΠΠ ΟΠ ΟΠΙΡ 115 ρθν- 

ταν θαῦαν 1π|6]]Θοῖτι5; 564 Ομηηϊὰ [πσ]Θ Π5 Π)61 οα]-- 

ἴον Δ Ῥραμηι βθοθάϊε, ΓΘ ρ !]6π5. ρυονοοδηίθϑ δ 

11 ΔἸ πθ αι αἰ δοιίομθϑ,, δ 1 ϑἐπ 115 δ νιρ θη 

ἀπποθη 115 ΠῚ ΠΟΤ [π|0.. 

δ. Αἴψυθ πιὰ φαϊάθπι 1π ΡΥΪΠ115 δ 10 οϑϑ 

ἀδθδῖ, 56 ΠΊΟΠΘ. ΠΟῚ 150 116 τ Ὶ, 564 ἸΠΙΓΘΡΓΟΘΆΡῈ 

Β ἀπεργάσασθαι  δῖς Δ55. βτηπηο, Θοηβθηϑι, ἘΜ ΠῚ 

ἀπεργάσεσθαι. ἢ 
ἱ ἀγάλματά τινα κινούμενα 1 819. ΘΠ το π65. ἈΠΕ 

απ Ομ θιι5 Νῖ55. ΕΘΠΟ ῬΑυΊβιθηβ18 ἀγάλματα, κοι-- 

νούμιενα. 

Κ τῇ ψυχῇ 1 ΕΑ ἐν τῇ ψυχῇ. Ῥγεωροβιίίο ἴῃ ΠΟϑ 5 

οοἴο Νί55. ἀθοϑὲ οἵ ἴπ οαϊίίοπο Ηαραμ. Ῥαῖ]ο ροβὲ 

61 ἔχειν ἐνιδρυμιένον ἐν αὐτῷ. Οοάϊοο5 Μί55. ϑιιπ 10 

ΘΟΠΒΘΠΒ1 πα τη ἰοχίῃι. 

Ἰ τὰ προσκαλούμενοι. οἴο. Ἴ Θ΄Θ αι} διιπλι5 που Ἰοοο 

(ἰοἰβ!πϊαπιπι ρυίπιαπι, αν], οἱ ἄϊιο5 Ἀθρῖοβ. Ηδθοὶ 

οἴϊατη. Μεάϊοαιβ τὰ προσκαλούμενοι αὐτόν. Ὗ αἰϊοὰπιι9 
οἵ 111 ποππ}}1 τὰ προσχαλούμενα ἡμᾶς εἰς χαχίαν. 

ἘΔ τὰ προσχαλούμενα ἡμᾶς εἰς ἀχρασίας πάθη. 

ΟἸαϑϑὶς 1, 

Ῥγροεβὶθ- 
οἴ ΟΠ }}1}5 

5. Ὀ] ας οἷς 

ἄς, 

Οὐοπιοίο 
αἰεηάιτιπ 

ΒΘΙΠΊΟΙΘ. 



101 . ΒΑΆΒΙΠ| ΟΥΒΑΚΕΙΕ ΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΔΆΘΗΙΕΕΡ 

ΟἸαβοῖν 1. δἱπθ ΠΠΠΙσΆ ΠΑ] βίπα!ϊο, ΓΟΒροπάθυο ο᾽π6 διηἰἴοπο; ἐρωτᾶν μὲν ἀφιλονείκως, ἀποχρίνεσθαι δὲ καὶ 

ΠΟῚ ᾿Πἴθρ ΡΟ] Γ 6 ἀἰββθυδηίθπι, 5] «4 ἀϊοαῦ α116.,. Ε πὶ ἀφιλοτίμως, μὴ διαχόπτοντα τὸν προσδιαλεγό- 
᾿ ὦ 

τς στιρί ἀτιπι 6556 ΡΥΟΡΥΙΪ ΒΘ. ΠΟ ἢΪ5 οδίθπίαεϊο-. μενον, ὅταν τι χ ρήσιμον λέγη. μηδὲ ἐπιθυμοῦντα 

ὨΪ5. οατιδα ἱπίθυβογθπαὶ ; πιοά πηι ἴθποῦα ἰἸο]αθ μα τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐπιδεικτιχῶς παρεμδάλλειν, μέ- 

οἱ διιάϊθηάὶ : ἀἴβοθνθ διϊαπὶ δῖ πθ νϑυθοιπάϊα,, 40- τρὰ δρίζοντα λόγῳ χαὶ ἀκοῇ " μανθάνειν δὲ ἀνεπα!- ΐ 
7η 

6616 ΠΡ γα 6, Π6ο ΟΟΟΙ] [Αγ 5ἱ {814 4] ἅ110 αἰ 41-- 7. σχύντως, χαὶ διδάσχειν ἀνεπιφθόνως" καὶ εἴ τι παρ᾽ 

ΠΟΥΪβ5 ἢ ὑ Πα: ἹΠῚΡΓΌ] 66. ΜΠ] 65. ἔδοθυθ δοϊθηΐ, ἑτέρου δεδίδαχται, " τὰ ἐπικρύπτειν ὥσπερ αἱ φαῦ- 

{{π|ῶ5 5ρ1105 ΡΑγίιι5. 5. οἴπιηῖ ; 56 σραῖο ἀπίμιο λαι τῶν γυναικῶν, αἵ τὰ νόθα ὑποδαλλόμεναι᾽ ἀλ- 
Ρανδηΐοπη ἀοοίν! ποθ ργδρ ἴσαν. Ὑ Ο15 ὙΘΙῸ 50Π|85. λὰ κηρύσσειν εὖ Ἱνωμόνως τὸν πατέρα τοῦ λόγου. 
μΙΘἸοο 5. ΡΥ θυ ητι5 θὲ, αξ Π6ο ΘΧ ΠΟΥ διά ϊ- Τόνος δὲ φωνῆς ὃ μέσος προτιμητέος, ὡς μήτε δ 

ταπη ρυθοιου[αρσίαϊ, πθο πἰμηῖα σοπίθπτοπο ἰπηρον- διαφεύγειν τὴν ἀχοὴν ὑπὸ σμικρότητος, μήτε φορ- ὍΝ 

ἴππι|5 511. ἘΧρθποπάτιπ ἴθοῖιπὰ ΡΥἶτι5 414 ἀἴοίαι- τιχὸν εἶναι τῷ μεγέθει τῆς διατάσεως. Προεξετά-- Ἶ 

Υ15 5157 αι τὰ ἀθιμτμη οἀθπάτϊιπι οἱ ν]σαπάϊπη. σαντα ἐν ἑαυτῷ τὸ ῥηθησόμενον, οὕτω δημοσιεύειν ᾿ 

ΑἀδιΠΈιι5 ἀβΆ ΡΠ] Θ ἢ 6556 ορουῦῖθι,, δία ἴῃ οο]- τὸν λόγον. Εὐπροσήγορον ἐν ταῖς ἐντεύξεσι, γλυχὺν 

ΙΘ{115 σαν θη; ΠΘο νο]ρίαίθμη [Δ 6115 56  Π]0π]- ἐν ταῖς δυιλίαις - οὐ διὰ τῆς εὐτραπελίας τὸ ἡδὺ θη- 

Ἰδπ15 διισπ ραγὶ ; 564 πο πῖσπὰ Δ που δ 0 π6 ἰΘη Δ θ ρώμενον, ἀλλὰ διὰ τῆς εὐμενοῦς παραχλήσεως τὸ 

οβῆπονθ. Τηϑίιιθ ἀβρουϊία5, ΘΠ πηδὶ ΟΡ] ασσᾶπ- προσηνὲς ἔχοντα. Πανταχοῦ τὸ τραχὺ, χἂν ἢ" ἐπιτι- 

ἄπιπὶ 511, στο)! οϊθπάα. 81 δηΐπὶ ῥυΐον ἰῈ 'ρ86 Ρὸὼ μῆσαι δέῃ, ἀπωθούμενον. “ Προχαταδαλὼν γὰρ 

ΠαπΠ] ταΐθηι ἃ Ρ]ΘοοΥ]5, πος ρδοῖο οἷ, οαϊ οσρατοπο Β ἑαυτὸν διὰ ταπεινοφροσύνης, οὕτως εὐπαράδεχτος 

νος Ορῖι5 658, δοοορέιβ. 6.15. ῬΙΘΓ μη τι6 γ6ΡῸ τ{}}1}5 ἔσῃ τῷ δεομένῳ τῆς θεραπείας. Πολλάκις δὲ χρή- 

ΠΟΙἷ5. δὲ 114 ᾿πογθραίοτὶβ γΔΠ0 ἃ ΡΙΌρ Ποία Δ4ϊ- σιμος ἡμῖν καὶ ὃ τοῦ προφήτου τρόπος τῆς ἐπιπλή- 

Ὀὲϊα., αϊ οππὶ Ταν ἃ ρϑοσαϑδοῖ, ΠΟΠ ἃ 56 ΠΟ 1050 ξεως, ὃς τῷ Δαδὶδ ἁμαρτόντι οὐ παρ᾽ ἑαυτοῦ ἐπή-- 

56 η θΠ δ ἰηάτχ τὶ σοΠ ἀθιη πα ΠΟ 5, 564 ἀσοουϑία γαγε τὸν ὅρον τῆς ἘΠ ἀλλ᾽ ὑποθολῇ πρόσ- 

ῬΘΥβΟΠᾶ τἰἴθη5., ᾿ρ 511} ΡΓΟΡΥΙ Ππἀ] θη ρθοσαῖὶ που χρησάμενος, αὐτὸν “ ἐχεῖνον τοῦ ἰδίου διχας- 

ΘΟΠΒΕΠ ; ἃ τ ΟΠ] 1Π 856. ρ56 ϑϑηΐθη απ) στὴν ἐχάθισεν τὰ πο υτ ὥστε αὐτὸν χαθ᾽ ἕαυ- 
᾿ἀξετπενπες ἴσο. : ἜΣ. μ ἐς 5 ἱ 

ΑἸ χΊ5δθε,, ΠΙΠ}] ἸὰΠ| 5 ΟσΘη5ΘΓ ΘΕ ἀΡ ΈΙΘΠΙΙ. τοῦ προεξενεγχόντα τὴν κρίσιν, μηδὲν ἔτι μέμψα- 
Σ 

σθαι τὸν ἐλέγξαντα. 

Θαϊᾷ τὰ 6. (ΟΠΒΘΠΙΆΠΕΟΙΙ5 Αι 6 ΠῚ} ἢ] 1} }}} ἃο θη} 550. 561:- “Ἕπεται δὲ τῷ ταπεινῷ χαὶ καταῤδεδλημένῳ φρο- 
εὐἶτὰ οοτ- Σ Ε ἢ 
ΒοΥὶβ ἃς νἱ- Ν Ἰ : 

οἷα ουτοῦ- ΠΟΡΙΘΟΙτ5., 564π8}14 ΘΟμ]ἃ., γ6 5115 ΒορΡἸ4ἃ: δάθο Ὁ σχῆμα ἠμελημένον, χόμη αὐχμηρὰ, ἐσθὴς ῥυπῶ- 
γλράσαν,, μῈ {π85 Ππσϑπτθ5 ἀαἴα ορογὰ [δοίπιηΐ, ρα διὰ Βροπίθ σα" ὥστε ἃ ποιοῦσιν οἱ πενθαῦντες κατ᾽ ἐπιτήδευσιν, 

ΠΟ 15. 1Π6558 ν᾽ ἀθαηίιν. Ταηϊοὰ οἴηρι]ο ἃ σΟΡρΡιι5 ταῦτα ἐχ τοῦ αὐτομάτου ἡμῖν ἐπιφαίνεσθαι. Χιτὼν 

Δ διυοἴα. 511 : οἰ ποῖτι5. ΠΘΩῈ8 11 ὀχϑερθιθὲ, ἰάὰ διὰ ζώνης ' προσεσταλμένος τῷ σώματι" τὸ μέντοι 
ΘΠΪῺ Τα] 16 0 6; ΠΘΊτιΘ ἰΆχτ5 ἴζὰ πιὸ τιηῖοα ΑἸ Ππαϊ;: ζῶσμα μήτε ἄνω τῶν λαγόνων, γυναιχῶδες γάρ" 

14 Θπῖμπ} Π20116. ΤΠ ΟΘ55115 Ἔϑίο ΠΘῸ 80 ρῃϊ5, Π6 ἃη1-.ὀ μήτε γαῦνον, ὥστε διαῤῥεῖν τὸν χιτῶνα - βλαχιχὸν 

Πλτι 1 (550 τ{π|Π} ΡΟ τα  ; ΠΘΟ 1ἸΠ 5115 νΟ ΠΟ ΠΠΘΠ5 ἃς γάρ᾽ καὶ τὸ βάδισμα μήτε νωθρὸν, ὡς ἔχλυσιν τῆς 

ΒΕ ΘΙ ιι5..,. ΠΘ. 510]1405 ἃ πΙπηΪ ἱπιροίιι5. ἱπήϊοοι. ψυχῆς χατηγορεῖν - μηδ᾽ αὖ ὐρϑ χαὶ σεσοθη-- 

ἴππιι5 γΕΒΕΠΠΘΠΕΙ 50ΟΡτι5, τιξ ἸΔΟΠΘΙΙΠῚ 51} ον ηἶσ δ μένον, ὡς ἐμπλήχτους αὐτῆς τὰς ὁρμὰς ὑποφαί-- 
Π]ΘΙΠ]Θ ΠῚ Οἱ δοϑί!θ ΟΡΘΡ ΘΠ 1]. ΝΘ νογΟ ἢ νειν. Σχοπὸς ἐσθῆτος εἷς, κάλυμιλα εἶναι σαρχὸς 
ΘΟ] Ὁ Πον ἀπ ΘΧ  ΌΠ]ΡΑ ἔτ, ΠΟΩῈΘ ἴπ ΟΡΘΙῸ ἴθ πιο πρὸς χειμῶνα χαὶ θέρος αὔταρχες. Μήτε δὲ ὅ ἐν 

511 {γ 1515 ΘΟ] 5 ἀἴιι6 ἀθοῦβιιῃ νουσθπ5, Πα 5 νήματι ὄμμα στυγνὸν χαὶ εἷς γὴν “ συννενευχὸς, 

πὶ ἀφιλοτίμιως Ἴ 51. γοἴογοϑ ἐπ οπεβ εἰ Μ55, ἘΔ ΠΟ 185. αἕ ἔπ ἰοχία. Ἑδάδμι εἰ Ναΐμδη σοῖρα ᾿ς σήπει ἴῃ 
Ῥαχγβ, φιλοτίμως. Ῥάα]Ὸ μΡοβὲ Δ]ἀἸἀἸπηι5. τι ἐχ βορίειη (ὐοπηπηοπίατίο ἴῃ Ἐβαΐατη Ρ. 119, π. 118. Ῥαι]ο ροϑβὲ 

Δ 155. 61 μέμφεσθαι. ΑπΕ αἸσϑίτηῖ {πα 4τι6 (ο1ο65. αἱ 1π 

ἃ μιὴ ἐπικούπτειν 1 (Ο15], ρτίπηι5 εἴ Με, οὐππ ἄμο-.͵Ο ἐδχίμ. 

᾿ιι5 ἈΘσ115 μιὴ ἐπικρυπτόμιενον. 6 συννενευχύς 1 Οιαΐιπον Νῖδ58. πὴ ἰατηθη ψοίιβιϊ551- 

» ἐπιτιμῆσαι δέῃ 1 [{ὰ Ηδ7]. (151. ῥυΐπητβ εἰ ΒΘΡ πηὶ νενευχύς. 

ἰτο5. Πιοσίίαν δέοι τη 6115. ἔ προσεσταλμένος Ἵ {Ππιι5 ἐς (σά Ἰοῖθι5 (Ομ οἤβία - 
ς προχαταθδαλών Ἴ [{ὰ ΜΙ55, βερίεπι. ἘΦΗΙ προχαταλα- π|15 περιεσταλι μένος. Τλῖλο 8111 προεσταλμιένος. 

(ὦν. 8 ἐν χρώματι 1 ἴὐπιι5. εχ (οπιβεβοίαπῖο (οάϊοῖθας ἐν 
ἃ ἐχεῖνον  Ηδπο νόσοπι, {τις δαϑὲ ἴῃ 6115, πα θοης χρώμασι. 

τηᾶση0. ΘΟΠβθηδιι σοήϊοο5. Νῖ55. θΙἀθπὴ 61 κριτήν. 



ἘΡΙΒΘΤΟΙ ἃ 

,ὔ ΩΣ 

χρώματι τὸ ἀνθηρὸν διωχέσθω᾽ μήτε ἐν τῇ χατα- 
τ ὦ ὧν ᾿" ᾿ ἐς γχγὶ ᾿ }} τ μλΔΠ) τ σχευΐ τὸ λεπτὸν χαὶ μαλαχόν. Τὸ γὰρ τὰς ἐν ἐσθῆτι 

- ΠΝ ἍΝ εὐχροίας περισχοπεῖν , ἴσον ἐστὶ γυναιχείῳ χαλλω- 
3 .-» ΛΞ ΄ γ 

πισμῷ,, ὃν ἐχεῖναι ἐπιτηδεύουσιν, ἀλλοτρίῳ ἀνῦει 
« ᾿ ᾿ γι “- ἘΠΕ Ἂ) ) ι 

παρειὰς καὶ τρίχας ἑαυτῶν χαταῤάπτουσαι. ᾿Αλλὰ 
[-4 Υ Ἁ ," ε 

μὴν χαὶ παχύτητος οὕτως ἔχειν ὃ χιτὼν ὀφείλει; ὡς 
λον - Ἂ ὦ Ἂ Ν ᾿ Α τ νραν. ἢ 

μὴ δεῖσθαι κοινωνοῦ πρὸς τὸ θάλπειν τὸν ἐνδυόμε- 
Ρ8)ὋΟ 75 δΑ ᾿ 2 ᾿ Α } Α “» νον, Ὑπόϑημα δὲ τὸ εὐτελὲς μὲν χατὰ τὴν ἀξίαν, 

Ξ' - ᾿ ᾿ , 2 - οὐ φεῖσαι Ξ 
ἀνενδεῶς δὲ τὴν χρείαν ἀποπληροῦν. Καὶ ἁπαξα- 

- ὦν - ,ὔ Ἁ 

πλῶς ὡς ἐν τῷ ἐνδύματι ἡγεῖσθαι προσήχει τὸ 
“ ͵ τ πὶ ,ὔ Α 

χρειῶδες, οὕτω χαὶ ἐν τροφῇ ἄρτος ἐχπληρώσει τὴν 
, ᾿ τα. , ᾿ Ἂ,; πάρ, δ᾿ ,ὔ 

χρείαν, χαὶ ὕδωρ θεραπεύσει τὴν δίψαν τῷ ὑγιαί- 
λ ν 

νοντι, χαὶ ὅσα ἐκ σπερμάτων παροψήματα πρὸς 
λἕ , - , 

τὰς ἀναγχαίας χρείας τὴν ἰσχὺν τῷ σώματι δύνα- 
, ταὶ τ , ΠῚ “ ᾿ " 

ται διασώσασθαι. ᾿Ε'σθίειν δὲ μὴ λυσσογδη γαστρι- 

μαργίαν ! 
᾿ -" ᾿ " . τῶ ἡ : δ Ν , 

χαι πρᾶον χαι περι τὰς ἡόοονᾶς εγχρᾶτες οιασὼω- 

Νν ἐ 'πἢ ν᾿ τ Χ τι " ἐμφαίνοντα, ἀλλὰ πανταχοῦ τὸ εὐσταθὲς 

δ, ΝΑ Ξ ᾿ ῸὉὋ 3 .-" 5 Ὁ Ἂ ον 

ζοντα " μηδὲ τότε τὸν νοῦν ἀργὸν ἐν τῇ περὶ Θεοῦ 
ΕῚ , Υ͂ έν ον 4Ὲ-ψἃ - ΄ Ν ΄ 
ἐννοίᾳ ἔχοντα, ἀλλ᾽ αὐτὴν τῶν βρωμάτων τὴν φύ- 

ψ. -ἅ» ΄΄ ͵ 

σιν, καὶ τὴν τοῦ ὑποδεχομένου σώματος χατα- 
Δ λ - 7 ῃ - 

σχευὴν., ἀφορμὴν ποιεῖσθαι δοξολογίας" πῶς ποι- 
ει - τ ,ὔ - 

κίλα εἴδη τροφῶν τῇ ἰδιότητι τῶν σωμάτων ἄρμοό- 

ζοντα παρὰ τοῦ πάντα οἰκονοιλοῦντος ἐπινενόηται. 
δὴ Α - τ ΑΝ ,ὔ “- “ὦ 

Ἐὐχαὶ πρὸ τῆς τροφῆς ἀξίως γινέσθωσαν τῶν τοῦ 

Θεοῦ παροχῶν, ὧν τε νῦν δίδωσι, χαὶ ὧν πρὸς τὸ 
, 5 , λ λ μέλλον ἐταμιεύσατο. [οὐχαὶ ἃ μετὰ τροφὴν εὖχα- 

“ - ἣν Τὰ - 

ριστίαν τῶν δεδομένων ἔχουσαι χαὶ αἴτησιν τῶν 
δας πλ ένῶνν ρα κε] ἘΣ ΣΤ ΟΜ. ς στ τανε ς πηγγελμένων. Ὥρα μία τροφῆς ἀποτεταγμένη ; ἣ 

9..5 ἐδν δὴ , - .ν 

αὐτὴ κατὰ περίοδον ἀπαντῶσα" ὡς ἐχ τῶν εἴχοσι 
, - - , , τα , 

τεσσάρων ὡρῶν τοῦ ἡμερονυχτίου, "ἢ μίαν εἶναι μό- 
, τ ἘΣ 

λις ταύτην τὴν προσαναλισχομένην τῷ σώματι: τὰς 
" Η -“ ᾿ “ - 

δὲ λοιπὰς ἐν τῇ χατὰ νοῦν ἐνεργείᾳ ἀπασχολεῖσθαι 
λῚ “ ΄ συν Α .- ᾿ 

τὸν ἀσχητήν. “Ὕπνοι δὲ κοῦφοι χαὶ εὐαπάλλαχτοι, 

φυσικῶς ἀκολουθοῦντες “ 
ἘΠΕ »] Ἂ ἣ » Ἁ - , 

χατ᾽ ἐπιτήδευσιν δὲ ταῖς περὶ τῶν μεγάλων μερί-- 

.-- - .ῸὉὋ ,ὔ 

τῷ λεπτῷ τῆς διαίτης" 

ὑναιῖς διαχοπτόμενοι. Τὸ γὸ θεῖ χά χρ μναῖς οπτόμενοι. Γὸ γὰρ βαθεῖ χάρῳ χαταχρα- 

τεῖσθαι, λυομένων “ αὐτοῦ τῶν μελῶν, ὥστε σχολὴν 
Θ ἀλό ἐν ΄ “3 πῇ ἀλόγοις φαντασίαις παρέχειν, ἐν χαθημερινῷ θα- 

, τ κ εἴ ὝλιΕΝ 3 ᾽ “ὦ ἜΞ 
νάτῳ ποιεῖ τοὺς οὕτω χαθεύδοντας.. Ἂλλ᾽ ὅπερ τοῖς 
χλλ ὃ Υ 0 Ἕ λ μων». » ὅα πξροι - ως τὶ 

ἄλλοις ὃ ὄρθρος ἐστὶ, τοῦτο τοῖς ἀσχηταῖς τῆς εὖ- 

σεῤείας τὸ μεσονύχτιον, μάλιστα σχολὴν τῇ ψυχῇ 
- [ΩΣ Ἷ 

τῆς νυχτερινῆς ἡσυχίας χαριζομένης, οὔτε ὀφθαλ- 

" 

100 

ἃ 6 ΠΊ0116. ΕΤΘΠΙμῚ 1π γοϑίθ οἱ απ ἢ ΤΟΥ ΊΠΠῚ [Δι {Π{185 

ΘΟΠΒΘΟΓΑΙ, ΠΟΠ Δ 51 1}116 οϑὲ νϑπιιϑία 5. ϑίπάϊο, 

40 126} 65. ἀπιοιπἴμ., ἀπΠ| σΘΠὰ5. οἵ ΟΡ Π65 

4Π6 πὸ ἤογο ἱπ|οπιπὶ. 566 εἴ 60 τιβάτι6 ΟΡ αδϑἃ [πο ὰ 

5117 πι| ϑοοῖα Ορῖιθ ΠῸη Ππαρθαΐ, δα δτιπὴ {|| 1Π6π||-- 

{π|’ σα] οἰ δοϊθητιπι. (Δ᾽ σεν τι} ἀιι [6 1 ΡΓΘΙΙΟ {1π|- 

ἄἰθηι Υ1}1, 564 οἵ] Π1Π1] ἀ651} δ6] τιϑιιπὶ ΘΧ Ρ] ΘΠ πππη. 

ἘΠ τι 5616] Ομ πὰ πΠῸ γ ΡθῸ ΘΟΙΠΡΙ Θοΐδν, τι 1Π 

γοϑίθ ΠΘΟΘβϑΆ ΠῚ ὈΓΘΡΟΙΡΙΙΘ. 5θοξ τη} : 1[ἃ 1Π 

ΟἾΡῸ Ρᾶ 115 Ὄχρίθθις πϑοθϑϑι [θη : ἀ΄πὰ 5θ δ 1 

51{ΠΠ| Γδοΐθ γᾷ ]θπίῖ: {{1|0τ|5 ἀσοοθηΐ (προ ἸΠΠ] 16 

6Χ ᾿Ἰθσιι ] ] Π]}0 115 ρα] Πα ΘΟΡΡΟΡῚ Ὑ]}Ὲ5 δ πθοθ8- 

1 

ΒΆΡΙΟΒ. {5115΄ ΘΟΠΒΟΡ ΔΙ ροβϑιηῖ. Εάδρθ Δ ΓΘ 

ἄδοθῖ πο ΠΟ πιὰ ἢ ἔπη} 5ΡΘΟΙΘῚ ΡΥ ὈΘηΐοθ5., 566 

ἘΠΊ 46. τη ἀθϑ τὴ οἱ τη Πϑιθ τ ]ΠΠθ τὴ ἃἴηιιθ ἴῃ 

γοϊαρίαμ ιι5. ΘΟΠΠΠΘΠΕΔΠ ΓΘΕΠΘΗΪΘ5.,. ΠΘ {{|ΠῈ 

(π] ΕΠ Δ Π] δι ἃ Π6Ὶ σοσ!α πὸ ΠῚ ΠΕ π65 οἵο- 

581, 564] 6χ Ιρ8ἃ Δ]1Π| ΘΠ }ΟΥ ἘΠῚ Πα, Θἔ ΘΟΡΡΟΓΙΘ 

Θἃ 51|50 1] 016 15 5 Γποῦπ γα, αν πάγη ἰδιτ τι} Τη8-- 

[ον πὶ ἀποθπῖο5., {πο νὰῦα ΟἸΒΟΥΙη σΘ Πα 
4υ τ] σοΡΡουτὴ. ἀοοοιηπηοίαία , ἃ}0 60 “τ 

οὐηπία πιοάοναῖα, ἱπυθηΐα βἰπί. ῬΡΘοα5. ἃπίο 

ΟἸΡθτιπ Πδηΐ, {τι ἀθη15 Π 61 αἰση88. 51Πἴ, [ΠΠ] 

ἥτι8θ. ἤτιης ἸΥ Ὶ ΠΠ1 5). [ΠῚ ({π|28 1Π Πα αι ἢ ΓΘΟΟΗ- 

ἀτάτε. Ῥρθοθθ θ δι ροβ. οἰ θτιτη, {188 οἵ ΟΡ ΕΔΓ 

ΔΟΙΟΠΘΙῚ ΡΓῸ ΔΟΟΘΡΙ5 θΟΠ5 δὲ ῬΡΟΙ]Β5Ο ἢ ρμ6-- 
πόποι Ππαρθοαπί. Πογὰ τιπὰ ΘΔ ρΡΙΘΠ60 οἰθῸ ἐ65ι1- 
παΐα., Θδ θη τι6. ΡΘΓ ΟἸΓΟΙΠΓΠΠῚ ΓΟΥΘΡΘΠΒ ; 60 

τι 6χ ν᾽ θῖπῈ φαδίπον ΠΟΥΙ5 ἀ16] ἃ6 ΠΟΟΙΙ5 5 ΥἹχ 18 

τπὰ Δ] σαΡΑΠ Π1ΠΔ ΘΟΡΡΙΙ5. 1Π5ΠΙΠ Δ [ΠῚ : ΓΕ 1185 

ἀϑοθία [π᾿ ΔΠΪΠῚ ΘΧΘΡΟΙ Δ ΠΟΠ6 {Δ η5ισαΐῖ. ΒΟΠΊΠΙ [6- 

γ65 5ἰηΐ, δ] 5416 τη 0 611, {π| Ἔχ σα [Δ 116 Ροϑϑιηΐ, 

παΐαγαϊθιη οατὴ ἰθπιὶ νἱοΐτιϑ ΓΑ ΠΟ Π 6. ΠΘΟΘΒΒΙ[6}1- 

ΠεπῚ Παρθηΐθ5 : ἴΠη0 γ6ΓῸ 46 Πα π|5Γ1ἃ Δ  ΠΔΓΊΙΠῚ 

ΓΘΕΙΙΠῚ ΟἸ115 1ΠΙΘΥΡΠ ρ Πα. Νάτη ΔΙ ΠΟΡῈ ΘΟΥΓΟ- 

Ρίη 6556 Β0ΡΟΓΘ 5, ΠΠΘΠ}}0 115 501||8 ; 1ἴᾳ τὶ [Ἀ61}15 

Ραΐϊδθαὶ 8 Πἴπ|5 ᾿πηΔ  Ὶ 1115 ἃ ΓΆΓΠΟΠΘ 4|16}15, 14 φπο-- 

Ἐπ πιοῦῖϊ Δ 4161} τὰ ἀον πη πίθϑ. 564 φαοά 

1115 ἀἸΠπου] απ, [ἃ ρ᾽ οἴδε]5 σα] ΓΟ τι5 τη ἴὰ ΠΟΧ : 

ΟῚ ΠΧ η6. ΠΟΟίαρηδ 4165. ΟΠ ΔΗ] Πη88 [81-- 

σἰαῖαν,, ΠΘπ6. ΘΟυ115., ΠΟΘΙ 16. ἈΠ ΠῚ15 4] πιᾺ ἢ 

νῖσιι απὶ δπάϊτα χα  Ποϑιιη πὶ ΘΟΡ 11] 6 ΠΕ Ρ1ι5, 

μῶν, οὔτε ὥτων βλαδερὰς ἀχοὰς ἢ θέας ἐπὶ χαρ- Ο 584 πΠηρηΐθ 50[ἃ Ρ6. 86 οἵη Π 60 ἤᾷ ΠΟ Π θη Βα θΘηίθ; 

5 ἐμραίνοντοι Ἵ ἴΠπιι5 ὁχ (οϊοῖθα5 (μα οἤβια πὶ 

ὑποφαίνοντα. Τ)ιο 411| ἐπιφαίνοντα. 

ἃ μετὰ τροφήν 1 ΝΟΠΠΆΠ)1 οοά]ςε5 Μ55. μετὰ τροφάς. 

Ῥμίαν 1 απο νόσοῖ Δα] Ἰπηιι5. ἐχ βερίοπι Δῖ55. 

Ῥάυ]ο ροϑβί ᾿ϑριίιν ἐνεργείᾳ πῃ Ηαιν],, Με4., (οἰ5]. μεῖ- 

πιο οὐ ἀπιοθιι5 411|5. ἘΠῚ ἐργασία. ΠΡΙάομ οα1| ἀπΞ- 

σχολεῖσθαι. Ηαν], οἱ γαῖ. δὲ ΠῚ ποπημ}}}1 ἀπασχολεῖ- 

σθχι. Το στίυν ἴῃ (Ο15], ρυίμηο εἴ Μοά, ἀπασχολεῖν, [πῃ 

411ὸ ἀποπληροῦν. 

«τῷ λεπτῷ 1 [{ὰ Ηα1]., Μοά. εἰ ῬΙατοβ 111, ἘΠ1Ὶ 

τῷ συμμέτρῳ. Θιαῖπι Βοι σία ηιι5. μερίμναις διαθοσχί- 

μενοι. ὕ0π46 ᾿πίουρυοϑ ῥ᾽ ἀϑοαμέμ). 

ἃ αὐτοῦ  Πεοβὲ ᾿π᾿ απὸ οχ Βορ 5, πθο ἱποοπηπηοίθ 

ὀΧΡαπσογοῖαν. Τιερίεαν αὐτῷ ἴῃ πΟΠΠ11115 Νῖ55, 

ς ἀλόγοις ἡ [1ὰ Ηαι]., Μεά,, (0151. θυῖπητ5 οἵ ορ. 

βϑοσπιᾶι. ΕΠΠΠῚ ἀτόποις. 

ΟΙα551. [. 



ΟἸάβοις 1, 

“1Π1πς 

ΟΥΧΧΠΗΙ 

ϑονΐρία 

ἐπ δϑοθςϑι. 

Τ)οπιο- 

516 68 

ΟἸνοτασαϑ 

νοσατὶ γο- 

1αῖι. 

Ριίδίο. 

100 5. ΒΑΘ ΘΟΕΘΛΕΠΙ 

56 416 ΠΟΥ σΘηἴ6 ΡῸΡ Ρϑοοδῖουιιη) ΓΘοογ τ! Π πὶ 
δὲ Ὑϑραα5. 510] ᾿ρ5] Ρυρθβοῦ θθητο δὰ ν τὰ 460]1- 
πδηάδ, ἃ Πδὶ ἀπ Χ Πα δα Θὰ, 4π8 ἐπα το μαροὶ, 

ΡοΡΠοιθη ἃ ̓ πρ] ον ἃ πίθ. 

ΟΘΟΑΡΡΑΏΟΟΘ. ΑἸ ΘΗΙΕΡ. 

δίαν παραπεμπόντων, ἀλλὰ ᾿ μόνου καθ᾽ ἑαυτὸν 

τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ συνόντος, χαὶ διορθουμένου μὲν 
ἑαυτὸν τῇ μνήμη τῶν ἡμαρτημένων, ὅρους δὲ ἑαυ- 

τῷ τιθέντος πρὸς τὴν ἔχχλισιν τοῦ χαχοῦ, καὶ τὴν 

παρὰ Θεοῦ συνεργίαν εἰς τὴν τελείωσιν τῶν σπου- 

δαζομένων ἐπιζητοῦντος. 

Τ᾿ μόνου 1 ΔΤ μόνον, οἴ Ῥάᾷμ]ο ρμοϑὺ ἑαυτοῦ, ΤΡ ΠΔ ΠΕ} 118. γο τ ΕἸ 5511 15 4] σα 6 (ἸΟ Ἰοῖθιι5. 

ἘΡΊΙΒΤΟΙΑ 1Π. 

Ταυαι ΒΒ] 15 (απ τ ἄἀϊαπὶ ἴθ ΠΟΠΟΥ ΠῚ ῬΡευαποίϊομθ τποάογαϊ!ομοπὶ ἀηϊη οἱ ἢ ουασιθα δἰ ἄλιη : 65: 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ Γ΄. 

ῬυΦβ ἁτπιη ΠΡ] ογαῦ ἁάνουϑιιβ Ὑἱο]θη ἰαπι ἀρ οβ 15. οὐ] αϑαπι., {αὶ ἰρϑῖτι5 65 ἱπνάβογαϊ οἱ ὀχρι!ανογαῖ, 

ΟΑ Ν01014Δ)Ὀ0Ο. 

1. Οἴμηὴ [ἢ ΠΙΆ ΠΤΙ5 511Π5] ΟΡ  βϑιο  Π} [ππ8 1, σ0Π- Ὁ 

στε 1] «υϊ ἄδην αἰ ττιι. ἀϊσηαηι. ἈΘνου ἔτι 

511π| 118} 4185] ρι Ὀ] οι πὶ «αἰ ρατ ἀπ πιπ ]η- 

[61 ; ἀϊιῃ]τι6 ΘΟΓΔ ΠῚ ΓΘΘΟΪ  ΘΡ ἢ, ᾿Πἔτι6 5. οχαῖ-- 

Ὠ1117 Πα ητιπ Πα]}1|5 Θραναἴα γΘτι5 ΤΟ ΠΪΟΔ ΠῚ 

50 υ [ἀ]6. 56 μοϑβισιια ) 501Υ1 ἃ βἰσι!α μου] οσὶ, 

5010 τὶ γι άθυθ, ραΡε τ «αἰ ἀθ πη ̓ γ σαι ]ο, 

4υοα ΠΙΠΠ] ἁιι Ἰ θην ΠΟΥΪ ; ραν ΓΙ ΠῚ νΘΓῸ 406] Ο ΠῚ 

Το! 6 15. ΓΘ 115. [πιὰ5 ΘΟΠΙρΡΑΓΔΡ ἢ]. ΝΙΠΊΪΓΠῚ 

Ροϑβίθασιαμ 116 ῥᾶιιοὶθ {ΕΠ δα πι 54] τον 115 

ἘΠΊ ΟΙ ΠῚ 5416 5 ρρ θα αϑϑθῖ, ΠῸΠ ἈΉΡ] τι5 6 πιο - 

51Π6Π65, 564 ΟΠοΓᾶστιβ νΟολν] να] : τὰ σϑρὸ Ἰ46Πὴ 

1086 65; 5108 510 6 4 1165, βῖν 6 ΠΟη ( 5} 64} 5 διι- 

[θὰ Ῥ] ΕΡῚ 115. ΤΉ] πιὰ 615. Π}]]}1}0 115, {πᾶ} {ποῖ 

116 ποι ΠΊθιι5. ΠΘΟΘβϑαγὰ 5111 Π|5[Γ 4 Ὁ ) 4] 

4π]θ πηι ΠΟῚ5 ΠΟῚ ΡΙῸ αἸσπΙαῖθ 50}1015, 564 οοη- 
51|6[0 Π10Γ6, Π60 ΖΘ πᾶπ ΓΘΙ 15 46 ΠΠ ΓΘ ΑΓ ΊΙ ΠῚ 

βίο ; 564, αὖ 1 Ρ]αῖο, πὶ 1ρ5ἃ ἰδ ροϑίαϊθ 80 

δῖα ΠΘΘΟΤΙΟΡ 1, ψ Θ᾽ 11 511} τητι α “θη ἀλη 

ν]τά τι ἃ ΒΟ 6 Π5, Πα}}0 ῬΥΌΓΒι15. ἔπι. ] ἔπι πη 6 η-- 

ἴ6 ἔν] ]5. : ᾿Πη0 Π6Ο Ἀ]105, {π8 ἔπιτὴ ἴη ἔθ δϑῖ, ρϑὺ- 

ἔπ ὉῚ 51Π15. Αἄ΄Ο γ65 ΖΙΠ 61} ἔτι26. [8 |65, ΠΣ 88 

ΡΓοίδοϊο δὲ δά γαπ 8 ἢἾ5. {πὶ ροΒΡΊΟΘΡο ρο8- 

5Πη 5 ΓΕ Γ5115 Δ1Π6}Π} ΤΏ] Π1Π16 ΔΑ ΠῚ ΡΠ 188, 51 {{|5 

8 προσθλέπων Ἴ (ΟἸ5]. αἴογαὰθ οἱ Ῥδρ. βεοπηάι5. 
προθλέπων. Ῥάι]ο μοϑβὶ 61 τὰ τοῦ Δημοσθένους, 564 
ἀδοϑὲ ἰΐου ἀν ο 5. ἴῃ νϑίουιθιι5. ΠΡ Υἰ5, ΓΡΊ ἄθσὴ ἴῃ 

{Ἰθ5 (ΟΠ ΟΙθτι5 τθοθμ ΟΡ θιι5 Ἰο στιν χρίνοντι. 

᾿ μέντοι Ἴ 810 οο΄οε5. Μί85. Ἐ6ΠῚ μὲν τοῖς. ΤΟΙ ἄδτη 

{Γ68 ΘΕ πι5[1551π|1 Ο1665 ΗΔ}]}., (0151. ρυῖπλ5 εὲ Μο- 

“Ἰοῶμ5 οαπὴ αίσαπο οἱ δρῖο ργῖπιο πα θοπΐ πλείονα, 

Κανδιδιανῷ. 

Ὅτε εἷς χεῖρας ἔλαθον τὴν ἐπιστολήν σου, ἔπα- 

θόν τι ἀκοῆς ἄξιον. 1[Σὐλαδήθην αὐτὴν, ὥς τι δημό- 

σιον προσαγγέλλουσαν, χαὶ παρ᾽ ὃν ἐξέλυον χαιρὸν 

τὸν χηρὸν, ἐφοδούμην δ᾽ προσύλέπων, ὡς οὐδεὶς ἐν 

αἰτίαις ὧν Σπαρτιάτης Λακωνικὴν σχυτάλην. ᾿Επεὶ. 

δὲ ἔλυσα, καὶ ἕχαστα ἐπεξῆλθον, γελάσαι μοι ἐπὴλ- 

θε " τοῦτο μὲν ὕφ᾽ ἡδονῆς, τοῦ μηδὲν ἀχοῦσαι 

νεώτερον τοῦτο δὲ πρὸς τὰ Δημοσθένους τὰ σὰ 

χρίναντι. Ὅτι ὃ μὲν, ἐπειδὴ ὀλίγοις τισὶ χορευταῖς 

χαὶ αὐληταῖς ἐχορήγει, οὐχέτι ἠξίου Δημοσθένης, 

ἀλλὰ χορηγὸς ὀνομάζεσθαι" σὺ δὲ ὃ αὐτὸς εἶ, καὶ 

χορηγῶν χαὶ μή" χορη ὧν ᾿' μέντοι πλείοσι μυριάσι 

στρατιωτῶν, ἢ ὅσοις ἀνδράσιν ἐχεῖνος παρέσχε τὰ 

ἐπιτήδεια - ὅς γε οὔθ᾽ ἣμῖν ἀπὸ τοῦ σχήματος ἐπι- 

στέλλεις, ἀλλὰ τὸν εἰωθότα τρόπον" χαὶ τῆς περὶ 
Ν 

λόγους σπουδῆς οὐδὲν δφίεσαι " ἀλλὰ τὸ τοῦ Πλά- 

τωνος, ἐν χειμῶνι ἷ χαὶ ζάλ: μά ἴον ὑπὸ » ἐν χειμῶ ὶ ζάλῃ πραγμάτων, οἷον ὑπὸ 

τείχει τινὶ χαρτερῷ ἀποστὰς, οὐδενὸς θορύδου τὴν 

ψυχὴν ἀναπίμπλασαι μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἑτέρους ἐᾶς, 
, -“ σ ᾿ 

το γε σαυτοὺυ μέρος. Καὶ τὰ μὲν σὰ τοιαυτα, μεγά- 

8 Ἂ " θ ᾿ - --Ν , ᾿ ͵ 
Ἃ, α χαι αὐυμαᾶστα τοις συνορᾷν ουνᾶάμιενοις., χαι πα- 

λιν οὐ θαυμαστὰ τῷ πρὸς τὴν " ὅλην προαίρεσιν τοῦ 

μυριάσι. 

ἱ χαὶ ζάλῃ Καῖ. εἱ δρ. Ῥυΐμηι5 χαὶ χαλάζῃ. [5]-- 
ἄεπι Ν'αἴ., (0151. βεοαηάτι5 οἱ Ἀθρ. αἴογήϊιο ὑπὸ τεῖχός 

τι χαρτερόν. Ῥαυ]ο ροβὲ 1Π4οπὶ (Οα 665 οὕτω μεγάλα, οχ- 
σερίο ἴάτηθη Ὗ αἰϊοᾶπο. 

ἃ. ὅλην Ἴ απο νόοοοθπὶ ἈΠ Ἰ Ἰπιι5 οἐχ (οἷ5], αἰτόίαο, 

Μοΐ. εξ αἴτοψις Βορίο. 



ἘΕΡΙΒΘΤΟΙ,Α ΙΥ. 

βίου κρίνοντι, Ἄχουε δὴ χαὶ τὰ ἡμέτερα, παράδο- 
ἘΦ 2) ΕΙ 7 “- ,. “ 
ξά τε ὄντα, χαὶ ἀκολούθως ἡμῖν ἀπαντῶντα. 

ὔ - - ᾿Ανήρ τις ἄγροιχος τῶν συνοικούντων ἡμῖν "ἢ ἐν 
5 7 
Αννήσοις, οἰκέτου μου τελευτήσαντος, “ οὗ συμόό- 

λαιόν τι πρὸς αὐτὸν εἰπὼν ἐσχηχέναι. οὐ προσελ-- 
ἐπ: 

θών μοι, οὐκ ἐπαιτιασάμενος, οὐ παρ᾽ ἑκόντος ἀξιώ- 
σὰς λαδεῖν, οὐχ ἀπειλήσας εἰ μὴ λάῤο: βιάσασθαι, 
ἀθρόον μετά τινων ὅμοίων αὐτῷ τὴν ἀπόνοιαν ἐπι-- 

,ὔ Ὁ ΩΣ 

θέμενος ἡμῶν τῇ οἰκίᾳ, τά τε γύναια τὰ φυλάτ-- 
τοντὰ συνέτριψε τύπτων, καὶ χαταῤῥήξας τὰς θύ- 

ρᾶς, ἐξεφόρησεν ἅπαντα, τὰ μὲν αὐτὸς λαδὼν, τὰ Ρ 
, ᾿ Ξ 

δὲ εἰς διαρπαγὴν τοῖς βουλομένοις προθείς. “ἵν᾽ οὖν 
" - - πῇ 

μὴ ὃ ἔσχατος ὅρος ἡμεῖς τῆς ἀσθενείας ὦμεν, χαὶ 
Δ , 3 Ν Ἁ ΕἸ “ ἊἋ 3 παντὶ δόξωμεν ἐπιτήδειοι πρὸς ἐπιχείρησιν, ἣν ἐν 

πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἡμῶν σπουδὴν ἐπιδέδειξαι, καὶ 

νῦν εἰσενέγκασθαι παραχλήθητι. Μόνως γὰρ ἂν ἡμῖν 
οἵ Ἂ. ἧδι Π ΑΣΑ σειν, αν ἣἢ ΝΕ) 

οὕτω τὸ ἄπραγμον σώζοιτο, εἰ τῷ σῷ “ δραστηρίῳ 
᾿ - τ συντεταγμένοι εἴημεν. ΤΓένοιτο δ᾽ ἂν ἡμῖν ἀρχοῦσα 

, Α ΩΝ - 
δίκη, εἰ διὰ τοῦ “ παγάρχου συλληφθεὶς, ἐν τῷ ὃδε- 

ἢ ἣ, ηἿ 0 δ μῇ ,ὔ 57 1 Α 
σμωτηρίῳ βραχὺν χαταχλεισθείη χρόνον. Καὶ γὰρ 
ΣΦΕ ΝΝ, τ’ ΄ ΕἸ Ὁ αὔχ ὑπὲρ. ὧν πεπόνθαμεν ἀγαναχτοῦμεν μόνον, ἀλ- 

ἣ Ὁ» Ἂ Χ Ἅ, 

λὰ χαὶ τῆς πρὸς τὸ λοιπὸν ἀσφαλείας δεόμεθα. 

» ἐγ ἀγνήσοις  (οἄεοχ ῬΟΓΔ ΒΕ 45 (ΟἸ5], ἐν ἀνήσοις, 

ΑἸ185. ΟΧ οαάἄοια ΒΙΒΠ]ΟΙ μεθα οὔ ππτι5 οχ ἈΘρΙ5 ἐν ἀν- 
νίσοις. 

α οὗ συμιούλαιόν τι  Π)οοδὲ ποσϑίίο ἴπ "15 εἴ ἴῃ 

ῬΙΌΣΙθι5. Μ58. ΟΠ οῖθρι5. Τιερίταιν 10 “ποθ ιι5 4}115 οἷ 

βοοιη ἦα ππᾶπιι ἴῃ Ηλι] θᾶπο ; ἃ ῬΓΟΥΘΙΙ5 ΠΘΟΘΒΒΑ ΤΊ 

σἱἀοἴαν δα οΥ ΠΟ Π]5 56 υθχ ; {αΐρρῈ οαπη στε ῖβ 116 
αηΐο Γλοῖητι5 ΟἼΟΥ, {πᾶπῃ {18 πὸ ΘΟ 5111 511 51 σπ1- 

Ποδίοπθηι 46 1556{. ΠΡ] 46 πὶ ἤδεβί εἰπὼν ἴθ {σι θιι5 νὸ- 

{5 1551115 (ΟΠ ΠΟΙ 115, 

ἃ δραστηρίῳ Ἴ 581. Ἠαν]ααπιβ οατὰ Βαρῖο παἰτόσαε οἱ 

(ο18]. ββοιηῆο, ἘΔ δικαστηρίῳ. 564 ᾿ς ῬΟΒΊΘΥΙΟΣ 

βουρίατα τηΐπτβ ΡΓΟΒ 118. ; ποῖ. Θμΐπὶ ΠΟ πὶ ἃ 
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65 στη ἰοίο νἱΐθ ᾿πϑε πο σοΠρᾶγοῖ. 18} γ ΓῸ 

Ποβίγαβ 164], {π|6 οἵ ΠΡ 1165 ϑαηΐ, δὲ Π]θυ]Ὸ 

ΠΟΡΪ5 δοοιἀθυιιηξ. 

“. Αρνοθϑεῖβ Πα! δ η) ΘΧ 115 4π| ποθ βόππη ἀπποὸ- 
515 ΘΟ ΠΟΥ ΔΉ ΤΕ, ΤΠΟΡΠΙΟ [ἀπλῖ] 0. Π]6Ὸ. ΠΟ 86 

ΠΟΡΟΠΙ 4] ἀ4ππὰ πὶ οαπὶ 110 ΠΑ 556 ἀἸχεῖ, ΠΟὴ 

Δα Π16 ἀροθϑϑὶῖ, ΠΟ ΘΟ τιθϑίι5 θϑῖ, ΠΟ χορανιὶ 

τι ἃ νοθηΐθ δοοὶ ρου οί, ΠΟ ΤΏ] Παίτ5 οϑὲ 56 ψ]ηὶ [ἀο- 
ΓΠΡῚΠΠ1.,. Ὠἶϑὶ ΔοοΙρογοῖ ; 564 5101{0 οἴπὰ ΠΟΠΠ11]-- 

115 1ρ51 ἐθιμθυϊ τα 510}}}Π||0τ15 ἀοτητιη ΠΟϑἐγᾺ ΠῚ 1Π-- 

γαϑιῖ, τη τ] 16 ΡΘ56116 {π|85 ΘΔ ΠῚ ΟἸϑ[ ΟΠ] ο θα πὶ, νογθ6- 
γΡ5. σοπίπαϊξ, ἂο οἰ γα ου5. ΓΟΥΊθτι5. Θχρογίαν 

οτηηΐα, ῬΔΡΕ ΠῚ 510] 1086 ΓΑΡΊΘ 5, ραν πὶ δ ἀ1}1- 

Ρἰθπάπιμι σα} θὲ ΡΙΌΡΟΠΘη5. Τΐδαιιθ ἢ6 δχίγο- 
Π115 ΠῸ5 ἱπῆντη 1 α115 ΓΘΡΙΏ]Π1|5. 51 Πητι5, νἀ ΘΑ Π}10- 

4πῸ8 οὐπηῖθιι5. δα 1Π} πγ1ὰ5 ἸΔοΠΕῚ ; «πιο πα πιη] 

ΟΠ ΠΙΡιι5. ΠΟΒιΓ15 ἴῃ γΈΡτ5. βίη 151, ἢος Ἰά ΘΠ 

ΠῈΠῸΟ τιῦ ἱπ]ρ6 Π 485 ΘΧΟΡΓΡῚ [6 51Πη6. Ηδο 6ῃ1η1} τιηὰ 

ΤῸ ἐγαπ ἘΠΠ1Π{88. ΠΟΡῚ5. θυ υ θἴπ, 81 5 θη ἔπῸ 

ῬΓΡΘΘΙ 410 ᾿πϑίγιοι! ϑιμητ5. ἘΨΊτητι5. Δαθ ἢ) Πλι] οἰ ἃ 

μᾶς σοηΐθηιὶ, 5ὶ ἃ ΡΑΡῚ ργεροϑιῖο σοι ΡΡΘΠΘΉβιι5, 

ῬΡΟΥΪ ἴθι 018 1Π σαΡΌΘΓΘ Ἱποἰπιἀαίαν. ἘτΘ ΠῚ ΠΟ 

Ο» δὰ 50}11π| {π|8 βΈ 6551 511Π|1|5, 1ΠῸ ΠΡ ΠΆΠΊ : 

5604 ἴῃ Ροβίθυ τι πη ΘΕ ΠῚ 56 οι [16 1Π 4] ΒΘ Πη118. 

Οαπαιάίαπο ῥοῦς ΒΑΒΉΠ 5, 564 Ραϊγοοϊπίατη. ἀρὰ 

Ριωροβίζαπι ρᾶρὶ. (ομΠγπιαΐατ' ποβίσα Ἰπίουργοία το 

ἐχ [5 νουθὶβ αὐθρουῖ Νὰ. Οταῖ, 26, Ρ. 41: οἶδα. 

τίνι ἀπεταξάμην καὶ τίνι συνεταξάμ:ην. ιϑοῖο στ γαπιι-- 

κἰανὶ εἰ οι τῖδ αεἰλιαιαὶ. ΓΝ. Αἀάοπάα. 1 

ε παγάρχου Ἴ 515 βερίεπι Μί885. οοἄϊοοβ. ἘΜ δά- 

τποάππι τη μἄοβα πυράρχου. ΗΙ ἀπΐοπι ῬΑ ΒΟΤΙΙΠῚ ὈΓο- 

ῬΟΒΙῚ διιὰ5. Δα πηϊπιβίγα πᾶς τα Πα τῖ5. Δ Π ΟΠ 85 ῬᾶΓίο8 

βιϑποραπξ, αὖ ραΐοῖ ὁχ (σά. ὙΠπεοά. 11». 1, δ κας 

165. 1, οἵ 10. 12, τι. ὁ, 16ρ. 8. {πᾶ πο πηϊχιιηι 51 

ΒαϑΊΠ 15 Δ (δ ἸἀἸαπισα, οὐ} 5. τηᾶσπα ἀραα ραρὶ 

Ῥυδροβίξαχη ἐγὰΐ ἀποιου 88, οομἤασιί. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ΄. 

Ξ---- -π-πτοῖ-΄ "΄ ΄- “πν 

ἘΡΙΒΘΤΟΙΑ 1Υ. 

ΟἸγπιρῖο, {αἱ ἄοπᾶ πιϊβεγαΐ., ρου νυ άπ σα ϊα5 ἀρὶς ΒΑΒΠ] 15, ἱποιιβαπϑ {04 ΟΠ ΠΟΥ ΠΆ]ΘΤἢ δια τη ῬΑΙ ΘΕ ΊΘτα 

ἜΧΡαΪοΥ τ. 

᾿Ολυμπίῳ. 

Οἷα ποιεῖς, ὦ θαυμάσιε, τὴν φίλην ἡμῖν πενίαν, 

χαὶ φιλοσοφίας τροφὸν, τῆς ἐσχατιᾶς ἀπελαύνων ; 

Οἰμαι γὰρ ἂν σε χαὶ ἐξούλης γραφὴν ὑπ᾽ αὐτῆς 

ΟΔΥΓΗ͂ΡΙΟ. 

Ἐσαι ἃ ἀρὶθ, ὁ ρυθοῖανθ, 4π| Δ: ΘΔ. ΠΟ}}15 
Ραϊιρουταΐθπι οἵ Ρ ἈΠ] ΟϑΟρ αἶδθ παι Εν] 6} 5011 {π|41Π|6 

ΘΧΡΕΙ]Π5} ΑΥ̓ΘΙ ΓΟ δηΐπη [Ὁ ΓΘ, ἘΠ 1ρ5ἃ ΕΠ] 70 6]1- 

ΕἸαϑοῖβ 1. 

Ἐδϑιϊτς 

Ἰενὶ πιαϊεῖα 

ςομίοηίι!8.: 

ΚΙ) 

ΕΙΧΙΧ. 

δον: ΤΩ 

ἐπ δοςοδδίξ, 



108 

ΟΙαροῖς α, οἴπιπι ἰηοπογοε πη46 νἱ, δὶ «πιὰ οἱ Ἰοαιιθηάιὶ [ἀ-- 

οαΠ 185 ἀοσθάογοε : γ ΟΠ] 650 οὐ πο ΠΟΠΉΪΠΘ τΠᾶ 

Ζεπουῖς ἀθσου 6, ΠΙΙΠῸ «υϊάοπι Ζοποόποι ἰατι απἴο, {1 
ἘΝΤΟΝΕ 4ἰτ ΔΉ} 5515 ΠαῸΓΓασΊΟ ΟἸΏΠ 115 ἩΪΠ1} πο γ] 116 Ἰοάτπι- 

ἴτ|5 δοῖ, 564, ἕπιρο, αἀϊχίε, ο [ον πα, γΘ 1515 ΠῸ5 

5. ΒΛΘΙΠῚ ΟΕΒΑΝΒΕΞῈ, ΘΑΡΡΑΘΟΟ. 

ΟἸδαι- δα ἀἰθεν ἔπτη ΡΠ] : ΠπΠῸ ΨΘΙῸ ΟἸδα τ 6 πὴ Π16 - 
115.» πιοτοο- ν "Ἷ Ϊ ὅδ οὔτοι ὁ6646 δὰ} 6Χ ρτ6 0. απ ΘΠ ΘΠ}, τΠ416 δὲ 1056 
μααείοναι, ν] ΟΕ Γαΐ, δὲ ΤΠ] ΟΊ 5015 ἕοΡὰ ΡΟ ΒΟ ν οθαΐ. Οὐΐη εἴ 

ῬΙΟσΘΠΘ ΠῚ ΠΙΠΊΠΙΙἃ ΠῚ ̓ΠΙΘΡ 1511 Δ ΠΡ ΑΓ, 14 510] 
Ἰατιϊ Πα] πίθηη, τ 5015 Πα 85 ΡῸ 115 ΘΟ ΘΠ ἔτι5 

ἐρ ευῆοον 5561 ; 8460 τι ροοσυιπη οἰ πὴ ΡΟ] ΘΟΘΡΓ, ροϑι- 
ΠΑ οῖνς 418} ἃ ῬΈΘΙΡῸ ΑἸ ΔἸοἸΣ οαν]5. ΠΊΔΉἾθτι5. ΤΠΟῸΠ ΠΠΔΠ5 

ΡΙΡον . ΗΙ5 ἴθ δὲ [1115 σοη τα 6 4115 ποσίν 1ἢ - 
οὐιϑαγοῖ, ΠῸΠῸ Πη ΘΠ Πο5 4 ηἾ5. ΘΧρα]5α. ΑΔ Π]166- 

γοῖ δυιῖθηη οἵ ΔἸ τ] ΒΔ] ΠΑΡ ΊΙΠῚ : 51. ΠΟ [6 ΓΘ ΥΠΠῚ 

ἀθρυθπθπάθγο, 5] οι] 5 ἀπὶ ΤᾺ }16ὰ5 ἀ6] 1145 θυ ]ο ἃ 

ΘΧΘ 1556 οϑίθηαηὴ : 1ἴὰ 16 ΔοοιιΓαΐθ ΘΟ 5. ΠηΟἿ5 
τ] οῖθοαν. 564 46 [|ῖ5. παοίθητιβ. (ὑανΊϑιιθ. Διι[6}} 

511Π1,) ΟἸΠΠῚ Δι ἰνὶ [6 7181 ΓΘ ΠΊΘἴὰ ἃ ΓΘ Θ511ΠῚ 6558 
τΘΉτι6 [115 Ππιναῦῖ Ρύθοον, ϑδοναθ. Δι 6} ἴτι86. ἃ Πὶ- 

1Π:5 σΟΠν ΠΟΥ 50]Π1οἸ πα] πιι πη δὲ ΠΟ] 5.1 ὙἼ1Π} 

ΘΧΡΟΥ5 ΘΟΡΡΟΙ5 ΘΠ ΡΔΙΪΟ. 

Γ φεύγειν 1 Μίγον (ὐοτηθεἤβιιιπι σδηβυῖ556 ᾿οσθη πὴ 

οὐ φεύγειν, οαπὶ ποίτπι 510 οἵ ρουυ δαΐιτη. φεύγειν 

γραφήν 146 πὶ 5οπᾶτα ἃὺ ἀσοιβαγῖ. Ῥάμ]ὸ ρμΡοϑβὲ ἴῃ {π|ά- 

ἴπον Ν85, ὅτι τούτῳ μέν. 

8. συνελαύνεις ἡ Αἰτε πο γόσοπῃ ἸΘρσΊ {1 

γλ»ι5 Ν΄55. 

Β ἀποῤῥι 

"ἢ 
ὅτι ἴῃ ἄπο - 

ψαι  Ἐδιο ῬαγΊβι 515 410 ποτὲ, {π|τ 

σὸχ «δοϑὲ πὶ 4115 ΠΟ θιι5 οἵ οὐ ῖθιι5 Νῖ55. Ῥάι]οὸ 

- 

ΛἈΠΟΠΙΕΡ. 

[ ΄ ν "ὦ , " ᾿Ὰ , 
φεύγειν; εἴ τις αὐτῇ προσγένοιτο λόγος " ὅτι τούτῳ 

- Ἅ᾽ -» ΜΝ, 

συνοιχεῖν εἱλόμην ἐγὼ, νῦν μὲν τὸν Ζήνωνα ἐπαι- 

νοῦντι, ὃς ναυαγίῳ πάντα ἀποῤαλὼν, οὐδὲν ἀγεννὲς 
3 ν»ν Ψ 3 5.» ἐν 5 πα ΄ ΄ 
ἐφθέγξατο" ἀλλ᾽, εὖγε, εἰπεν, ὦ τύχη , ὅ συνελαύ- 

ο Ν Ἅ)Ἅ οὦω νεις ἡμᾶς εἰς τὸ τριδώνιον" νῦν δὲ τὸν Κλεάνθην, 
- ὦ τ “- 

μισθῷ ὕδωρ τοῦ φρέατος ἀπαντλοῦντα, ὅθεν αὐτός 
Ν - 

τε διέζη, χαὶ τοῖς διδασχάλοις μισθοὺς ὑπετέλει. 
» - 

Τὸν δὲ Διογένην οὐδὲ ἐπαύσατό ποτε θαυμάζων, τοῖς 

παρὰ τῆς φύσεως μόνοις ἀρχεῖσθχι φιλοτιμούμενον" 
᾿ , » 

ὡς χαὶ τὸ χισσύβιον ἀποῤῥῖψαι" ἐπειδήπερ παρὰ 

παιδὸς ἐδιδάχθη χοίλαις ταῖς χεροὶν ἐπικύπτων πί- 

γειν Ταῦτα ἄν σοι χαὶ τὰ τοιαῦτα ἣ σύνοιχος ' ἡμῶν 
΄ ,ὔ - » - 

πενία μέμψαιτο, ταῖς μεγαλοδωρεαῖς ἐξοικισθεῖσα 

νῦν. Προσθείη δὲ καὶ ἀπειλήν τινα - ὅτι, εἴ σε ἐν- 

ταῦθα πάλιν λάδοιμι, Σικελιχὴν ἢ Ἰταλιῶτιν τρυ- 
᾿ »" [ΩΣ » 

φὴν ἀποδείξω. τὰ πρότερα" οὕτω σε ἀχριόῶς τοῖς 

παρ᾽ ἐμαυτῆς ἀμυνοῦμαι. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ τοιαῦ- 
υ θ. τὰς ΓΑ Σ ΩΣ , δὰ ἢ τα. Ἥσθην δὲ ἀκούσας ἡρχθαί σε τῆς θεραπείας 

ἌΝ τος δ. δ οἱ , ΕΣ Σ » τὖ ΄ ΝΑ 
ἤδη" καὶ “ εὔχομαί σε ὄνασθαι αὐτῆς. Πρέποι δ᾽ ἂν 

τῇ ἱερᾷ σου ψυχῇ ἄλυπος ὑπηρεσία σώματος. 

Ροβὲ ἐπιχύπτων Ἰοσίεαν ἴῃ {ὙΠ} 115. ἀπ ΕἸ ({||551Π|15. ΟΟ4]- 

οἰριι5, Ηαυ],, Με. εἰ (ο151, Ἐ41 ἐγκύπτων. 

1 ἑυῶν 1 δῖ. Απρ]σαπι Οοάεχ οὐ Ηδι]. εὐ Με. 

Ἐδπι ἡμῖν. Πενία ΘΟ] ἐρσαμτι5 665: ἴῃ ΑἸ Ρ]]Ιοαπο,, ποὺ 
᾿ην 5 πᾶποὸ νόσοῖη 6] γοτη. 

Κ εὔχομιαί σε Ἴ 810 βερίεπι ἀπέ! (οάϊοοβ. ἘΔΕΠ εὔ-- 

χομαί σοι. - 

“Πὰς ἘΡΙΒΤΟΙΙΑ ΓΥ. 
ΟΥΧΧΧΥΠΙ, 

ΕἘΠΙΣΤΌΟΆΛΗ Κ΄ 

(οπϑοϊαΐιν Νιοοΐαγι πη ΒαΒ 5 πη1οἱ ἢΠΠ| πηοσία αἤ]τοΐαχη. 

“Ζωώ Μιεοεοιατγίπιπι σοτιδοίαίοτία. 

ἰξοπίδία τ. Νοπάπιηη του πππ ἃτιΐ {πᾶν πι πὶ ἀἸθηη {νά τι- 

ἕπ σξεσόξοιε. ΧΘΥΔΠῚ [ΠΙῸΪ]ΠΘΡ 1115. σᾶ5115 διι 0 Π 6 ῬΘΡΟΙΪ 5118 : 

οἵ οἴη δάπιο ἈΠ. ὈΙ σΘΥ ΠῚ 7 {π|ὰ Π6 Οἰάγ 6 4] 6 Π} 
Ῥοζαθγαΐ ΠΟ])015 ΠΟ] οϑίϑθ ΓΘῚ ΠΙΙΠττι5 14 4οα 86- 
ΟἸἀονας ΘΠΔΡΡΑΙῈ ; ΟἸΠΠΊΠ 116. ΓΠΠΠΟΡΘΙῚ ὙἹΧ ΤΘΟΙΡ6- 

"61 41 [ἀ]διιτη. 6556. ρα Δ 1; ΔΟΟΘΘΡῚ [16 Γἃ 5 

ΘΡΊΒΟΟΡῚ , 4] θῖ115 δοοιγαῖα 1η[ἀτιϑία γῸ5 δ᾽ σ ἢ ΠΠοὰ-- 
Ἰναῖαν. Τῃ 4πὸ φιμάθη “ιΔη[Π ᾿ΠΘΘΙΠΙΘΥΊΙῚ , 

4αδηςαμπηιι6. οἰ ἀθυ πὶ ΔΟΡῚ, αι δ{{- 

ἃ παραυυθητυνή 1 516 (0151. ἀπΈ Ζαϊον οἵ απ. Α4- 

ἦτι δι], ἐπὶ τῷ υἱῷ. Οπαΐαον 411 (σά Πο65 510 νὰ - 
βεηΐ : πρὸς Νεκτάσιον τὸν υἱὸν ἀποθαλόντα, «1 ΠΙοεία- 

Νεχταρίῳ ἅ θητιχή Νεχταρίῳ ὅ παραμυθητιχή. 

" Ἔν , , 7 Θὔπω εἰχον τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέραν, πληγεὶς 
3. ,εἰ ὃ - τ τὩ 

ἐπὶ τῇ ἀχοὴῇ τοῦ ἀφορήτου πάθους - χαὶ ἔτι ἀμφί- 
“ἃ δ - - - - 

ὕολος ὧν, διὰ τὸ μηδὲ σαφῶς δυνηθῆναι ἡμῖν τῶν 

ἀνιαρῶν τὸν μηνυτὴν τὸ συμδὰν διηγήσασθαι "ἢ χαὶ 
ἀπαβο "τε ΄, φῶ 1 Ὁ 

τῷ ἀπεύχεσθαι ἀληθῆ εἰναι, δυσπαραδέχτως ἔχων 
᾿ ΝΥ 0 λ) “4 Ξι πάν σι ἢ ψ ΠῚ 

πρὸς τὰ θρυλλούμενα ". ἐδεξάμην γράμμα τοῦ ἐπι- 
, 3 -»" “ 

σχόπου ἀχριθῶς σημαῖνον τὴν ἀπευχτὴν ἀγγελίαν, 
ΠΈΣ Ὁ ᾿ -- ἔφ’ ᾧ ὅσον μὲν ἐστέναξα, χαὶ ὅσον ἀφῆχα δά- 

’ λ δ χρυον; τὶ χρὴ χαὶ λέγειν ; Καὶ γὰρ τίς οὕτω λίθινος 

1 {π|771 ιιὶ Τί άιι απιϊοδοναί. 

» χαὶ τῷ 7 5ῖ. ἀτπιο Νί85,- εἱ Ηδ}]. βοοπηήα ππᾶπιι, 



ἘΡΙΞΘΤΘΙΑ ΟὟ. 

. ,ὔ Ἃ ν» -σ ὦ , Γ, 

τὴν χαρδίαν, ἢ ἔξω παντελῶς τῆς ἀνθρωπίνης φύ- 
«4 τ᾿ .» 5 - Ν 6. ͵λο 

σεὼῶς, ὡστε ἀπαθῶς ἐνεγχεῖν τὸ συμοᾶν; ἡ “με- 
7ὔ ὔ Ὁ ΕΣ 

τρίῳ πάθει τὴν ψυχὴν καταληφθῆναι; Οἴχου λαμ. - 
ωὋ “ ὮΝ 

προὺ διαδοχὴ, ἔρεισμα γένους, πατρίδος ἐλπὶς, 
Α -Ὸ ,ὔ -» γονέων εὐσεῤῶν βλάστημα ὑπὸ μυρίαις εὐχαῖς ἐν-- 
δ ἢ - - Ε - ,ὔ “λ 

τραφέν, ἐν αὐτῷ τῷ ἄνθει τῆς ἡλιχίας “ ὄν, ἐχ 
,ὔ - .- ΩΣ Χ ΕΣ μέσου τῶν πατρικῶν χειρῶν ἀναρπασθεὶς οἴχεται. 

χν οω δ τὰ 
Ῥαῦτα ποίαν ἀδάμαντος φύσιν οὐχ ἱκανὰ ἐχλῦσαι; 

λ “ , - - σ͵ ΓΥΛΙ , 3 χαὶ εἰς συυπάθειαν ἀγαγεῖν; “στε οὐδὲν μέγα, εἰ 
, -ν Ν “ 

χαὶ ἡμῶν διὰ βάθους ἥψατο τὸ χαχὸν, ὁλοκλήρως 
55 ῸὉ - Χ ͵ ,ὔ 

ἐξ ἀρχῆς προσπεφυχότων ὑμῖν, καὶ τάς τε εὐφροσύ- 
τ τ Ψ 

νας ὑμῶν χαὶ τὰς λύπας ἰδίας ἑαυτῶν ποιουμένων. 
πῖ- , - ΄ 

Καίτοιγε ἐδόχει, “ τόν γε μέχρι τοῦ παρόντος χρό- 
,ὔ Ἔπ- " . ΜΞ - 

νον; ὀλίγα εἰναι τὰ λυποῦντα ὑμᾶς, ἐν τοῖς πλείστοις 
τ εὐε ΟΥ̓Ν τι τεῖς ανκτιε υ ᾿ ΠΣ δὲ χατὰ ῥοῦν ὑμῖν τὰ πράγματα φέρεσθαι" ἀλλ 

δ , , . ς- 5 , ΣΎΝΕΝ Ὁ ἀθρόως, βασχανίᾳ δαίμονος, πᾶσα ᾿ ἐχείνη τοῦ οἵἴ- 
“ - - 

κου ἣ εὐθηνία χαὶ τῶν Ψυχῶν ἣ φαιδρότης ἦφάνι- 

σται, χαὶ ἐγενόμεθα τῷ βίῳ διήγι θρωπό » καὶ ἐγενόμεθα τῷ βίῳ διήγημα σχυθρωπόν. 
5“ Ν ᾿ τ ο- - φ 
᾿ξὰν μὲν οὖν ποτνιᾶσθαι ἐπὶ τοῖς συυδᾶσι χαὶ δα- 

7, δώ " ΕΣ , πον δὶ , ΞΕ 
χρύειν βουλώμεθα, οὐχ ἐξαρκέσει ἡμῖν ὃ χρόνος τοῦ 

, γ - 

βίου ᾿ πάντες δὲ ἄνθρωποι μεθ᾽ ἡμῶν στένοντες, 
φ τ , 

παρισῶσαι τῷ πάθει τὸν ὀδυρμὸν οὐ δυνήσονται " 
Ἰλλὸ ἈΝ ΘΟ ΤΣ ΡΞ σω- τὴ 7 , 
ἀλλὰ χὰν 8 τὰ τῶν ποταμῶν ῥεύματα δάκρυον γέ- 

νηται, ἐχπληρῶσαι τῶν συμδάντων τὸν θρῆνον οὐχ 
΄, “ ἙῈ 

ἐξαρχέσει. 
3 λ ᾿ς 7 Χ τ - Εὰν μέντοι θελήσωμεν τὸ τοῦ Θεοῦ δῶρον ὃ 

τ - Ὁ» » τὦὋ 

ἐναπέθετο ἢ ταῖς καρδίαις ἡμῶν προενεγχεῖν νῦν " 
᾿ δι Ν λέ Ν ΤΆ Δ λ 3) - τὸν λογισμὸν λέγω τὸν σώφρονα, ὃς χαὶ ἐν ταῖς 
εἰ ,ὔ , ε - - -- ᾿ 
εὐημερίαις μέτρα οἶδε ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δρίζειν, 

Ν Ψ -» τ 

καὶ ἐν ταῖς χατηφεστέραις περιστάσεσιν, εἰς ὑπό- 
“ τὰ , ἣΞ 

μνηῆσιν ἄγειν τῶν ἀνθρωπίνων, χαὶ ὑποθδάλλειν 
ὉΠ ΑΥῚ ἀτοὶ γᾺ “ ΒΑ; πιῇ ἜΤ σοὺς ἡἥμῖν, ἅ τε εἴδομεν, ἅ τε ἠκούσαμεν, ὅτι γέμει ὃ 

4 -Ὁ ᾽, Ὁ --Ὁρ 

βίος τῶν τοιούτων παθῶν, καὶ πολλὰ τῶν ἀνθρω- 
7 - ον 

πίνων συμφορῶν ἐστι τὰ ὑποδείγματα - καὶ ἐπὶ πᾶ- 
ἢ .- -“ 

σιν, ὅτι πρόσταγμα Θεοῦ ἐστι τὸ μὴ λυπεῖσθαι ἐπὶ 

τοῖς χεχοιμημένοις τοὺς εἰς Χριστὸν πεπιστευχότας, 
,»ν" δ ,ὔ - ᾿ ΩΝ 

διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως" χαὶ ὅτι τῆς με- 
νς « τ ΤᾺ Α Ὁ “3 δ ΄, 

γάλης ὑπομονῆς μεγάλοι παρὰ τῷ ἀθλοθέτη στέ-- 
- ΝΒ 8 ΡῚ ᾿ ἋἊ 3Χ 2 Ἄ ᾿ ο 

φανοι δόξης ἀπόχεινται " ἐὰν ἐπιτρέψωμεν τῷ λο- 

γισμῷ ταῦτα ἥμῖν κατεπάδειν, τάχα ἂν εὕροιμέν 
7 -ῸὉ - φ .- 

τινα μετρίαν τοῦ χαχοῦ λύσιν. Διὸ παρακαλῶ σε, 
ἐὲ Η͂ -“ κ᾿ ΞΕ 

ὡς γενναῖον ἀγωνιστὴν; στῆναι πρὸς τὸ μέγεθος τῆς 
“ λ Α - - , - , 

πληγῆς, χαὶ μὴ ὑποπεσεῖν τῷ βάρει τῆς λύπης, 

ο μετρίῳ πάθει ΙΝ ΟΠ 111 (οα16 68 μετριοπαθῇ... κατα- 

λειφθῆναι. 

ἀ ὃν, ἐχ μέσου Ἴ [11 ὧν, κάκ μιέσου. (ὐοῖςο5. ΟΥΏ τ 68 

Μ55. αὐ τη [οχία, Π15] 4ιοα τη “πδίιιοῦ Ἰερτέαν ὦν. 

ὁ τὸν γε μέχρι τοῦ παρόντος χρόνον] [ἃ (Ἰοἶ5]. ρυΥπητιβ, 

Ηδ1]. εἵ πππὰ8 ὁχ Πιορι5. Οοάοχ Ναΐ. μαροῖ ἐδόκει μιέ- 

χρι τοῦ εἴο. Ουτάαπι 4111 τὰ μέχρι τοῦ εἴς. ἘΔΠ τό γε... 

χρόνου. 

Ω 

Ε 

7 οο 

109 

ποῦ ν6] ἀϊοθνο ἢ Οἷ5 θη. ἀάθοὸ οον δ ἰαριάθο, 

10 ΟΠΊΠΙΠΟ ΠιΠὰ Π85. ΠΑ ΓΕ ΘΧΡΘΙ5, τ 1η 6]115- 
110 611 ονθηξι π1Π1] ραιαία, ἀπὶ τηοατοῖη 4ο]0-- 

ΓΘ ΔΠΐΠη0 ΔΟΟΙρΙαί ἢ Πομλτ15. ΘΙ ΘΠ 164 βιιοοο5- 

510, [ΠΟΙ 6 ἢ 1} σ᾽ ΘΠΘΙ15, ρδ.Γ 185. 5065, ῬΑΡΘΠ ΓΙ} 

ΡΙΟΥ ΠῚ σΘΥΠΘἢ ΟἸΠΠῚ 1Π ΠΙΠΠΊΘΥ5 γΟἿ15 δα πποαἴιη., 

1Π ἴρ50 δἴδιϊβ ον οχ πηθ 115 ρα 115 ΠΙΔΠΙΡτι5 ΘΡο- 
Ρίθη 0011. Ηδδο {πᾶη1] Δα Δ] ΔΠΓ15 Πα ΠΡ Π ΠΟῚ 

γψαϊθαπὲ αἰἸβϑοϊνονθ, δὲ δα σοι] 56 ΠΟ Π6 ΠῚ δ(- 

ἀπιοονο ὃ Οτιᾶγο ΠΙΠ1] δϑὲ ΠΠΔΡῊΪ , 51 δ᾽ ΠῸ5 ρθη 1 [15 

[οο ἸΠΓὈΡ Εἰ ππ ΡΘΓΟΌΪ, 41 γΟ]5. ΡΓΟΥ5115 511- 

Πγ115. ἃ 1π|{10 Δ 410 ΕΠ ; οἱ σαι] νοϑίλα δὲ π1016-- 
5115, Πποϑίγα ἴδοι πηπ5. Αἰψιθ Παοΐθπιιβ «α] 6} 

Ῥᾶϊιοα 6556 υἹθθαπίιν {τ|88 γΟὈ 15. τη] θϑιϊαιη αἵ-- 

(γΡθηξ , ἰΠ10 Ρ] ΛΓ ΓΙ ΟΧ βθηίθπίϊα ν0}}}15 Πππθρο., 

561 σι θ110 ἀδθιηοΠὶ5 ᾿πντάϊα Θναπτ ἰοΐα 111 «(0- 

Τλ115 [6]Π]1ο1Γὰ5, οἵ δηΙ γα 1 ΑΡ [ἃ 5; ἃ0 ΠΟΙη]ηϊ- 

Ῥιι5 {1515 Πιβίουϊα [Δ ΟΕ] ϑαιμηιι5. ΤΟΊ} 51 Ὁ θὰ 

4 δοοϊάονιηξ Ππσογθ, οἱ ἸΔΟΡ "5. εἰ Γαπάθν 
γΟΪ τ Πλ115 5» ἸΘΙΏρτι5 ΥἹἴ85. ΠΟ Ϊ5 ΠΟῚ 51{Π|016} ; ΠΘῸ 51] 

ΠΟ Π65. ΟΠΠΠ65. ΠΟ βοιὴ. Θοιηδηΐ., ᾿ΠΙΌΡΓΠΠ]Ὸ 

Ρἰαποίαμη ἃ δ αν ροίθυιιη : 1Π10. ΘΕ]ΔΠΏ51 ἥτπι-- 

γ]Ογ ΠῚ ἃ 64τ|88 ἸΔΟΎ τη88 ΠΠὰπ|., ΠΟΙ θτιηΐ οα5115 11- 

11π|5 Ἰαπηθηΐα ΧΡ θγ. 

“. 964 5] νϑιϊμηι5 δὶ ἀοπιη, {πο σοΡά ΠΡ τι5 

ποϑίνῖ5 ᾿πἀ 141. ππιπο ΡΓΟΙΏΘΓΘ 57 ΓΑ ΓΟ Π ΘΙ αἴ00 50 - 

θυΐδηι,, {π|2 δὲ ἴῃ ὑῥθτι5. 56οι1Π 15 πη 11} πον 

Δηϊμηατι5. ΠΟΒ γΪ5. ΡΥ ΘΒ ΠΓΠΘΡΘ.. οὐ ἴῃ {ΙΒ ΠΟΥ θτι5 

Θα3 1 0115 Γὸ5 Π Δ Π85 1Π ΠἸΘΙΠΟΥ Δ ΠῚ ΓΕ ΟΟΔΓΘ,; ΠΟ5- 

{π|6 Δἀιμο ΟΡ 6 ΘΟΥΕΜΠ , {π|88 δὲ ν]α Πγι|5 δὲ ἁπα1- 

νἰμητι5., νἱτάπ ν 6] 166 0 1π ογ τι} 115 Πα} 5 Π10 11 6556 

γο[δυΐαμ, ἃς πη] τα σα] Δ Π]ατιι τ Πτ!Π]Δ ΠΆΡΙΠΠ] 6556 

ΘΧθηρία,, οἱ ΡΡθίου Π880 οπηπία πιαπάαίιηι 6] 

6556, πἰ {εἰ ᾿π Ονἰδέαιη. ογθάπιπε, πὸ Πιρθδηῖὶ 

ΠΟΥ ΓΠΟΡΙΩ Οατιδα,, ΟἹ 5ρ6 1} γΘΒ.ΠΓΘΟΙΟΠΙ5 : «16 

ῬΑ. θη εἶϑ8 πη ΘΠ Π88 ΠΠΔΘ Π85 6556 ΔΡτα σΟΡ ΔΙ ΠΊΙΠῚ 

Τπάϊσθι ΟΡ ΌΠᾶ5 5]ΟΥ ΓΘΡΟοϑβιίαϑ - 51 δι ἐπι νἃ- 

το πὶ ΡΘΡ ΠΝ ΒΘ  Πλ115 τι μδθ 6 ΠΟΙ οοοἸπδΐ, ΠσΘθ1 

[οΥίαϑϑθ πιοάϊοιιπι ΑΙ {πόα Π18}1} ἸΘ ΠΙ Π ΘΠ ἸΠ ΘΏΙ16. 

Οὐανο δά πουῦίον ἴθ, τι βίγθπιιαμη ΓΒ] Δ ΠῚ 5, τι 

δοη νὰ ΡΙαροθ τη σι ἀἸ Π6 πὴ ΟΕ Πα 118, ΠΘῸ 5110-- 

Θππα5 ΡΟ πουἹ ἀο]Ογ 15, ΠΘα 116 ΦΌΒΟΥ ὈΘδγ 5 8η1- 

Γ ἐχείνη τοῦ οἴχου 51. ἔγε5 Δα ἰ{π᾿βϑίταὶ (1665 ΡΓῸ 

δ0 {πο ογὰΐ ἴῃ δα 15 τοῦ οἴκου ἐχείνου. [ἢ Π5άο (ο- 

ἀϊοῖθα5 Ἰερίταν χαὶ τῶν ψυχῶν, 4ποά ἴῃ Θ1|1|5 ἄδογαί. 

8. τὰ... ῥεύματα  δεχ (σά ϊοο5 ΒάΡθηξ τὸ... ῥεῦμα. 
᾿ ὌΝ ὥ 

5εᾷ οὕπὶ νυ]σαία Ἰθοίτο οχϑέθί τη ἐγιθτι5 1115 γί β- 

5 πῖ5, αἰ 81} τατιΐατι ἄτι ΘΟ Πβα 1 Πητ|5. 

ταῖς καρδίαις ἢ ἘΔ «ἄάιπι ἐν, «πο ἤδοβε ἴῃ 

Μ55. 

ΟἸαΞ5ῖ5 1. 

Μαπᾶα- 

{τὰ Ποῖ αἂξ 

πο ἰυσοα- 

ΠῚῸ5 ΄τηοτ- 

ἴα 05. 



ΟἸα59181, 

9.0.5... 1: 2}: 

Οπιπε5 δὰ 

“1646πὶ ἀϊνετγ- 

110 5. ΒΑΘΙΠΠΙ ΟΕΒΑΒΕΞ 

ΠΟ ; ΡΘΙΘ 511) Πα ΘΠ5., ἴδ ΓΔΓΟΠ65. ΘΟΙΠῚ 

4π ἃ Πθὸ ἀἰβρεηϑβαία, ποὸ5 ἰαΐθης:; αἱ ργοίθοϊο 

4ιοά ἃ β5αριθπῖθ Ποϑήπ6 ἁιηδηΐθ αἰἸΒρΘΠβδ ) . 

ΔΟΟΙΡΙΘΠάτιπ)., Θἰ Π151 Π]Ο] 6ϑἔπιΠ| 511. ΝΌΥῚΕ ΘΠ] Τὴ 

Ρ56., 4υοπηοάο πηϊοαΐχιι ἀϊνιήας «ιοα πι||6 
εϑῖ, δὲ «πδη1} Ο" οδιιϑα ΠΊ ̓ Πορ τ18}65. νΊτ85 ΤΘΓΠΊ1-- 
ΠῸ5. ΠΟΡΪ5. Ρ δϑιπᾶΐ. Ἐβὲ Ὁπὶπ οατιϑα ΔΙ᾿ τὰ 

ΠΟΙ] 115 ̓ πάθργθπθηβα,, ΟΡ Πα δπΠὶ 4}11 4 6] 
οἰτἶτι5. πο ἈὈΡΙρΡ Πέτα... 411 γΘΙῸ ἀπ Ππ|5. ἴῃ 

Πὰς οαἰδηηϊοθα υἱΐα δά ΦΟΥΠΠῚΠᾶ5 ΟΡ ΟΡ ἃ 5 
ΡΠ Πα πΐαν. Ἰταπι6 1η ΟΠΠΠΙΡιι5. δάἄογαγο 1|- 
11π|5 ἴῃ ΠΟΒ ΔΙΠΟΓΘΠῚ (6 ΡΘΠη115, ΠΘῸ ξΟσΓ6 [Ὁ : 

ΠΠΘΠΊΟΙ Ὸ5. ΠηᾶΡΠδΒ. 1ΠΠπ|5 οἵ σοἸΟΥΙΠη0 νΟΟΪ5 , 

{πᾶ ΠΔ ΤΠ ΘΏ5 116. αἰ]οῖα 100 ΘΠ]51Ὁ., οἴ ἴΠ 1ΠῸ 
σον Ίν]Ο Πρ ΡῸ5 ἀδοθιη θχῖσιιο τ6 ΠῚΡΟΥ]5 ΠΠΟΠΊΘΠ- 

ἴο ΟΡΡΓΈ5505 ν᾽ : 1)οηιίτιι5 ἀἰθαί, 1)οπιίτιιις 

αδειἶϊε ; οἱοι ])οπεῖτιο υἵδτιπι, τα οἱ Γαοίτιηι 65. 

Αἀππῖνα Ὀ1]6 ΠῚ 11 Π| γΟΟΘ ΠῚ ΠΟΒΓΓΔ ΠῚ [Δ ΟΙ Δ ΠΊ115 : ΡΔΤ' 

ΠΊΘΙῸΘ5 ἃ ᾿πδῖο Πιάϊοθ μαναὰ ῬΥΆθοΪαΓο [ἀοῖα ἀ51-- 
ΘΠ Δ ΠΕ ιι5. ΝΟ 5 Πγ1ι5. ἅΠ10Ὸ ΟΥΡΑΤΙ : 564 Γοϑτ[]|- 

Π1115. ΘΙ 41] τηπῖπο ἀθάθγαξ : ποήτι6 οχϑεϊποΐα δῖ 
1115 νἱΐα, 564 ἴῃ ΠΊ6}1π|5 ΤΡ πϑηγαΐαΐα : ΘΟ ΠΠΠ1Ι5 

ἀΠδοῖα πὶ ποϑίγιιπη ΟὈταχὶῖ, θα σρο 1 ΠῚ σπβοθρὶξ. 

ῬΔαΠΠΒΡΘΙ Θχβρθοίθμηιιβ, οἵ τιπἃ Οὐ 60 4π|6πὶ ἦ6-- 

5146  Π1115, ΘΡῚΠητ15. ΝΘ 6 ἸΟΠ "ΠῚ δϑὲ ἔΘΠΊΡΙΙ5 56- 
βουίααν ἰοη- ἡ ΠΠΟΠΟΠΪ5, ΟἿ) ΟἸΠ65 ἴῃ μὰς νἱΐᾷ [τ τὰ πη ἴπ 
ἀϊπλ5. νία δά Ἰάθπι αἀϊνθυβογίιιη οοπίθπάδηξ : ἴῃ αποά 

Πς 718πὶ δάνεπιϊ, 16 σα ρογνυθηϊξ,, αἰτοῦ [δϑεῖ-- 

παῖ : ΠΠ]5 διιῖθ πὴ τιΠτι5 ΟΠ 65 Θχοϊρίθι. Εῤςὶ θη πη 

ΟΠ. νἱδῃ οοηίεοϊξ.. δαπηάθη ΟἴΠπ65. ἰπσγο- 

ἀἸθηλι", ΟΠΙΠΘΒΩτ6 ἰάθη τηληθὶ αἰ γουβουί μη. 

Ταπίιπη ΠΟΡΪ5 οοῃεϊπσαὶ {ΠΠ1π|8 ΡΟ Γατὶ ρον νίνει- 

[6 ΠῚ 8551 Π}1]αΓὶ , τς ΠΟΥ 115. 40}1} ΘΧ ρδυ  θτι5. δα ηι- 

ἄδθη), ἃ. 4ὰ] ἴῃ ΟΠ γἰβίο ἰπίδηξθϑ βιιπὲ, ΓΘ 6 ΠῚ 
ΘΟΠΒΘΠΠΙΔΙΏΠ. 

8 τίθησιν  ΠῬεαβὲ μος σογθιπὴ πὶ ἰσῖθας Οοα οῖθας, 
ΘΟ ΠΟΟΘΘΒΆΤΙΠΙΠ δϑΐ, 

Ρ οὐδὲ πολὺς .-.. ὑποδέξεται τέλος  Πρεοβὶ ἐοΐα θς 

γογΡοσαπι οοτηρ]οχῖο ἴῃ δ αΐ. εἰ (015]. γεοεπίϊογο οἱ 
ἴῃ ἀποθυβ Βερῖῖς, δὶς δπΐομι οἱ ΒΘ θη δορί σίο! 

τη α] τὰ ̓πϑιιπὶ ᾿πἸοῖα ΠΟΠΊΪ 5 ἃ ΓΠοίοσι πὶ δχογοιίαιο.- 

ΠΙΡιι5 σθοθηΐῖ5.. ΝΟΠΠ.]]ὰ εἰϊατη, 46 Ῥάβη] τας ἀρίς 

δα το] σιόποιῃ (ΠτἸϑιἸϑτιάτη ἀσοοτιητηοααΐ, ἴῃ Ρ] αἴατοὶιῖ 
᾿ρτοὸ 46 (ὐοπβοϊαίϊομπε Ἰερσαηίιν, [5 οπίτη ἄοοοῖ νἱϊαπι 

ΘΑΡΡΑΡΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ἷσ 
“ω ς τὰν ἈΠ τ ͵ 

μηδὲ καταποθῆναι τὴν ψυχήν " ἐκεῖνο πεπεισμέ- 

γον, ὅτι χἂν οἵ λόγοι τῶν πσρὰ Θεοῦ οἰκονομουμέ-- 
, ῥως 5.5}"ἡ , Ἥ Η͂ 

νων διαφεύγωσιν ἡνᾶς, ἀλλὰ πάντως γε τὸ παρὰ 

τοῦ σοφοῦ καὶ ἀγαπῶντος ἥμᾶς οἰχονου.ηθὲν ἀπό- 

δεχτόν ἐστι, κἂν ἐπίπονον ἡ. Αὐτὸς γὰρ οἶδε πῶς 
΄« , Ἁ , ᾿ Ρ - ,} 

ἕχαάστῳ διατίθησι τὸ συμφέρον, χαὶ διὰ τί ἄνισα 

"ἃ τίθησιν ἡμῖν τοῦ βίου τὰ πέρατα. ἔστι γάρ τις 

αἰτία ἀνθρώποις ἀχατάληπτος, δι’ ἣν οἱ μὲν θᾶτ- 

τον ἐντεῦθεν ἀπάγονται, οἱ δὲ ἐπὶ πλεῖον προστα- 

λαιπωρεῖν τῷ ὀδυνηρῷ τούτῳ βίῳ χαταλιμπάνον- 

ται. Ὥστε ἐπὶ πᾶσι προσχυνεῖν αὐτοῦ τὴν φίλαν - 
θρωπίαν ὀφείλυμεν, χαὶ μὴ δυσχεραίνειν" μεμνημέ- 
νοι τῇ δ (λ » ' Ἄ ὶ 9 δί ᾿τ ΚΟ « 

ἧς μεγάλης ἐχείνης καὶ ἀοιδίμιου φωνῇς, ἣν ὅ 

μέγας ἀθλητὴς Ἰὼδ ἀνεφθέγξατο, ἐπὶ μιᾶς τραπέ- 

ζης ἰδὼν δέκα παῖδας ἐν βραχεία καιροῦ ῥοπῇ συν- Ἰς τοων θελα παιοᾶς τῷ ρεφ τες πῃ 
«ς ’ ,ὔ ᾽ 

τριβέντας - Ὃ Κύριος ἔδωχεν, ὃ Κύριος ἀφείλετο " 

ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω χαὶ ἐγένετο. Ἡμέτερον 
" “Ὁ “τὉ ᾿: }] -Ὸ 

ποιησώμεθα τὸ θαῦμα τοῦτο’ ἴσος ὃ μισθὸς παρὰ τοῦ 

διχαίου χριτοῦ τοῖς τὰ ἴσα ἐπιδειχνυμένοις ἀνδοαγα- 
᾿, 

θήματα. Οὐχ ἀπεστερήθηυεν τοῦ παιδὸς, ἀλλ᾽ ἀπε- 
[2 “- , “'.Ν .} , - ᾿-ἅ 

δώχαμεν τῷ χρησαντι" οὐδὲ ἠφανίσθη αὐτοῦ ἣ 

ζωὴ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον διημείφθη “ οὐ γῇ κατέ- 

χρυψε τὸν ἀγαπητὸν ἡμῶν, ἀλλ᾽ οὐρανὸς ὑπεδέξα- 

το. Μιχρὸν ἀναμείνωμεν, χαὶ συνεσόμεθα τῷ πο- 
θουμένῳ. " Οὐδὲ πολὺς ὃ χρόνος "τῆς διαστάσεως, 

, « " » “-ῳ0 , Η ᾿ δ“ ἐν 
πάντων ὥσπερ ἐν ὁδῷ τῷ βίῳ τούτῳ πρὸς τὸ αὐτό 

καταγώγιον ἐπειγομένων - ἐν ᾧ ὃ μὲν προχατέλυ- 
σεν, ὃ δὲ ἐπῆλθεν, ὃ δὲ ἐπείγεται, πάντας δὲ ἐν ὅπο- 

δέξεται τέλος. Εἰ γὰρ καὶ θᾶττον τὴν δδὸν προχα- 

τέλυσεν, ἀλλὰ πάντες “ τὴν αὐτὴν πορευσόμεθα " 
Α ’ὔ ᾿Ὶ Φ, «Ὁ 5 φ΄ ΄ , 

χαὶ πάντας τὸ αὐτὸ ἀναμένει χατάλυμα, Μόνον 

γένοιτο ἡμᾶς δι’ ἀρετῆς τῇ καθαρότητι ἐχείνου 

διοιωθῆναι - ἵνα διὰ τὸ ἄδολον τοῦ ἤθους τῆς αὖ- 

τῆς τοῖς ἐν Χριστῷ νηπίοις ἀναπαύσεως “ ἐπιτύ- 

χωμεν. 

τηὰπΐπο ἀαἴατη 6556 ΠΟΤ] ΠΙΡι15, Π6Ο τηΐϊΓπὶ ὙἹογ] 46- 

Ῥεῖβ, 51 σεάάεπάα 51} : πᾶπο υϊΐατη οϑ88 ψϑ] τ] ψ]α τη, 

4πᾶ ΟΠ 65 δα ἤδη “Ἰ γΘ βου ἐδ μἸπλ15 : ΠΟῊ {π|- 

Βοπο5 6556, 4π05 ὈΓΕΥΪ 56 46 Π.ῈΓ, 

ας τὴν αὐτήν  ΕΠΤΕ ἀἀάτιπὶ αὐτῷ, φιοα ἀδε8ὲ ἴπ 56- 
Ῥίειῃ ψϑίθυιθιι5 ΠΡ ΓῚ5. 

ἃ ἐπιτύχωμεν 1 τὰ ἔγε5. γε ιϑἐϊββίτηῖ (οάϊοοβ, ἘΦ 
τύχωμεν. 

"] 
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ΟἸας.1» Τ. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ς. ἘΡΙΒΘΤΟΙ Α ΥἹ. 

ΒΆ51115 ΝΝ ΘΟΓΑΡΙ ἸΧΟΤΌΠῚ 51Π}1}Π1{6} ΘΟ 5Ο]αἴαΓ. Ζ1ἰσς 
ΟἸΧχτισχ. 

᾿]ρὸς τὴν “ ὁμόζυγον Νεχταρίου παραμυθητιχή. Ποοιαγιὶ οοπ]ιαὶ οοτιδοἰαίοτία. 

᾿ς ἔμελλον ἀποσιωπδν πρὸς τὴν χοσμιότητά σου, τι. Νοίθραμῃι Δ] στ ἀἸση] αΐθιη ἐδ 1, ΠΟ 5] 46- «δονρία 
λογιζόμενος ὅτι, ὥσπερ ὀφθαλμῷ φλεγμαίνοντι χαὶ γη5., τι ΟΟἸ10 1 ΠΔπηπηαῖο ᾿ΘΠἸ ΠἸ ΘΠ ἔτι ΠῈ γ6] ἔθ ΠοΥ- ὠρέῳ ονᾶ 
τὸ ἁπαλώτατον τῶν παρηγορημάτων ' ἀνίαν ἐμ--ὀ Υϊπητπὶ ἀΟ]ΟΥ ΠῚ Δ[ΓΟΡΕ, ᾿ζὰ ΠῚ πλιὸ σΤΑΥΪ ΠΊΟΓΟΓΘ τὸν 
ποιεῖ, οὕτω χαὶ ψυχῇ ὑπὸ θλίψεως βαρείας χεχα- ΒΕ ΔΙΠ]οἴδΘ,, ΘΕ Δ ΠῚ 51 τη] π|πὶ 5018 {Π [ογᾶὲ ογδῖο,, 

χωμένη, κἂν πολλὴν παράχλησιν φέρη ὃ λόγος, ΠιΟΪΟβίΔΠ) ἴΔΠΠΘ6Π «ιιοάαιημηοάο νἱάουϊ, [πὶ ἴρ50 

ὀχληρός πως εἶναι δοχεῖ; ἐν τῇ περιωδυνία προσφε-ὀ ἀἋΟΙοΥΙ5 αὐίίσα!ο ΔΒ] δ] τατη. ΑΙ ΠῚ] τ] πῃ πηθη-- 

θόμενος. εἰ Ἐπεὶ ὃέ με εἰσῆλθεν, ὅτι πρὸς Χ έαστανην [6Π} ψΘηΪΐ, ΘΟ ΠΟ ΠΘΠῚ ΠΠ]Πὶ στὴ ΟΠ ϑαπα {πίπ-- 

μοι ὃ λόγος ἔσται, πάλαι πεπαιδευμένην τὰ θεῖα, Γ11Π}, 7Δῃηρνιάριη ἴπ τϑθιι5 αν 1 Π15 1Π511π|ἴὰ 5. ΠΘῸ 

χαὶ ἐμπαράσχευον οὖσαν πρὸς τὰ ἀνθρώπινα, οὗ δᾳ Πιιπηᾶποβ οᾶϑι15 ᾿πηρᾶγαΐᾶ ; ΠΟῚ ΘΧΙΒΕΠΉΔΥΪ 86-- 

ἐνόμισα δίκαιον εἶναι παραλιπεῖν τὸ ἐπιδάλλον μοι. 4πι|πὶ 6556. τΓ οἴοϊο πηθὺ ἀθθββθηι. ΝΟΥ 488]1ἃ 
Οἴδα ποταπὰ τῶν μητέρων τὰ σπλάγχνα - χαὶ ὅταν 5ϊ1π| ΠΙΔΙΓ ΠῚ νἰβοθ ὰ ; ΟΠ 116 ῬΘΟΌΠΙΑΡΙ ΓΟ σΟΠϑἰ- 

ἰδίως τὸ σὸν περὶ πάντας χρηστὸν χαὶ ἥμερον ἐν- Ἃ6ΓῸ ἔπ|ᾺΠ| 1Π ΟΠ) Π65 "ΘΠ σα θη} ἃἴατιθ πΔ Π8116- 

θυμηθῶ), λογίζομαι πόσην εἰκὸς ἐπὶ τοῖς παροῦσιν τ[πάϊποηι, ΘΟΠ]]Ο10 “τι πέτη ΡΓΟΡ 116 511 1π ρνθ- 

εἶναι τὴν ἀλγηδόνα: Παῖδα ἐζημιώθης, ὃν πεβίονεα 56 ΠΕ 115. ΠΊ8}15 “ΟΙΟΓ ΘΙ 6556. ΕἼΠΠΠΠΠῚ ΔΠῚ]51511, 

μὲν ἐμακάρισαν πᾶσαι μητέρες, καὶ τε εν ὴ τοὺς ἶς 46} ν᾽ ν ΘΠ ΘΠ ΠηΔ 85 ΟΠ ΠΘ5 Ρ ΩΡ Ἰσαθαηΐ ἡώ- 
ἑαυτῶν τοιούτους εἶναι - ἀποθανόντα δὲ ἐστέναξαν, " Δ απ » ἰα]θβῆτι6 5.105 6556 ορίαραῃε : ΟΡ] Π ν6- 

ὡς ἑχάστη τὸν ἑαυτῆς γῇ καταχρύψασα. ᾿Κχείνου ΤῸ ΡΈΡΟΣΝ ᾿πΧΘΡπξ, 80 51 51Π1Π}Ὶ {|26 {π6 ΠπΠΠ10Ὸ 

ὃ θάνατος πληγὴ ἐγένετο πατρίδων "δύο, τῆς τε ἧμε- οοπίθχ]ϑϑοῖ. ΠΠ|π|8 ΤΠΟΥ5 οΪαθα ΘΧϑΕΠΠΠῈ ΡΟ Ποα-. κγρις 

τέρας, χαὶ τῆς Κιλίχων. ᾿Εχείνῳ τὸ μέγα χαὶ πες. ΤπΠῚ ἀππλ γι Π}., δὲ Ποϑιρᾶ , εἴ ΟΠ] οαπη. (ὑπ 1110 Ραονὶ ἀυα- 

ριφανὲς γένος συγχατέπεσεν, ὥσπερ ἐρείσματος τηᾶϑπιῖπηι οἱ Π]Ππ5ῈΓ6 σΘητι5 ΘΟ ΠΟΙ 1, ψ 611 ἔΠ]ΠΟΡῸ τα εταῖ τὰς 

ὕφαιρ ρεθέντος χατασεισῆέν. Ὦ συνάντημα ΓΝ 510] ἴ0 σΟΠΟΙΙ5511η1. Ὁ ΠΟΙ ΓΘΙΠΠῚ ΠῚΔ 1 (26 Π]ΟΠ]5.. ΡΙαθα. 
δαίμονος, πόσον ἴσχυσε χαχὸν ἐξεργάσασθαι: Ὦ γῆ, «πιαπέϊιηι ΡΟ} ΤηΔ}} ραίγανθ ̓  Ὁ [ΟΥγὰ ἴα] 6 ΠῚ οοᾶ- 

τοιοῦτον ἀναγχασθεῖσα ὑποδέξασθαι πάθος: Ἔφρι- οἷά 5150 ]ρῈ 6 σαϑαπι} ΗΟΥΡΕ [ὈΓ[6 1056 50] , 51] 

ξε τάχα καὶ ὃ ἥλιος, εἴ τις αἴσθησις αὐτῷ, τὸ σχυ- ΠεΪ5 ἴῃ 60 56 Πϑ8118, ἰγ]ϑίθ 1π|4 βρθϑοίϊδοιϊη. Εἰ 

θρωπὸν ἐχεῖνο θέαμα. Καὶ τί ἄν τις τοσοῦτον εἴ- 415 [ἀ πέτιπ ἀἸοΘγΓ 6. ΡΟΙΟΗ , φιδη πα] 1Π0}}5 Θ0η- 
ποι, ὅσον ἣ ἀμηχανία τῆς ψυχῆς ὑπούάλλει; 5111 Δ ΠΊΠ115 βισ σου ἢ 

Ἂλλ᾽ οὐ γὰρ ἀπρονόητα τὰ ἡυέτερα, ὡς μεμα-  Β 2. γογτΠ) Ποϑίγᾶ 0 Παηΐ ΟἸἐΓἃ ΡΓΟν] 46 ΕΔ ΠῚ; 
-ῸὉ - - 5 τ τωι -᾿- 

θήχαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, ὅτι οὐδὲ στρουθίον πίπτει «ποιηδαπιοάπμ ἴῃ Εν ΔΉ 6110 (ἸἀἸοΙ Πλτι5., ΠΘ Ρα5- 
ἄνευ θελήματος τοῦ Πατρὸς ἡμῶν. Ὥστε εἴ τι γέ. δ56Γ6πῚ 4 άθηι σα ἀθι8 5ηθ νοϊιηίαϊθ Ῥαιγ]5. ΠΟ- γα. το. 
ἴονε, θελήματι γέγονε τοῦ χτίσαντος ἡμᾶς. Τῷ δὲ 5101. ΟὕάΓΒ 51 414 ΘΟΠΕρΙΣ, νοϊππίαίθ ΘοπΠΡΙΣ 39: 

βουλήματι τοὺ Θεοῦ τίς τκῦματν » κοςαϑ τώ: ΟΟΠ ΑἸ ΟΥῚ5 ΠΟΘ. Οιι5 δαΐθη 61 γΟΪ απ Δ] 1Ὸ-- 

μεθα τὸ συμδάν: δυσανασχετοῦντες γὰρ οὔτε τὸ γε- 5151113 ΒΙΒΟΙΡΊΔΠητι5. 4τιο ΔΟΟΙ ΤῈ: το] δῖα ΘΗ ΪΠῚ 

νόμενον διορθούμεθα, καὶ ἑαυτοὺς προσαπόλλυμεν. ἰδΓΘΠΙαΒ., ΠΘΙ1Ε 14 αιιοά ἔδομπιη οεϑὲ ΓΘΡΑΓΔΠΊΠ5 , 

Μὴ χατηγορήσωμεν τῆς δικαίας χρίσεως τοῦ Θεοῦ. δ ΡΓΘΙΘΓΘα ΠΟΒΙΠΘΙΡΒ50Β ΡΘΓάϊπηι5. ΝᾺ σα] ρΘ ητι5 

Ἀμαθεῖς ἐσμεν, ὥστε τὰ ἀῤῥητα αὐτοῦ χρίματα Ἰαβέμη 6 11 ]1οπιπλ. ΝΝΊ ΠῚ ἹΠΊῚΡΘΥ ΤΕ ΘΌΠΏ118 ν 
" : 

δοχιμάζειν. Νῦν σου λαμθάνει τὴν δοκιμὴν ὃ Κύ- δ1ιπηι πιὶ ΔΡοΔ Πὰ 1115. 1 Ἰο]ὰ ΘΧΡΙογθηπι5. ΝῸΠΟ 

ριος τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης. Νῦν σοι πάρεστι χαι- ΟΙΉΪΠΙΙ5 ΔΠΊΟΙΙΒ5 ἴῃ 56 ἴπι ΡΘΡΙσα] τη ἴδοϊε. ΤΙ ὶ 

ς ὁμιόζυγον 1 51. Ηδε]., Καῖ. οἵ φαΐϊπαπα 41}, (ο511- ἐπεὶ δέ μοι. Ἐ41Ε ἐπειδή μοι. δεαίίπη Βιροῦ, χαὶ εὐπα- 

πΐδητι5 ῬΓΊ Πη115 οἵ 611 ὁμιόζυγα. ράσχευον. 

ἔ ἀνίαν Ἵ 51. Ηαγ]., (ο15]. Ῥυϊπλι5 εἴ Φαϊηάας 4111, ἃ δύο Ἵ 5ῖς Μί35. βερίεπι. ἘΜ δυοῖν. 
τ Ἶ 15 {π8π| πὶ 6115 ἀνιᾶν. » χαταδεξώμεθα ἡ ἘΔ1Ὶ «ἀάαπι γοῦν, 5564 Πῶς τνοὸ- 

Ξ ἐπεὶ δέυνε δὶς (οάϊοοβ ἀηΠυ1 5ορίοπι, ἄπο ἈΠ οἵα ἄδοβῖ τπ βορίομι Ν55. σοάτοῖρΡιι5. 
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Μαεβα- 

Ῥκυ νι ἢ 

ὨιαΐοΓ. 

112 δι 

ΠῸΠΟ (θη ιι5 οϑῖ, αἰ ΡῸΓ Ρας ΘΠ ΠῚ ΡῬΑΡΘΙη 

ΠΡ ΕΥ ΤΠ) ΘΟΠΒΘΖΌ5Γ6. ΜΔΟΠΑθἜΘΟ ΠῚ ΠΑ ΓΘΙ 

5θρ θη ΠΙΙΟΥ ΤΠ ΠΟΥ 6 ΠῚ ΘΟΏΒΡΟΧΊΓ, ΠΘΟ ᾿ΠσΘηηαΐ, 

ΠΘΟ ΙσΠΟΒΙ]65 ΙΔΟΡῪ Πγὰ5 Θ[ 1 : 564] στα α5. ΔΘ ΘΠ 
Το, 4{ποά νἱάθρθί 605 ἴ5η6 δὲ [δυο δὲ Δ υ ]1551- 

15 νυ 115. 6 νἹΠΟ1}}15 ΘΓ ΠῚ5 ΘΧϑΟΪν!; Π 60 4{]- 
ἄδη ργο)αία (11, σ6] 6 ν 15 γ ΡῸ ΠΑΡ Γὰ δδὲ ἀρὰ 

ἸοιηΪη65. ΑἸΠΊΟΘΕΟ τπᾶστια., [αἴθον οἱ 65Ὸ ; 566 οἱ 

ΠὰσΠηΠἃ ἃ ΠΟΙΏΪΠΟ ΡΥ ΘμΪὰ ΡΑΓΘΠΕ115. γοροϑὶία. 
ΜαΓοι οἰ οἰ θοΐα 65,5 Ῥτιθυ τ ΠΊ 16 ν] 1511, ἃς σνὰ- 
1185 Θο 511 60 ; ρΙαπθ 50ῖ 6) )α5 ΠΟΥ ἴα] 6} ἃ ἰθ, 

ΟἸΠΠ} ΠΊΟΥ[Ά]15 515... σΘΠΙΓΠΠη 6556. Οὐ ᾿σΊ 1 τη ]-- 

ΥἾ1ΠῚ ,. 81 ΠΟΤ ΠΠΠ|5 δὶ ΠΟΥ 8115 2 5664. ἀο]θὲ πο Ϊ5., 

4ποά ΡΥ ΘΟΓΟΥ ΓΘ ΠΊθΡ115. ΤΠΟΘΥ ΤΠ... τξ γα ΠΟ. ΠῸΠ 

[ἘΟΡῚ ΓΘ} ΒΕ ν τ : ΠῸ5. 5. {π|46η} ΟΠ ἸσῸ ΓΘ. “τι 

ἈΠΙΠΊΔ] 115. ἘΠῚ18 5π1π|., Θὲ ῬΓΘ ΠΡ 6 ΟΡ ΠΏ ΠῸ5 ἢτι-- 

"Δ Π 86 ν] 8. ΠΟῸῚ ΠΟΥ ]Πλ115. ΟἸ ΓΟ ΠΊ5ΡΊΟΘ το τι ΠῚ ἔθ υ- 

ῬΆΥΠῚ ΟΥ̓ ΘΠ, ἴῃ 410 ΠΑΡ] ὰ5 ; δὲ οοσὶία ΟἸΠ πὰ 

ΠΟΥ [Δ]1ἃ 6556. {1τ|20 ν] ΘΠ τ} 5. ΟἸΠἰὰ ΘΟΡΡΡΓΟΠΙ 

ΟΡποχῖα. Ἀθϑρίοθ δα σαληι ; δὲ ΠΠΠπ|ὰ ἰρϑιιη ἃ}1-- 

θη. ἀἸσϑοϊνθῖιν : αὐ βοΐθηι ; πὸ 1Π|6 σα! θη 
ῬΘΡΠΊ ΠΟΙ. 5161165. ΟΠ Π65., ΔΠΪΠΊ8]Π1ἃ [ΟΡΓ νὰ 

6. Δ]ΠΌΔΉΠ., ΤΟΥ γΓ85 ΟΥ̓ ΠΑΙι5., ἴορΓὰ ρ58, ΟΠΊ πὰ 
ΘΟΡΡΠΡΊΟΠΙ ΟΌΠΟΧΙἃ., Ομ Πἶὰ Ράῖ]0 ροϑὲ ΠΟ ἃ Π]- 

ΡΠΙα5 ἔππαρα. ἩΟυὴ σοσ Δ .10 511 σα 5115. 504 ΕΠ 111}. 

ὗν σα] ΗΠ} ΓΘ ΠῚ 56 1058 ΠΙΘΕΪᾺΓ5.. 1 Θηϊπι {Π|0] 

ψΙ "τι ἸπτΟ]Θ α 1}15 : 564 Θὰ ΠῚ οἵ} ΟΠΊΠΙιι5 

γΈ]λιι5. ΠιΠΠ) Δ Π15 ΘΟΙῚ μὰ Δ Π5, ᾿π6 γΘΡΟΡΪ65. {ΠΠ|π|5 

501 {Ππ|η1. ΠῚ5. ατιΐθηη ΟΠ] 115 {Ππ| νὰ} 1155] πη 111 

Δἀἀοπάτιμ Πα 60 : ρᾶγοθ ΠηαΡ ΓΟ: Ἀ]ΓΘ} ΔΙΓΘΡ] 50- 

Ἰαιηθη δϑίοίθ : πὸ [Δ60]85 οἱ συαν!ου ἢ ΘΑ] ΔΗ] [ἃ-- 

ἴθ, ἀο]ονῈ ἴ6 ᾿ρ5δ8 σοηἤοῖθηθ. ΟἸΠἾΠῸ διι[6 ΠῚ 

ΔΡΌΤΓΡΟΥ ΘΟ ΠΌΠΟΙ 5οΪαίϊο ΠῚ ΡΥ ΘΠ 6586 : 564 

Ῥιοοῖ]ὰς ὈΡΘΟῚ 115 1Π ΓΘ ΡΙΘΘΘΘ ΠῚ ΟΡτΙ5. 6556 Θθῆ560. ῬΊΘΟΟΥ͂ 
ἧπ ἀο]οτ6 

Ομ εϑβῖ, 
τὰ τι6 Ἰρ511η} ΠΟΓΙΠΙΙΠῚ 5. τιἰ 518 ΠΟῚ ΘΠΑΡΡΆ ΒΗ] 

ΒΛΑΒ51Π ΟΡΒΆΒΕΑΙ͂Σ ΟΛΡΡΑΏΟΟ.- ἈΒΟΘΗΙΓΡ, 

. " - ες - δ, ΣΝ Ὁ ; 

ρὸς διὰ τῆς ὑπομονῆς τὴν μερίδα τῶν μαρτύρων 
λαδεῖν. Ἢ τῶν Μαχχαδαίων μήτηρ ἑπτὰ παίδων 
Ἵν» , Α, ον τα ΄, οὉΧ 5,.ὦ " ᾿ εἰδε θάνατον, χαὶ οὐχ ἐστέναξεν, οὐδὲ ἀφῆκεν ἀγεννὲς 

δάκρυον" ἀλλ᾽ εὐχαριστοῦσα τῷ Θεῷ, ὅτι ἔδλεπεν αὐὖ- 

τοὺς, πυρὶ χαὶ σιδήρῳ, χαὶ ταῖς χαλεπωτάταις αἰ- 
,ὔ Ὁ - - . χίαις, τῶν δεσμῶν τῆς σαρχὸς λυομένους, εὐδόκιμος 

μὲν παρὰ Θεῷ, ἀοίδιμος δὲ παρὰ ἀνθρώποις ἐκρίθη. 

Μέγα τὸ πάθος, φημὶ κἀγώ ἀλλὰ μεγάλοι χαὶ οἵ 
παρὰ τοῦ Κυρίου μισθοὶ τοῖς ὑπομένουσιν ἀποχεί- 
μενοι. ὍὍτε ἐγένου μήτηρ, καὶ εἶδες τὸν παῖδα, καὶ 
ηὐχαρίστησας τῷ Θεῷ, ἤδεις πάντως ὅτι θνητὴ 

οὖσα θνητὸν ἐγέννησας. Τί οὖν παράδοξον, εἰ ἀπέ- 
θανεν ὃ θνητός; ᾿Αλλὰ λυπεῖ ἡμᾶς τὸ παρὰ χαιρόν. 

Ἄδηλον, εἰ μὴ εὔκαιρον τοῦτο " ἐπειδὴ ἡμεῖς ἐχλέ- 
- » , 

γεσθαι τὰ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς, καὶ ὁρίζειν 

προθεσμίας “ ἀνθρωπίνη ζωῇ οὐχ ἐπιστάμεθα. Πε- 

ρίόλεψαι τὸν κόσμον ἅπαντα, ἐν ᾧ κατοιχεῖς " καὶ 

ἐννόησον, ὅτι πάντα θνητὰ τὰ δρώμενα " χαὶ πάντα 
οωῪ ς΄ , 3 ͵ ΠῚ Ν α ΕῚ , 

φθορᾷ ὑποχείμενα. ᾿Αναόλεψον “ πρὸς τὸν οὐρανόν " 

χαὶ οὗτος ποτὲ λυθήσεται " πρὸς τὸν ἥλιον " “ οὐδὲ 
- Ὁ -- 5 ͵ , ὡὼω 

οὗτος διαμενεῖ. ΟἱἨ ἀστέρες σύμπαντες, ζῶα χερ- 
- δ ΩΣ δὲ τὺ Η ἣν - ὡς ἕω ΄ τ ον - 

σαῖα χαὶ ἔνυδρα, τὰ περὶ γὴν κάλλη, αὐτὴ ἣ γῆ, 
μὴ 7 

πάντα φθαρτὰ, ' πάντα μικρὸν ὕστερον οὐχ ἐσόμε- 

να. Ἣ τούτων ἔννοια παραμυθία ἔστω τοῦ συμόε- 
θηχότος. Μὴ χαθ᾽ ἑαυτὸ μέτρει τὸ πάθος - ἀφόρητον 

εἰ ἊΒ “ - , - 
γὰρ οὕτω φανεῖταί σοι" ἀλλὰ τοῖς ἀνθρωπίνοις πᾶ- 

σι συγχρίνουσα, ἐντεῦθεν εὑρήσεις αὐτοῦ τὴν παρα- 
, 9).- ἃ ὦν Α 3 -“ 3 - 3 " ἍΜ μυθίαν. ᾿᾿πὶ πᾶσι δὲ ἐχεῖνα εἰπεῖν ἰσχυρὸν ἔχω, 

φεῖσαι τοῦ δμοζύγου " ὁ ἀλλήλοις γένεσθε παραμυ-- 

θία - μὴ ποιήσης αὐτῷ γαλεπωτέραν τὴν συμφο- 
- λ 

ρὰν, τῷ πάθει ἑαυτὴν " καταναλίσχουσα. Ὅλως δὲ 
ἘΡ ὶ λό ΒΕ αν 3 , λ Σλλ᾽ Ο οὐχ οἶμαι λόγον ἐξαρχεῖν εἰς παράκλησιν, ἀλλ᾽ εὐ- 
- - . “ χῆς ἡγοῦμαι χρείαν εἰναι πρὸς τὰ παρόντα. Ἐὔχο- 

μαι οὖν αὐτὸν τὸν Κύριον, τῇ ἀφάτῳ αὐτοῦ δυνά- 

80 μει ἐφαψάμιενόν σου τῆς χαρδίας, ἐμποιῆσαι φῶς 
Ροτθητα ἰ Π ΘΠ ΘΟ {{π|Π|, ΘΟΘΊ ΓΔ ΠΟ ΠΙτι5 ΒΟ ηἶ5. ἃ τῇ ψυχῇ σου, διὰ τῶν ἀγαθῶν λογισμῶν, ἵν᾿ οἴχο- 
ΔΉ] ΠΠ1ΠΠῚ {{Π11ΠῚ 1Πιιδέροε, αἰ 1 [οἸ ρ58 φοπϑβοϊδίο- 

Π15 Πα )Θὰ5 ἃν σιπηθηΐα. 

“ ἀνθρωπίνη ζωῇ ἡ Πθο γοξειιβ Ἰββίπηι (οάϊοο5 Ηδι], 
εἴ (0151. ἀνθρωπίνης ζωῆς. 

ἃ πρὸς τὸν οὐρανόν 1 Ηα1], εἰ Μεάϊοδουϑ εἰς τὸν οὐρα- 

νῦν. ᾿ 

6 οὐδὲ οὗτος Ἴ 5ῖο Παν], εἰ (151, Ῥυίπαιβ οαπὶ {ΠΡ 5 

41115. ΕΠ οὐδὲ αὐτός. 

θεν ἔχης τῆς παραμυθίας τὰς ἀφορμαᾶς. 

Γ πᾶνται μικρόν 519 ΗΔ]. ( 015]. αΐεγάαο οἴ ἔγεβ Βο- 
δῖ1. Ἐ61Π καὶ πάντα μιχροῦ. 

8 ἀλλήλοις γένεσθε 1 810. {γε5 ψεπβΕ5βι τη: (ΟΠἼ665 
Ηα1]., (0151. εἰ Μεά. Εδιι ἀλλήλοις ἐστέ. 

μι χαταναλίσχουσα. 1 (Θὐϊπάιιο (ο]σο5 πὴ ἴαμηθη τ6- 

{π|5 ἘἸ5511Ὼ1 ἀναλίσχουσαι. 

».-νδαρ' τ ωγε ἐπὰν 

.ν 



ἘΡΙΘΤΟΙ,ἃ ΥἹΠΙ. {19 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ζ΄. 

ΒΑ51]11πι5 5 σα! σαΐ βαξαχιτη 56 ῬΥΟΥ 1556, τι ΡΟ ΠΥ] ὙΘΡΒΟΓΙΙΠῚ ΔΟΟιιβα ΓΟ, πθο ἰᾶγηθη ἸΠΟἾΤΟΟ ΘΟΠΒ.] ΘΠ ΕΠ τι5 

γοβροπάοπάπηι ποῖ 6886, ΗοτγίαϊαΓ τεβογίαπι,, αὖ ἐοίτιμη 86 γα ας σου [15 ἀθίθηβίοηὶ, πθο 86 σοηϑβα]αΐ. 

ΠῚ 2 [2 4 

Γρηγορίῳ ἑταίρῳ. 

"Οὐδὲ τότε ἠγνόουν, ὅτε ἐπέστελλον τῇ λογιότητί 

σου, ὅτι πᾶσα θεολογικὴ φωνὴ ἐλάττων μέν ἐστι τῆς 

διανοίας τοῦ λέγοντος, ἐλάττων δὲ τῆς τοῦ ἐπιζητοῦν- 
5 , , » ς , ΕῚ ς , , 

τος ἐπιθυμίας" διότι ὃ λόγος ἀσθενέστερόν πως πέφυ- 

χε διαχονεῖσθαι τοῖς νοουμένοις. Εἰ οὖν ἀσθενὴς ἡμῶν 

ἢ διάνοια, ἐλάττων δὲ ταύτης ἣ γλῶσσα, τί ἐχρῆν 
φ-͵ Ὸ » , Ἁ 

προσδοκᾶν ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις, καὶ οὐχὶ 
πενίαν ἐγχληθήσεσθαι λόγων; Οὐ μὴν τούτου γε 
ο" ἶν οὐ ἕερρίςν - ΘΝ .5 ΄ 
ἕνεχεν δυνατὸν ἦν σιωπῇ παρελθεῖν “ τὸ ἐπιζητού-- 

μενον. Κἀίνδυνος γὰρ προδοσίας, ἐν τῷ μὴ προχεί- 
ρως ἀποδιδόναι τὰς περὶ Θεοῦ ἀποχρίσεις τοῖς ἀγα- 

“- ᾿ , 3 - τ ἼᾺ " 5 , πῶσι τὸν Κύριον. ᾿Κχεῖνα μὲν οὖν, εἴτε ἀρχούντως 

ἔχειν δοχεῖ, εἴτε χαὶ ἀχριδεστέρας τινὸς προσθήχης 

δεῖται, καιροῦ ἰδίου πρὸς διόρθωσιν χρήζει. Τὸ δὲ 

νῦν ἔχον, παραχαλοῦμέν σε, ὃ καὶ παρεχαλέσαμεν 

ἤδη, χρῆσαι σεαυτὸν ὁλοχλήρως τῇ συνηγορία τῆς 

ἀληθείας, ὦ χαὶ ταῖς παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐ έ ἀληθείας, ἅ χαὶ ταῖς παρὰ εοῦ ἐγγινομέναις 

τῇ διανοία σου ὁρμαῖς πρὸς τὴν τοῦ ἀγαθοῦ σύστα- 

σιν, ταύταις ἀρχούμενον χαὶ παρ᾽ ἡμῶν μηδὲν ἐπι- 

ζητοῦντα πλέον " οἱ πολλῷ ἐλάττους ὄντες τῆς ὑπο- 

νοίας, βλάπτομεν μᾶλλον τῇ παρ᾽ ἑαυτῶν ἀσθενεία ᾿ τομεν μ' 58 εἴα 
Χ , Υ 3 Χ ΙΝ Ὁ , -«» 

τὸν λόγον, ἤ τινα ἰσχὺν διὰ τῆς συνηγορίας τῇ ἀλη- 

θεία προστίθεμεν. 

ἃ Τρηγορίῳ 1 Πα (οάεχ ν αἰϊοᾶπιι8 οἱ (ο15]. ρυῖπηιβ, 
41 ἰατηθπ ἃ 410 ἐπισχόπω. (οάἸοο5 οπῖπος ὐθσου]ο 
Ναζίδησθηο πᾶποὸ δορί βίο! τὴ ᾿πβουιθιιηΐ, 564 πη (οάϊοο 

γοἰιιβι]ββίπηο (ἸΟἸ5]1πᾶποὸ ροβὲ {ϊτπ]πππὰ Ἰοσίειν οα θη 

τπᾶπιι γρ. Εὐχγρίῳ πρεσθυτέρῳ, δογζρέιπι ἱπνοχεῖξιι", 

Τναβνῖο ρνδοῦγίονο. ϑ6α [απ πο 658 6] ἀ5Π10411 90-- 

ΒΕΔ [10, τι ΠΟ ορ᾿βίοϊα Εναρτο Ῥυοβ γίεγο βουιρία 
Ῥούτι5 νι οαΐιτν, (πιὰπὶ τόρουῖο, οἱ οἵ γοΐοσαπη ο- 

ἀϊοατα ἰοβιϊπηοηϊο οὐ 88 βροπίθ ορίϊπηθ σοπρτιηξ, 

διρηαΐα οϑὲ Θ ἢ ΠῚ Π] ΔΗ 1[65[15 ΠΟΙ5 τη ταί ΠΠ|1||8 ΟΡΟΓΌΘ, 

4ππᾶτῃ 5101 ὐόσουμιβ οἱ ΒΆ51Π15 ἴῃ 58 0115 ΠΠ  ΟΓῚ5 111π-- 

βίγαπαη 5 ἐγ εραπί, 

Ρ οὐδὲ τότε] 510 φυΐηχας ΝΜ85. οοάίοοβ. ΕΖ οὐδέποτε. 
Αἃ μᾶς νεῦρα ἴῃ (οάϊος Ἀδρῖο, {πὸ τπιϑι15 εϑὲ (οπι- 

ΤΟΙ. 111. 

Ρ 

ΟἸας9515 1. 

ἘΓΡῚΊ ΘΕ ΟΤΑ ΤΥ 

“ας 

1. 

Οτορογῖο ςοάαϊί. 

ΝΕ τῇ (υϊάθη ᾿σθΟΓ 8}. 5 ΟἸ1Π] 56} ] ΘΓ ΕΠ) «δογίρία 

ΡΥ θη ἴδ ἴπι88., ψΟΘ ΘΙ ΟΠΊΠ6 ΠῚ [ΠθοΪορίοαπι ἴπι- “ἰδέα ἐπ 
ξ Ἂ Σ ᾿ δ ἕ Σ δόοοθδδιε. 

ΡΆΓΘΙ 6586 ΘΟ Ί ΓΔΠΟΠΙ ἀἸΟΘΠΕ15., ΠΡΆΓΘ ΠῚ ἹπΠί6Γ-- 

ΓΟΘΔΠ 15 ἀΘ51 46 }}15: ργορίθγοα 4ποὰ 56 γΠη0 “πη06-- 
ΟἸΠ]Πτπ5 Π65610 Φπομπηοίο 5ο]6ὲ οορὶ (δ ἐ15 Γ θιι5 ἰΠ56γ- 

ΥἹΓ6. 51 ἜΥρῸ ᾿πῆγηηδᾶ οοριίαίο ποϑίγα., δὲ οοσιία- 

016 ᾿πίδυιου ΠΠπστιὰ: «απ Θχβρθοίδ πὴ ΠΟΡΪ5 

[ὉΠῚ 1 115 {1188 «556 11 ΠΊ115.7 Πἰδὶ ΡΘ ΠΕΡΙ ΠῚ γε 1-- 

βογαπ ΟὈ]Θοίππι 1γ]} Νάτο πιο ἸοἱΡοῸ ροίαὶ 

5116 Π|10 ΡΥ θυ 66. {πο4 πιεγεθαίιν. Νὰ ΠῚ] Ριοάιῖο- 

ῬΓΟΘΙΠΟΠΙ5 ρϑυἸοα] πη θϑὲ, 51 ΠΟη ΠΡ πίοι ἀθπέιν 5Ἶ5. Ρουῖου- 
{1Π|. 51 ΠΟ 

46 60 Γεβροηϑὰ ἢἰ5 {π| ΤΟ ΠΠΪΠΙ1ΠῚ ΑἸ] στη. ΠΠ|8 Ποπίος 

1] 1}, 5ῖν 6 5815 6556 ν᾽ ἀθϑη τ, 51ν 6 ϑ Δ η} δ6οιι-- ναι χὰ ἧς 

γΑ[ΟΙ 6 σποάδμῃ Δα! πηθ πο ᾿ΠἀἸσϑαηΐ,, ἐθΠΊρτΙ5 ςα. : 

ΡΓΟΡΥΠΙΠῚ, τπιῦ οιηθηθηΐα!", ροβία!απέ. Οποά διι- 
ἴ6 2 ΠπΠο ἃ Γ6ΠῈ Αἰςποὶ , ΠΟΥ [Δ ΠΡ ἴδ, τ] 18Π| 

ΘΔ Π| ΠΟΥἑΔΕ] 511 Π}115.., αὖ (ΟἴτιΠ ἰ6 νου 115 46- 

[ΘΠ5ΙΟΠΙ, 86 ΠΟΙ] 115 ΠΠΘ ΠΕ] ἔπι Δ] θοπι 5[8- 

ΗΠ Θπάτιπ ἃ 60 ἱπηρ 6 5515 ἰγαα5, Πἰ5. σοῃ θη τι5 

Π6Ο ΔΠΊΡΠ 15. Τα] τι πῈ ἃ ΠΟΡῚ5 ΓΘ] ΓΘ η5 : 4] 
ΟΠ ΠΕ] 10 1 ΘΓΙΟΙ 5 51Π1118 4118} {1158 5115 Ρ10 ΔΓ] 
ῬΟϑ51., 1π] 60} Πα ΐθ ποϑίγα ἀοοιπατ 1ςΘ ἀἸτητι5 
ΠΊ ΡΟ Ὶ5., {8 ΠῈ| ΤΌΒΟΥ5. ΔΙ 414 Ρδίγοοί ΠΟ ΠΟΘΙῸ 
Δ! μητι5 νυ δ]. 

Βεῇβίι5,, βοινοϊμασα. φαοάάαπι ἀδοϊαγαὶ ΒΑΒΙ] 1 μας 

ϑθηΐοπί]α π{1, 566 {π|511|8, 1η ΗΟΙΏ1]1α, {π|85 ἸΠΒΟΡΙ ΙΓ ΓΙ, 

ΟἸινϊδιὶ φεποναίίο. Τιοσιταν πο ΠΟΠΉΠ]α ἴομα. 3, 

Ρ- ὅ9; οὗ 4υοα ἴῃ Β6Π 0110 ἱπα!]οαΐιιπη οϑῖ, τ ρου αι", 

πο .).- 

ὁ τὸ ἐπιζητούμιενον 1 (ὐυαΐαον ΝΜί55. ποῖ Δ ΕἸ π||55111 

τὸ ζητούμιενον. 

ἃ χαὶ ταῖς 1 Πεοβὲ χαὶ τη ἄποθι5 Νῖ55. Ἀ6ρ115, Ὑ166- 

{αν “ε]ούπτα. {5886 τπ Ηδυίοαπο (οάϊοο, 1π 40 πῶ 

δρ᾿βίοϊα τϑόθηίϊογο τη πηι βογιρία οϑέ. ὁρμαῖς, πιοίίδιι5. 

Με]τι5 ἔοτίς, 51 τε ἀδέιν, ρυα δια ἰΐς. Ῥάι]ο Ροβὰ Ἰορὶ- 

Π115 ΣΧ Ζαϊπιι6 Νῖ55. πολλῷ ἐλάττους ΡΥῸ πολλῶν. Π)1ιὸ 

ΝΜΙ59. οοάϊοοβ μαρεηΐ ἀσθενεία τῶν λόγων. 



114 δ. ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΆΒΕΚ ΘΑΡΡΛΑΌΟΟ. ΑἈΘΗΙΕΡ. 

(ἱοο 9 στα αὐοσδω ᾿ς ςς  ὕτὔὡς οὐσ πε δ δ.» τ ον πρρυ αν τ νσνν 

Αὐδαε ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΥΙΠ1Ι. ἘΠΙΣΤΟΛΗ Β΄. 

Ῥογοιυΐσιιβ. οᾶβιι ἱπορίπαίο ΒαβΊ 5, πὶ 56 Δ] (σοσογίιπ Γδοορίββει, ἀοϑι  ουίαση. ποτα πὶ [ιἴ5. ΠΕΙΟΓΙ5 Ἰθπῖί., 

ἐεοβάπο δάπηοπεξ αξ οανθᾶηΐ ἃΡ ΑὙἹαπῖβ. Τροιιπὶ Ραίγοπη., Ποιπὶ ΕἸ] ἴατα,, Τλδα πὶ ϑριγ ἴα πὶ βαποίαπι οοπῆτονϊ 

οΡογίεγο βίαι, ΓΡο5 ἄθοβ δ] σα πΈΡιι5 τοβροπάοι, Πλοιπὶ παίαγα,, ΠΟ ΠΠΠΠΘΤῸ πηππὶ 4 Ἰοὶ : δἰ πΉ1}6 οἱ ἄϊϑοῖ- 

τΉ1]|6 το] ]οῖδ, 1ἀο πε 6 πὶ βα θβέα πες τοαῖγιξ, ἂἊ ΕΠ] πὰ ῬαϊγῚ 6556. σομβα Ρο απ α] 6 πὶ ἄεοίατας, Ρ]ατγα 

Ἔχρίαπαὶ δουῖρεινο Ἰοσα ἃ} Δα ογβα τα οθ]εοία. ΤΠ πῖταθ 5, ϑρισϊξαβ ἀἰν᾽ηϊξαϊοπι ργοθαῖ, 

ΑΡΟΔΖΟΟΙΑ͂ ἠδ ξδοθϑοι αα (εαγίοτιϑος, οἱ ἦς Ὁ " Τοῖς Καισαρεῦσιν ἀπολογία περὶ τῆς ἀποχωρή- 

 άο ρεγιγαοίαιϊο. σεως, χαὶ περὶ πίστεως. 

δ ϊρία απ- τ 5886 ΤῊ] ΓΑ Γ15 511Π1., ΟἸΠ" 60 5115. ἱπ πΠ|6 αηϊ- Πολλάχις ἐθαύμασα, τί ποτε πρὸς ἡμᾶς πεπόν- 
πο 366 τ ΔΙΘΟΠ, οἵ ἀπο νῸ5 ἰδπιιῖα5. Πποϑίγα, θᾶ θατε, χαὶ πόθεν τοσοῦτον ̓  ἡττᾶσθε τῆς ἡμετέρας 

οχίστια δὲ τηοάϊοα δο [ον ίαϑϑθ 81} Πα θοη5 ἀπηὰ- βραχύτητος, τῆς μιχρᾶς χαὶ ὀλίγης χαὶ οὐδὲν ἴσως 

1116, ᾿ὰπίορθνθ οαρίαΐ; ποϑβήϊιθ βϑγπηοηίριβ δά- ἐχούσης ἐράσμιον, χαὶ λόγοις ἡμᾶς προτρέπεσθε, 

Βονἐθπηϊπὶ,, ἈΠ] οἰ τὰ τ δὲ Ρ ΙΔ 1 ΟΠ ΠΟ Πονπ- φιλίας τε χαὶ πατρίδος ὑπομιμνήσχοντες, ὥσπερ 

ἴ65., νθ΄ τ] ῬΥΟτισ 05 {τοϑδ πη) ̓αςθ ΠΪ5. ν ΒΟ ον  νι15 φυγάδας τινὰς πατρικοῖς σπλάγχνοις πρὸς ἑαυτοὺς 

8 νΟ5 ΓΠΠ5115 ΘΟΠΑΠί65 ΓΕΥ ΘΔ". ἔϑο δαί ρ᾽Ὁ- δ] πάλιν ἦ ἐπιστρέφειν πειρώμενοι. ᾿Εγὼ δὲ τὸ μὲν - 
. Α ᾿-«η,͵, ΕΣ 

[Ἰιστ]Π} ΠῚ6 6556. [αἴθοι", πϑήτιθ πορανθυπι : 5ο φυγὰς γεγονέναι δμολογῶ, χαὶ οὐκ ἀρνηθείην " τὴν 

ΒαϑΠ 5 18 ΠῚ Οδτι8 ΠῚ], 51 ΘῸΡ ΕἾ5, θα ἰβοθιϊβΒ. Μαχίμπθ ηπῖ- δὲ αἰτίαν μάθοιτ᾽ ἂν ἤδη ποθοῦντες. Μάλιστα υὑὲν 
ἐοριηαῖα τὸ Πργη γ6 ἱπορί παίᾳ ἔπη ΡΘΓΟ Ϊβι5., “θιηδήπηο- ᾧ ἀδοχήτῳ τότε πληγεὶς, καθάπερ οἵ τοῖς ολος πα 
φογουϊϑ5 Ξ Ε Ε ἐπ Ὲ 
Γαρὶ!. ἄπαπι (π|ϊ 9}0 ΓΘρΡΘπεϊπο5. 5 ΓΘ τπι5. {Π|οὸὸ οχρᾶνθς. δίοις ς ψόφοις ἀθρόως καταπλαγέντες, οὐ κατέσχον 

50πη , ΠΟ ΘΟΠ Θὰ πὶ οοσὶ ΑΠΌ η65, 566 εἰοησα- τοὺς λο γισμοὺς, ἀλλ᾽ τὐκεει φυγαδεύων, χαὶ ηὖ- 
νἹ [ἀσΊΘΠ5, ἃ [ΘΠ ΡΟΓ 6 τηλ]10 ἃ νΟἷ5 ἀθ[αϊ. Ποῖ π- λίσθην ᾿ὐῤθναν ἱχανὸν ἀφ᾽ ὑμῶν, ἔπειτα δὲ χαὶ πό- 
ἀ8 νϑῸ οἱ ἀβϑι ἀθυῖτιη αιιο ἀδηη 5.011 τ] Π] βᾶορος.,͵. θοὸς τις ὑπεισήει μου τῶν θείων δογμάτων, χαὶ τῆς 
γΠῚ «ἰΟΘ ΠἸ Δἴ Π 5 δὲ ΡΠ ]ΟΒΟρ 5. {τι86 οἶγοα {Π8 περὶ ἀἰκεῖνα φιλοσοφίας. Πῶς γὰρ ἂν " δυναίμην, 

νϑύϑαξιιν. ΟἸοιηοο ΘΠΪΠῚ ΡΟβϑί ΠῚ, ἀἰθθαπὶ, Πὰ- Β καὶ ἔφην ἐγὼ, χρατῆσαι τῆς συνοιχούσης ἣμῖν χαχίας ; 
Βιταπΐθτη πὶ ΠΟΡῚ5. ΤΠ] Δ} {18 πΔ ἀοπηαγ ἢ Οὐἷ5 τα ῃὶ Τίς ὃ δ᾽ ἄν μοι γένηται Λάδαν, ἀπαλλάττων με τοῦ 
[ἰὰΐ Τά θᾶπ., ΠΡΟ Ρἂ Π5 Π16 ἃ}} ἔϑαιι ἁἴηιιθ δά βιιροῦ- Ἡσαῦ, χαὶ πρὸς τὴν ἀνωτάτω φιλοσοφίαν παιδα-- ξ 
ΠΔΠῚ ΡΠ] ΟΞΟρ απ ἀθάτιοθη5 ἢ ΟἸ ΟΠ Δ ΠῚ ἀἴ6 ΠῚ, τωγῶν; Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ, σὺν Θεῷ, τοῦ σχοποῦ κατὰ ἶ 
Πδὸ ἀδηΐθ, νοῖϊ σοπιροῖθϑ, “ιαπίμπμι Ἰϊουϊξ, δύναμιν τ τετυχυκαμεν; εὑρόντες σχεῦος ἐχλογῆς χαὶ 
[Δ 6] 511 Π}1π|5.. ΘΙ ΘΟ ΠΟ ΠΪ5 ἱπγ ϑπῖο γα586 οἷ Ραΐθο ργο- φρέαρ βαθὺ, λέγω δὲ τὸ τοῦ Χριστοῦ στόμα Γρηγό- [ 

Ομτῖβιῖοα [ὩΠ4Ο., ἀἴσο δἰιΐθπὶ ΟΠ ἰσεϊ ο5 αγθσουππ : ΠΟΡΪ5 οἷον " ὀλίγον ἡμῖν, παρακαλῶ, ὀλίγον συγχωρήσατε 

Οτερονῖαα ΡΔΡΠΙΠΊΡΘΙ᾽, Π118550... ῬΑΓΙΠΠῚ., ΓΟ ΠΉΙ5., σΘΟΠΟρή [6 χρόνον, αἰτούμεθα " οὐ τὴν ἐν ταῖς πόλεσι διατρι-- 

[ΘΠ ΡΟΥῚ5 ; ΠΟῚ Ζπος 1Π τὺ) 6 σΟΙΠΙ ΠΟ Δ ΙΪΟΠ ΠῚ ἃ Π1- βὴν ἀσπαζόυενοι " οὐδὲ γὰρ λέληθεν ἡμᾶς ὃ πονη- 
Οίδπηιβ ( πθα 16 ΘηΪπῃ ἰσ ΠΟΥ ΠΊτ5., ΠΟΠηΪπο5 πος ρὸς διὰ τῶν τοιούτων τὴν ἀπάτην τοῖς ἐνθοώποις ᾿ 

Ἔ τοῖς Καισαρεῦσιν 1 (πάγην εἶσ Ε{{π||π|5 ΒΆ51Π11 56 η-- δυιοραΐῖ πο ἁΠπηοπιῖῖο οἰγιθιι5. (θαυ θηβιθιι5,, 56 ᾿. 
ἰοπεῖς 80 ψογθ5 τοριισπθῖ, δαπὶ ἕαππθπ το ἐπαΐπηις., Ῥοια5 τη Π80}}15, {1105 5 ΡῈ “ἸΆΡΟ]ι5 Ποο ἀν Ποῖο το- 
Ρτορίογθα ἀπο τερονῖξαν ἴῃ ποις ΘΟ Ἰοθτι5 Μῖ55. ἐγάμογα 6 βο τπαϊπο ἐοπίαραΐ, πὲ Ροιβρίοὶ ροΐεβὲ ᾿ηῖγα 
Ἀερ. εἴ Ηδ1]., Ἔχσθρ 5 αἹ ΕΠ πηῖ5 γεν δ, χαὶ περὶ πίστεως, εχ Ἐρίϑίο]α δα (βι]οπει. 
48 ἀεβαπί. Ῥουτὸ Πῶς ορίβίοϊα ποῖ δὰ ἘΣ ΤΗΝ Γἡττᾶσθε 1 581. Βερ. εἰ Ηα17]. ΔΙῚ ἥττησθε. 81. 
564 δα τηοπαβίοσιτπι, οἰ ῬΓεογαΐ ΒαβΊ]τ5., βουρία ; εἴϊαπι ατοβουῖιβ Νὰ, 48] Πα] 15 ερ᾿βίοϊα ἐχογάϊο αἰϊ- 
πες Β45111π|5 ὁχ ἀσΡαῈ ἴῃ βοϊ παϊποιη., αὐ Ἔλα τ [υγ ΡΓῸ 5πὸ ἴη Οτγαίϊοπο 271. 
Βαοΐδθπιιβ ον! οσιιηξ, 56 ροίτιϑ5 1η τυ οτα ὃχ ΞΟ] {τι-- ἃ ἐπιστρέφειν 1 Ῥαϊτγίατη νοσαΐ ΒΑ5111π|5 Ἰοσιιπι 1π 410 
ἄϊπε ἀϊξοοββοσαῖ, Ῥεῖ δπΐμ αὖ 5181 ΑἸ πιὰτη 1π ΠἸσοας εααοαίιϑ ἔποταῖ. 146 Νοῖ. δὰ Ἐρί5ὲ. 87. Ῥαῦ]ο ροϑβῖ 

ἈΡ6556, πογὲ φιιοεῖ ἔγε τε οοπιπιοι αἰζοντοτι,, ἴηι, δή ἐπεισύει. ΜΙ55. αἱ ἴῃ ἰοχία. 
απεϑίαπειι5, 56] χιιοα υεγϑαγὶ σιπι σαποίὶς ἴοπϑε πιίῖ-- Ρ δυναίμην 1 ἘΔ τεγαπι δἤάιιπε πῶς γὰρ ἄν. 5:4 
ἐϊδοίπιιισα ἡμαίοεπειις. Ἐγαὶ ἜΥσῸ ἴπ ἃ πιὰ ατρο, νἰ4611- Πεο πιεῖῖας ἀρθαπΐ α ἀποθας οοάϊοῖριις Μ85. Ῥ] ρος 
«οἔ ΝΝαχίδηχί οαπὶ ατοροτῖο, Οἰιοῦ ἀδαΐοπι αα1, πο- ποη Παβυΐππις. 
ἸΔ]Ώ 65 ὈΤΡΊτιπὶ “ο5] ἀουῖο ἃ τη ]ΠΠΡπὸ «δορὶ, ποῖ ἐοη- 



ἘΡΙΒΤΟΙ ἃ ΥἹΙΠ. 11ὅ 

προσμιηχανώμενος - ἀλλὰ τὴν συντυχίαν τὴν πρὸς 
Ν ΓΜ: 2 - , , 51. ᾿ 

τοὺς ἁγίους ἐπωφελῇ μάλιστα “ κρίνοντες. ᾿ν γὰρ 

τῷ λέγειν τι περὶ τῶν θείων δογμάτων, χαὶ ἀχούειν 
, [τ ᾿Ν ,ὕ 7, . 

πυχνότερον, ἕξιν δυσαπόθλητον θεωρημάτων λαμ- 
ΘὑΩ͂ ᾿ ᾿ ᾿ ἌΣ δ : ἐὐος Ὁ " Χ Θάνομεν. Καὶ τὰ μὲν καθ᾽ ἡμᾶς τοῦτον ἔχει τὸν 

τρόπον. 
φῶδι ΠΟ ἰν πλτα “-ὕὕ . λέ 
ἡμεῖς δὲ, ὦ θεῖαί μοι χαὶ προσφιλέσταται πα- 

σῶν χεφαλαὶ, φυλάττεσθε τοὺς τῶν Φυλιστιαίων 

ποιμένας, μή τις λαθὼν ἐμφράξη ὑμῶν τὰ φρέατα " 
. -ῸὉα τὭ 

χαὶ τὸ χαθαρὸν τῆς γνώσεως τῆς περὶ τὴν πίστιν 
-" ᾿ ΓΕ ὦ ᾿Ὶ - "» Ψ εὐ δεν 2 Υ 

ἐπιθολώσῃ. Τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ἀεί ἐστιν ἐπιμελὲς, 
δ 2 ΄“ ὼς - δΟΠ, ᾿ ΕῚ ὔ 

μὴ ἐχ τῶν θείων Γραφῶν διδάσχειν τὰς ἀχεραιοτέ- 
! Ἢ ᾿ 9. λ: » “ “»Ἕ , ͵ὔ 

ρᾶς ψυχὰς, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἔξωθεν σοφίας παραχρούε- 
Α “Ἃ ε . Ξς ἢ ᾿ . 

σθαι τὴν ἀλήθειαν. .ὋὋ γὰρ ἀγέννητον χαὶ γεννητὸν 

ἐπεισάγων ἡμῶν τῇ πίστει " χαὶ τὸν ἀεὶ ὄντα, μὴ 
Ν᾽ Ἁ ͵ οἾ ᾿ Ἷ Α ΡΝ 

ὄντα ποτὲ δογματίζων - χαὶ τὸν φύσει χαὶ ἀεὶ Π1α- 

τέρα, πατέρα γινόμενον - χαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 
οὐχ ἀΐδιον “ οὐκ ἀντικρύς ἐστι ἅ Φυλιστεύς ; βα- 

σχαίνων τοῖς τοῦ πατριάρχου ἡμῶν προδάτοις, ἵνα 
Α ,ὔ Ε -“ ΡΒ ἡδὰξ ΄, 3 ι 

υἱὴ πίνωσιν ἐχ τοῦ χαθαροῦ χαὶ ἁλλομένου εἰς ζωὴν 
ΓΝ 4 εν »] Ν " -τὠὉ ΄ , ᾿ 

αἰώνιον ὕδατος, ἀλλὰ τὸ τοῦ προφήτου λόγιον πρὸς 
« " ἘΠ. ἃ , , 3 ᾿ 5 ἑαυτοὺς “ ἐπισπάσωνται, τό - ᾿Εμὲ ἐγχατέλιπον 

ν' εἰ Ὁ - 

πηγὴν ὕδατος ζῶντος, χαὶ ὥρυξαν ἑαυτοῖς λάχχους 

συντετριμμένους, οἱ οὐ δυνήσονται ὕδωρ συσχεῖν " 
δέον ὁμολογεῖν, Θεὸν τὸν Πατέρα, Θεὸν τὸν Υἱὸν, 
Θεὸν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον " ὡς οἵ θεῖοι λόγοι, χαὶ 

οἵ ἷ 
δὲ 

γέσθω, ὅτιπερ ἡμεῖς ἕνα Θεὸν, οὗ τῷ ἀριθμῷ, ἀλλὰ 
ΤΑΣ δῖ εν ἀπ τώ χν Ὁ τὰ ὑδνκ5 - 2 

τῇ φύσει ὁμολογοῦμεν. Πᾶν γὰρ ὃ ἕν ἀριθμῷ λέγε- 
- “Δ ΝΜ τ ΩΝ 

ται, τοῦτο οὐχ ἕν ὄντως, οὐδ᾽ ἁπλοῦν τῇ φύσει 

΄ , ι 

τούτους ὑψηλότερον νενοηχότες ἐδίδαξαν. Πρὸς 

(᾽. 
Ν᾿ 32 , 7 ταν " , ΕΣ" 

τοὺς ἐπηρεάζοντας ἡμῖν τὸ τρίθεον, ἐχεῖνο λε- 

ἐστίν " ὃ δὲ Θεὸς ἁπλοῦς καὶ ἀσύνθετος παρὰ πᾶ- 

σιν ὁμολογεῖται. Οὐχ ἄρα εἷς ἀριθμῷ ἐστιν ὃ Θεός. 

Ὃ δὲ λέγω, τοιοῦτον ἐστίν. “Ἔν ἀριθμῷ τὸν χό-. 
σμον εἶναί φαμεν, ἀλλ᾽ οὐχ, ἕνα τῇ φύσει, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
ἁπλοῦν τινα τοῦτον. Τέμνουεν γὰρ αὐτὸν εἰς τὰ ἐξ 

ὧν συνέστηχε στοιχεῖα, εἰς πῦρ χαὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα 

χαὶ γῆν. Πάλιν ὃ ἄνθρωπος εἷς ἀριθμῷ ὀνομάζεται. 

“Ἕνα γὰρ ἄνθρωπον πολλάκις λέγομεν. Ἄλλ᾽ οὐχ 

ἁπλοῦς τις οὗτός ἐστιν, ἐκ σώματος χαὶ ψυχῆς συν-- 
,ὔ « ,ὔ ᾿ ἊΜ, σ 2 ΑΕΒ, πὸ Ὁ εστώς. “Ομοίως δὲ χαὶ ἄγγελον, ἕνα ἀριθμῷ ἐροῦ-- 

- ᾽ - [7] -Ὁ 2 Ξ 9 ΜΥ ς λ. οὖ ᾿ Ὶ , 

μεν, ἄλλ᾽ οὐχ ἕνα τῇ φύσει, οὐδὲ ἁπλοῦν " οὐσίαν 

γὰρ μεθ᾽ ἁγιασμοῦ τὴν τοῦ ἀγγέλου ὑπόστασιν ἐν- 
γοοῦμεν. [{ἱ τοίνυν πᾶν τὸ ἕν ἀριθμῷ, ἕν τῇ φύσει 

32 ", ᾿ Ἁ Ἂ, -- ,ὔ Ἂ" “Ξε το σι ἃ 2 4“. οὐχ ἔστι, καὶ τὸ ἕν τῇ φύσει χαὶ ἁπλοῦν, ἕν ἀριθμῷ 
2 Μ « "» Χ , ε τω Ἷ , 

οὐχ ἔστιν, ἡμεῖς δὲ λέγομεν ἕνα τῇ φύσει Θεόν " 

πῶς ἐπεισάγουσιν ἡμῖν τὸν ἀριθμὸν, αὐτὸν πάντη 

ὁ χρίνοντες 1 81. Μ85. ΕΔ1Ὶ χρίναντες. 
ἃ Φυλιστεύς 1 ΗδΔ1]. Φυλιστιαῖος. 

« ἐπισπάσωνται 1 81. Βε5. εἰ δι]. Εάπι ἐπισπά- 

ο 

Ὀ 

Ρᾶοῖο ἃ πΊΑ]Πση0 ἀθοΙρι), 564 (πο γΟΥΘΔΥῚ ΟἸΠΠῚ Οἱ οἷς. 

58 ΠΟΙ5. ἰοπσθ τ{Π||551]Π}11Π} 6556 {64 ] 66 η}115. ΠῚ 

ΘΠΪπῚ (6 ἀἸν]ηῖ5 ἀοσπηαῖθι5 Δ]16 16 ἀἸοΙ ἔπ, δα- 

ἀΠΠαγτι6. [ΡΟ 6 ΠΕΠΠ5., ΘΟΠΙΘΠ ΙΑ ΙΠΟΠῚ1Π Π11611-- 
ἄαπὴ ΠΑ ΙΓΙΠῚ., {|| ὅσ 6 ΠΗ ΓΔ 11 5. 5150] ΡΊ Πη1|5. 

ΕΓ Γ65 «πάθη ποϑίνθ [ἃ 56 Πα ρθηΐ. 

ο. ο5 Δ6Π}., Ο ἀϊνὶπα δὲ ΟΠ ΠἾΠΠ} ΠΉ1Π1 οἢδ- 

ΥἸ55᾽ Πηὰ σα ΡΙἴὰ 7) οανοῖθ ΠΕ ΠΟΙΊΙΠῚ Ρ ϑἴ0 165.) ΠΟ 
4{|5 ρα ϊθοϑ νθϑ ΓῸ5. οἰδ που] πὶ ΟΡ δέ παΓ, δὲ ριῖι- 

ΓΆ ΘΟΡΠΊ, 41π|6 δά Πάδη) ρθυ τ πθηΐ, σοσ ΠΌΠΟΙ 

οΡίαγθοι. Ηοο. 6 Π]ΠῈ οἷ5 56 ΠΡ 6. ϑἰπ6 10 δϑῖ, ΠΟῚ 
ΘΧ ΒΟΡΙΡ 15 580}15 ΠΟ ΘΓῈ ΔΗ ΪΠ185 511] 0] ΠΟΙΟΓῈΒ » 

564 ϑδριθητὰ δχίγαηθα ψϑυ ΓΘ ΠῚ ΟἸΓΟΠΙΊΥΘΠΙΓΘ. 

Οἵ 6Π1Π ἐπισϑτιί ἔτη, οἱ σϑτείτιην ᾿᾿. ποβέγαπη ἢ 6 ΠῚ 
᾿πἰροάποῖϊε, ἀοοοθίιι6 ΘᾺ ΠῚ {|| 5ΘΙΉΡ 6. 68, Δ! ΠπδΠ- 

(ὁ ποη [|556, ΘΠ 416 {π| Πα ΠΓἃ ἃ 56 ΠΊΡ6Ὶ ΡαΙΟΓ 

δϑῖ, ρδίγθπι ἤθυὶ,, δὲ ΚΘ ΡΙΡΙΠΠτὴ 58 ΠΟΙΠΠΠ ΠΟΠ 6556 

5ΘΠΙΡΙ [ΘΓ ΠΤ 7. ΠΟΏΠΒ 116 ραϊατη ῬΠΠἸϑἴδοιι5 θ8ὲ 9 Αὐίατῖ 

ἰην]άθη5 ρα ΔΓ ΌΠ86. ΠΟΒΓΓΙ ΟΥΡτ15.., Π6 6Χ ρτΡὰ δὲ ἜΡΕ ΡΙΗΙῖς- 

1π νΠ δ} δο [ΡΠ ΠῚ 58 16 πί6 6 τ|ὰ ὈΙθαπι, 56 1Ππ|4 γοιπ.ή τί. 

ΡΓΟΡ θέ ον δου] πῇ ἰγἢαπὲ 1Π 5ΘΠΠΘ 0505 : 776 σέγοπι. 5. 
ἐονο ἰφιιότιιπὶ βοπίεπι ἀμ υἷνα,, αὐ [οαάοτγιιπε τᾶ. 

εἰδιϊροὶς οἰδίοττιας5 Οδίγιία5., {ι(8. ποτὶ Ροίοτιπῇ 

ασηαπι σοπέϊτιθι δ; σα οσοπῇἤϊοεϊ Ορογῖθαξ Τϑιι ΠῚ 

Ῥαΐγοπι,, Πϑιιη ΕἼ] ΠῚ], ΠΘῖι ΠῚ ΞΡΙΓῚ ΠῚ ΘΔ ΠΟΙ); 

αἰ ΘΙοψαῖα ἀϊνιπα, δὲ {81 δᾶ 5] 1 ΠΏ1π|5 1π|6}]6-- 

χορ, ἀοοιδρπε. Οδίθυιιηι δ 605 71] [Γ65 605 Ποὸ- 
Ἀὶ5 Θχργοθυδῃηξ, 1Ππ| ἀϊσαΐαν : ΠΠῸΠῚ ΠΟῸ5 ΘΠ} 

ΠΟΙ ΠΙΙΠΊΘΙῸ ; 5664 παΐιινα σοηἤίθσγι. Οὐ! αι Θ πη Τοῖς πο 
ὮΠῚ5 ΠῚ)1}}ε)- 

Ὰ δ το. Ξοὰ πι- 

ΠΘΉ1|6 ΠαϊπιΓἃ 51ΠΊ0 ]|6Χ : Ῥ ΘΠ ΨΘΓῸ 51Π]}]] 66} Εἴ τυτα, 

ἱποοιηροβίταμη. ΟΠ ΘΠ ΟΠΊΠ65. ΝῸΠ ἸΘΊΕιν 

ΠΠῚ5 ΠΕΠΊΘΙῸ οϑὲ Πρδιβ. Οτοά δπΐθῃι ἄἶσο,, οϑὲ 
6]πβιηοά!. ΤΠηιαπι ΠπμΠΠΘΡῸ ΠΠ. ΠΕ ΠΠ]Ὼ 6556 αἸΟΙ Πη1185, 
ΠΟΙ [ἈΠΊΘΠ Ὁ1ΠῚ1Π}Ὶ ΠΑἰΡἃ 5, ΠΘΙΠ6 51ΠΠ0]|1606Π} 1{Ππ|Πη} 

«αοπιάδμ. ΙΝ] ἀἸπητ5 ΘηΪπη Πρ 511π| 1Π Θ]θμη πᾶ Θχ’ 

4α|}ΡῈ5 οοπϑίδξ,, ἴῃ ἸΘΉΏΘΠῚ , Δ Ι18Π|., ΔΘΙΘΠῚ δἱ [6 - 

γΆΠ|. ΒΌΓ5115 ΠΟΠΊΟ ΠΠΠτ5 ΠΙΙΠΠΘΙῸ ΔἸ παν. ΤΠητπ 

δηΪπὶ ΠΟΙΪΠΘΠῚ 5286. ἀἸΟΙ ΠΊ115., 5864 ΠΟΠ 5ΠΏΡ 6 Χ 

«αϊάαμπι 116 δϑῖ, ΘΠ] 6Χ ΘΟΡΡΟΓΡῈ δὲ δηϊμπηὰ 60Π- 

οἴθι. 5: πη] Π ΟΡ οἵ ΔΉΘΘΙ ΕΠ ΠΠῚ1ΠῚ ΠΙΙΠΊΘΙῸ ({101-- 

ἘΠῚ1ΠῚ ΠΕΠΊΘΙῸ ἀἸοΙ ἔπ. 14 ὙΘΓΘ ΠΠῸΠῚ ΠΟ 68, 

Πηι5., 5864 πὸ ὈΠῚΙΏ ΠΑ[ΠΡἃ 7) ΠΘΩΠ16 51 ΠΡ ]106Π} : 

5᾽ 4] 46 πὴ 6556 ΠΕ ΠῚ οἴμηη 58 ΠΟ ΠΟ Ϊὰ ἢν ρΟϑ[α51Π} 

ΔΏΡΟΙΙ ἱπ|6}ΠΠσΐπητι8. ΤΆ 16 5] 4φυϊάαα!ἃ τπιπτιπὶ εϑὲ 

ΠΙΙΠΊΘΙΟ 5, ππτ Παΐγα ΠΟΗ 68ἴ; εἴ πο παῖινὰ 

{ΠΠῸΠῚ 80 51 ΠΡ ΙΘΧ δϑῖ ,. ὉΠΌΠῚ ΠΙΠΩΘΙῸ ΠΟ 6ϑΐ ; 

πο5 δυΐοια Πϑαπὶ παΐαγα πΠῖπ0 αἸΟΙ "115; 4πὸ- 

σονται. 
ἔ τούτους Ἵ 81. ΗαΙ, ἙδΙΠ τούτων. Ῥάιο ροβί οχ 

ἄμο!5 Ν55. Ἰερίπηις ἐπηρεάζοντας ἡμῖν. ἘΔΠῚ ἡμῶν. 
8. 



ΟἸα55|5 1. 

πη. οἱ ΠῸΠῸ ἀϊσιιπίμ: 

γϑυιη ἀδπεζαΐθπη παΐαγο σοΠ ἢ Π ΘηἴΘ 5 δὲ σΟΠ5110- 

5 π| 18} 6 Δ Π ΓΕ 115,5, Θὲ ΘΟΠῚ ρΟΒΙ ΓΙ ΟΠΘ ΠῚ ἔπ ἼΠη115: 

Οαππὶ 15. 41π| ϑθοιη πη} Θϑϑθη ται Πθιῖι5 δὲ Ραῖον 

651, δι ϑθοιπάτιΠ 6556 Π|18 Ππ| δὲ ΕἸ πῇ σϑητιθ- 

γἴ:. Ἐν Ποσ θη ΠῚ σοΠ58 05 ἴδ Π4]6 οϑίθ πα . ΝᾺΠῚ 

Τοῖς ϑϑοππηάτι πη Θϑϑθπ τ απ Π6Ὸ 56 ΟΠ ΠΉ 1} 6556 ῃ- 

ΠΔΠ ΘΟΠΒ.5Γ 4 η118}15. Θ᾽ 4 !ἀθτη. δὲ ΠΟΠΊΟ ἀἸοϊ παν 

ἀἰπδῖ αἶα 

το)ῖοῖι Βαβὶ- 

Ἰὰς. 

ε1 ΕΥ̓ 

πιοάο ποιοῖ. Πα ΟΥ πὶ Αἰ ΠἸπσαιηῖ, 46 Π} θ᾽ ῸΡ- 

5:15 ἃ Ὀραΐία {Π8Δ ἂς Θρ.]14}} πᾶῖινὰ ἃπιονο- 

γ11|5 9 ΝΙΠΙΘΓΤΙ5. ΘΠΙΠῚ ΡΘΡΠΠοὲ δ “ΔΗ ΠΑ ΘΠῚ : 

4πὰπητᾶ5 ΨΘΡῸ ΘΟΓΡΟΡΑΪ παίαιγδθ ΘΟΠ] ποία οϑί; 

ΠΙΙΠΊΘΙ ΤΙ. ΘΓΡῸ ΘΟΡρΡΟΥΘδΘ δϑὲ παῖιροθ. ΑἹ ΠΟΠη]-- 

Πτιη ΠΟ5Γ ἢ ΘΟΡΡΟΙ ΠῚ ΟΡ σθ. 6556. οΡθα - 

1115. ΟἸΑΡΓΟΡΙΘΙ οἵ ΠΙΙΠΊΘΙΕΒ. ΟΠ] ΠΪ5. Θὰ εἰοϑὶ- 

σηαῖ, 41|8 πη ΓΘ Ί ΘΙ ἃ ΟἸΡΟυ ΠΙΒΟΡ Ραμ Πδῖτι-- 

γᾺ ΠῚ 50 Πα 501Π| : ΤΠ Πὰ5 Ὑ6ΓῸ δὲ τιη1τ85 51} }10]5 
ἃ ᾿ποΟΠΊ ΓΘ ΠΘΠ51}1115 ΘΘ5Θ ΠΠ185 ἸΠ5]|5}6. ΟΠ] 56 115 

Ἰσῖ ται" ΠΠΠΘΙῚΙΠῚ ἅπιξ ΟΓΘα ΡΆ τη. ΘΟ ἢ Π  θίτιν ΕἸ] ΠῚ ΠῚ 

Τ)6ῖ, ἀπὶ ΒΡ ̓ ν τπππὴ ΘᾺ ΠΟΙ 5 ἐπι ρυ τ 6 η5 πηαιθυϊα- 

16 πὶ ἃς οἰγο βου ρίδηι πατιγᾶπι ᾿Π πο 1}. ΟἸΡοιΙη}- 

50 Ἰρίαπη πιο π 60, ΠΟῚ 040. ΘΔ ΠῚ {π|28 ἰΙοθῸ 

σΟΠΕ Ποία, 564 ΘΕ ΠῈ Π4118Π| ΡΡΘΘΠΟΙΟΠΘ ΘΟΠΊρΡΙ6- 

Πομα ς 15, {π| ᾿ρϑᾶηι ὁ Βἰ 10 ρΡοάποῖαγιι5. δῖ, 

«πράτι6. βοϊθπτϊα σομρυ πο πἀϊ ροΐοϑι. Ου! αι 

Ἰσίτιι" ϑα ποίτιηι δὲ, πᾶθθὲ ἀπΐθι Πατα ἃ ΠῚ Οἷν-- 

ΟὐΠΠ5οΡἸρ απ, δὲ Δάἀνθπε 8 Ππ) βα ποι αΐθηι, ΟΡὈ- 

ΠΟΧίτιΠῚ 6556 Ροίθϑὶ πηλ}Π1 126. ΕἼ] π5. ἀπ θη... οἱ 

Θρ᾿Υ ἔι15 ΘΔ ΠΟΙΤΙ5.» [ὉΠ5 οϑὲ βᾷ ΠΟΙ ΠΠ]ΟΠΙΞ6 , τπεθ Γὰ- 

τἸ0Π8}15 {πὸ ογθαΐαγα ΡΓῸ ὙἹΡ 15 ΚΔΈΙΟΠΘ 58η- 

ΘΠ δεῖν. 

3. Νό8, Θϑοι Πα πΠπὶ νου τῃ ἀοο ΡΠ ΔΠ|, ΠΘΩ 16 5]- 

ΤΉ ]]6 1}, ΠΘΉ1|6 αἰ5ϑι μη] ] 6} ῬαΐνῚ ΕἼ] πα πὶ (ἸΟἸ Πλτ|5. 
ΝᾺ ΠῚ δπ6. τἰρι 6. ΠΟΥ ΤΘριρπαὶ. Επῖη]- 
ὙΘ]Ὸ 51Π|1|6 οἱ αἸβϑίτη1]6., «πδ]ταζιιπι ΠαΡὶῖα γὰ- 

Τοῖι5 ἁτιΐθη 6. δῖ ἃ {πα αΐθ. 

Ῥιαὶ 8ι.6. ἤριι5, νεῖτς ἴῃ Ποὺ Ἰοοο, ἴσο αἰαὶ: [11 δες. 

Οιὐπ δἴϊαπη ἀφπηοπ ρΡΡΟΙ]αἴαν ἄθιιβ., ΘΘΟ ΠΕ ΠῚ 

Ῥπαὶ.ο5.5. 14, 1 σεπίπιπι ἀκοπιοτῖα. 56 α 1}}1 φαΐ θη Θχ 

4 ον. 12. 

ἠ. 

ἄοπο, Βὶ νϑῦοὸ ὃχ τηθηέδοϊο ΠΟΠΊΘ ΔΟΟΙρηξ. 

Τδιι5. γΘ1᾽Ὸ 501τ|5 δϑὲ ϑθοι ΠΉ 11} Θϑϑθη ὯΠ| Πριι5. 

Οἴτηὶ δπι[θ 1 ἄϊοο,, δοἶπις., Θϑϑθητδῃ) Π 6] ϑαποΐδιη 

οἱ ἱπογθαϊδῃη βἰσηϊῇοο. ΝὰΠη) νοχ, δος, οἱ ἠδ 

1Π0 ΔΠΊ4πιὸ ΠΟΙΉΪΠ6., οἱ ἐ6 πηϊγθυϑα ΡῬΓΌΓϑ115 Πἃ- 

τπρὰ ἀἸοῖταν. Π)6 τἴιπ0 ΔἸ 14π|05 γ᾽ τ οἴ γ Ὁ] στὰς 
τὰ ἀϊοιίαν (6 Ῥϑιι|ο., 50}1|1Π| Τρίτι ΠῚ 6556 δα ἰθν- 

ἘΠ τιϑήτι6 Οϑ6]1|Π}., δὲ διά 556. Ἀγοᾶ πᾶ ψοῦΡθὰ, 

418 πο ᾿ἰοθαΐ ΠΟΠΏΪΠΙ ἰοὶ : 46 παΐαγα ψΕΙῸ 

8. ἐχείνης 1 απο σόσεῖ δα]! πγι5 ἐσ ἀποθιι5 Νῖ55. 
ὁ γάρ 11μερ68 ὁ γοῦν. 

ς σημοαντιχή } 510. αἴογάας (οάοχ, ἘΜΙΠ σημιαντιχόν. 
ἃ ἣν χα! 1}Μ83. εἴ εἀτι, Β451}. ὃ χαί. 

ΒΆΒΙΗΙ ΟΕΒΑ ΒΕ 

Ρ 

ΘΟΑΡ̓ΡΑΠΟΟ. ΛΕΟΠΙΕΡ. 

- ," το, 

ἡμῶν ἐξοριζόντων τῆς μακαρίας “ ἐκείνης καὶ νοη- 
τ , « Η - ᾿ς ἕω τῷ . ᾿ 

τῆς φύσεως; Ὃ γὰρ ἀριθμὸς ἐστι τοῦ ποσοῦ " τὸ ὃξ 
. - -- , , ΕΕΙΡ Η͂ 

ποσὸν τῇ σωματικῇ φύσει συνέζευχται " " ὃ γὰρ 
ε, Υ νῷ 'Ξ- , , κ 
ἀριθμὸς τῆς σωματιχῇς φύσεως. Σωμάτων δὲ δη- 

χ -- κα τ 

αιουργὸν τὸν Κύριον ἡμῶν εἶναι πεπιστεύχαμεν. 
Χ λ ς; 2 Ἶ 2 - ΄ Ν᾿ » 

Διὸ χαὶ πᾶς ἀριθμὸς ἐχεῖνα σημαίνει τὰ ἔνυλον χαὶ 
Ἁ Α μ εἶ 

περιγραπτὴν ἔχειν λαχόντα τὴν φύσιν - ἣ δὲ μονὰς 
αν ΜΟῚ - : - τ ς ΑΨ Ἷ ἂν ΕΝ 2 ᾿ 

καὶ ἑνὰς τῆς ἁπλῆς χαὶ ἀπεριλήπτου οὐσίας ἐστι 
ς  ἐε ΄ τι . μ , « δ. 

σημαντιχή. Ὃ τοίνυν ἀριθμὸν ἢ χτίσμα ὁμολογῶν 
ι ν ΕΥ̓ ξῷ - ᾿ 

τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἢ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, λανθάνει 
Ε Χ ἔνυλον καὶ περιγραπτὴν φύσιν εἰσάγων. Περιγρα- 

Α Α , Ἷ , πτὴν δὲ λέγω, οὐ μόνον τὴν περιεχομένην ὑπὸ τό- 

που, ἀλλ᾽ ἥνπερ χαὶ τῇ ἡσει ἐ ἔληφεν ὃ » ἀλλ᾽ ἥνπερ χαὶ τῇ προγνώσει ἐμπεριείληφεν 
ΖᾺ Ἃ ὼ ἃ 3 - Ξ ’ 

μέλλων αὐτὴν ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρά- 
ΠΕ Ὡς , 4.-: » Ἔν 5 γειν, ἅ ἣν χαὶ ἐπιστήμη περιλαύεῖν δυνατὸν ἐστι. 

-"ἢ τ ΟἿ Ε , 
Πᾶν οὖν ἅγιον, ὃ περιγραπτὴν ἔχει τὴν φύσιν, χαὶ 

Ψ. " 

, ’ ᾽ 

ἐπίχτητον ἔχει τὴν ἁγιότητα, οὐχ ἀνεπίδεχτόν ἐστι 
, « ᾿Ν “ει ᾿  κΑ ." . ὦ , 

χαχίας. Ὁ δὲ γος, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, πηγή 

ἐστιν ἁγιασμοῦ, ὃφ᾽ ἧς πᾶσα ἣ λογικὴ χτίσις χατ᾽ 

ἀναλογίαν τῆς ἀρετῆς ἁγιάζεται. 

ὌΝ, πὶ Ἁ Ν - 

Καίτοι ἡμεῖς, χατὰ τὸν ἀληθῇ λόγον, οὔτε 
ν ’, " -Ὡ 

ὅμοιον, οὔτε ἀνόμοιον λέγομεν τὸν Υἱὸν τῷ Πατρί. 
ἐὴ ἘΆΝ " 25. ὦ Ὁ “7 σ 
Εχάτερον γὰρ αὐτῶν ἐπίσης ἀδύνατον. “Ὅμοιον 
Η - ΝΣ, } 

γὰρ καὶ ἀνόμοιον, χατὰ τὰς ποιότητας λέγεται " 
, Α .Ἶ - ’ Ὕ Ὁ 

ποιότητος δὲ τὸ θεῖον ἐλεύθερον. ᾿Γαυτότητα δὲ τῆς 
δ "Ὡ»- Α Α , - ϑς ΄ 

φύσεως διιολογοῦντες, καὶ τὸ δμοούσιον ἐχοεχόμεθα, 
λ᾿ Ἁ ’ὔ ’ - -“» 

χαὶ τὸ σύνθετον φεύγομεν, τοῦ κατ᾽ οὐσίαν Θεοῦ 
ν ὦ Ν ν . Α ΕῚ 

χαὶ Πατρὸς τὸν κατ᾽ οὐσίαν Θεὸν χαὶ Υἱὸν γεγεννη- 
, 31} Η ΄ κ , . « 

χότος. ᾿Εχ γὰρ τούτου τὸ ὁμοούσιον δείχνυται. Ὃ 
, ΕἸ ς ᾿ -» ᾽ 9... Ξ Ὗ -Ψ᾿ ες ’ 

γὰρ χατ᾽ οὐσίαν Θεὸς τῷ χατ᾽ οὐσίαν Θεῷ ὁμοού- 
38) ᾿ ᾿ 

σιός ἐστιν. ᾿Επεὶ δὲ λέγεται θεὸς χαὶ “ ὃ ἄνθρωπος " 
32 Ἁ Ὅψ" ς ᾿ 

ὡς τὸ, ᾿Εγὼ εἶπα, θεοί ἐστε. Καὶ ὃ δαίμων θεὸς, ὡς 

τό - Οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια. Ἀλλ᾽ οἱ μὲν κατὰ 
«ε μ " 
Ο δὲ Θεὸς 
[ Ε ὅταν εἴπω, 

Βρόλ᾽ι ΕῚ γ᾿» σΎΦΟΥ Α ! ἜΝ 

χάριν ὀνομάζονται, οἵ δὲ χατὰ ψεῦδος. 
, ᾽ 9. Ε ᾿ , " ἈΝ 

μόνος κατ᾽ οὐσίαν ἐστὶ Θεός. Νίόνος δὲ 
᾿Ὶ {δ - -Ὁ Α δ ΨΚ, “ Ξὰ ἣΝ .- 

τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ τὴν ἁγίαν χαὶ ἄχτιστον δηλῶ. 
Ἁ , - 

Τὸ γὰρ μόνος λέγεται χαὶ ἐπί τινος ἀνθρώπου, χαὶ 
-Ὸ» τοΝ ᾽ 

ἐπὶ φύσεως ἁπλῶς τῆς χαθόλου. Ἐπί τινος μὲν, 
- 
ς οἷον, φέρε εἰπεῖν, ἐπὶ Παύλου " ὅτι μόνος ἡρπάγη 

ἕως τρίτου οὐρανοῦ, καὶ ἤχουσεν ἄῤῥητα ῥήματα, 

ἃ οὖχ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. ᾿Επὶ φύσεως δὲ τῆς 

χαθόλου, ὡς ὅταν ' λέγη Δαδίδ- Ἄνθρωπος, ὡσεὶ 
,ὔ [2 ’ὔ ᾿] -Ὁ ὙΠ, τ ς ἢ ΓῚ ν 4 

χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ. Ἐνταῦθα γὰρ οὐ τὸν τινὰ 

ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὴν καθόλου φύσιν δηλοῖ. Πᾶς γὰρ 

ὁ ᾧ ἄνθρωπος 1 Ατέσυϊαβ αἥάιίι5 οχ Μί55, ἀδοϑὲ ἴῃ 
Υ 

οὔτες. Πρ ἄθπι ἄπο οοάϊοοβ ΝΊ55. ἐπειδὴ δέ, 

Γ λέγῃ 1 81. Μ85 Ἐδ1Π λέγει. 



ἘΡΙΘΤΟΙ͂Α ΜΠ. 

“ ᾿ 4, 7ὔ ΩΣ ΡῚ "» 

ἀνθρωπος πρόσχαιρος χαὶ θνητός. Οὕτω χάχεϊνα 

νοοῦμεν ἐπὶ τῆς φύσεως εἰρημένα " τὸ, Ὃ μόνος 
Ε2 τὶ - ᾿ ,ὔ - -ς Ν ᾿ 

ἔχων ἀθανασίαν: καὶ, Μόνῳ σοφῷ Θεῷ χαὶ τὸ, 

Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ υἡ εἷς ὃ Θεός. 'Γὸ γὰρ εἷς ἐνταῦθα 
- , “ἢ ΑῚ »" ἐν ὦ Ν ἷς ͵ δ τὶ 

τῷ μόνος ταὐτὸν δηλοῖ. Καὶ τὸ, Ὃ τανύσας τὸν οὐ- 

ρανὸν μόνος. Καὶ πάλιν, Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου προσ- 

χυνήσεις, χαὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. Καὶ τὸ, Οὐχ 

ἔστι Θεὸς πλὴν ἐμοῦ. Τὸ γὰρ εἷς χαὶ μόνος 8 ἐπὶ 

Θεοῦ ἐν τῇ Γραφῇ οὐ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ Υἱοῦ 

ἢ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λέγεται, ἀλλὰ πρὸς τοὺς 
δὺχ Ἀ 2 ,ὔ ΙΑ ᾿ΝΩω « Ἀ 

αὐτὴ ὄντας θεοὺς, ὀνομαζομένους δὲ ψευδῶς. ὡς τὸ, 

Κύριος μόνος γεν αὐτούς. Καὶ, Οὐχ ἦν μετ᾽ αὐτῶν 

θεὸς ἀλλότριος. Καὶ τὸ, Περιεῖλον ἃ 

τὰ Βαχλεὶμ,, καὶ τὰ ἄλση ᾿Ἀσταρὼθ, χα 

υἱοὶ Ἰσραὴλ 

ὶ ἐδούλευον 

Κυρίῳ μόνῳ. Καὶ πάλιν ὃ Παῦλος, Ὥσπερ εἰσὶ θεοὶ 
πολλοὶ, χαὶ χύριοι πολλοὶ, ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς Θεὸς, ὃ ]α- 

λ ΕΥ  μ τον ὡπθ. , ᾿ τ᾽ , 2 “ σ . 
τὴρ; ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ εἷς Κύριος, ᾿[ησοὺς Χριστὸς, 

δι᾿ οὗ τὰ πάντα. ᾿Αλλὰ ζητοῦμεν ἐνταῦθα, πῶς "ἢ Εἷς 
᾿ - -» 

Θεὸς εἰρηκὼς, οὐκ ἠρκέσθη τῇ φωνῇ (ἔφαμεν γὰρ, 
Ὑ , πῇ - “- 
ὅτι μόνος καὶ τὸ εἷς ἐπὶ Θεοῦ, τὴν φύσιν δηλοῖ), ἀλλὰ 

ὶ Ἀ ἃ ᾽, ἃ τ τὭ ἣΣ 

καὶ τὸ Πατὴρ προσέθηχε, χαὶ τοῦ Χριστοῦ ἐμνη- 
, «Ἀ» “ [ὲ 

μόνευσεν. Ὑ πονοῶ τοίνυν, ὅτι οὐχ ἐξαρχεῖν φήθη 

νῦν ὃ Παῦλος, τὸ σχεῦος τὴς ἐχλογῆς, χηρύσσειν 

μόνον Θεὸν τὸν Υἱὸν, καὶ Θεὸν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
Ἁ -- ΥΩ 

ὅπερ διὰ τῆς Εἷς Θεὸς ἐδήλωσε ῥήσεως, ἐὰν μὴ καὶ 
Η - τὦ - 

διὰ τῆς προσθήκης τοῦ Πατρὸς τὸν ἐξ οὗ τὰ πάντα 
Ν ἂ , " δὸ {πὸ τ 5: Ὁ τ ,ὔ Ἀ , 

δηλώση " χαὶ διὰ τῆς μνήμης τοῦ Κυρίου, τὸν Λό- 
᾿ Ὁ 5. " ν , . , Π 

γον τὸν δι΄ οὗ τὰ πάντα σημάνη" χαὶ πάλιν, διὰ 
τω ᾿' Ὡνη. Ὁ 

τῆς [Γησοῦ Χριστοῦ συμπαραλήψεως, τὴν ἐνανθρώ- 
Ἂ 

πησιν “ παραγγείλῃ, χαὶ τὸ πάθος παραστήσῃ, καὶ 

τὴν ἀνάστασιν φανερώ πο  ροΣυΣ ἣ : φανερώση. Τὰ γὰρ, Ἰησοῦς Χρι- 
Ἂν ᾿ Ἂ Ω 

στὸς, τὰς τοιαύτας ἐννοίας ἣμῖν ἐμφαίνει. Διὸ καὶ 
Ἁ -ὉἫ» , - χα , τω 7 

πρὸ τοῦ πάθους παραιτεῖται ὃ Κύριος, ᾿[ησοὺς Χρι- 

στὸς χαταγγέλλεσθαι᾽ χαὶ διαστέλλεται τοῖς μαθη- 
» Ἱ ΄ ὦ 

ταῖς, ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν, ὅτι αὐτός ἐστιν Ἰησοῦς ὃ 
,; , - 

Χριστός. Πρόχειται γὰρ αὐτῷ τελειώσαντι τὴν οἶκο- 
, Α ᾿ “ 

νουιίαν, μετὰ τὴν ἐχ νεχρῶν ἀνάστασιν, καὶ τὴν 

εἰς οὐρανοὺς ἀνάληψιν, ἐπιτρέψαι αὐτοῖς κηρύσσειν 
ΠΩΣ 3 -» Ἅ, , κ᾿" ᾿-ῸὉἅ , ΡῚ ι ΝῚ 

αὐτὸν Ἰησοῦν τὸν Χοιστόν. “Τοιοῦτόν ἐστι χαὶ τὸ, 

Ἵνα γινώσχωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν, καὶ ὃν 
,ὕὔ -- 

ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν καὶ τὸ, Πιστεύετε εἰς 

Θεὸν, χαὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε" πανταχοῦ τὴν ἔννοιαν 

ἡμῶν ἀσφαλιζομένου τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, ἵνα ϊ Υ δ 
᾿ ΄, μὴ θατέρῳ προσφαίνοντες, θατέρου ἐχπίπτωμεν " 
"ἢ Ὁ , ἐφ τ 

χαὶ τῇ θεολογία προσέχοντες, τῆς οἰχονομίας χατα- 

ΓΒΕ 
8 ἐπὶ 

Μϑ5, 
ἃ υἱεὶ 1 Ηδπο νόοσοπὶ Πα πλι5 ἐχ Ἀορ. Ῥαῦ]ο ροβί 

ἄπο Μ55. ὥσπερ. ΕΠ εἴπεο. 

Θεοῦ 1 ΕΔ1Π ἁἀάιϊιπί ἀγιϊου!απι, κα ἄδοβὶ ἴῃ 

ἜΝΥ »Ἡω: 

" 

- 

ν 111 

τ] 58, νϑ εξ οὐ Πανὶ ἀϊοὶ : Πομιο,. 5ἰοιξ ΟἸαςοὶς 1. 

πηι αἴθ5 6715. Πο. Θηϊηι πὸ π΄ ΠΟΙ] ΠΘ ἢ. ἃ}1- Ρ αὶ. το2. 

4π6πἢ, 5641 υιπϊνθυβαπι Παίανπ ἱπάἸσαῖ : πὰλῃ 5 
ΟΠ ΠΪ5. ΠΟΠῚΟ ἐΘ ΠΟΥ ΥἾτ15 Θὲ ΠΟΥ [8 }15. 510 1Π16}}1-- 

ΘΙ μλτι5 ἀ6 παπᾶ ἀἸοΐα 6556 δὲ 14 : πὶ δοίιις α- τ. 

ὑοὲ ἱπιτπογ αἰ αίθηι; οἱ, ϑο]ὲ ξαριοπιὶ [)60: εἴ, Ἰρτοὶ 

Δίδηιο ὕοπῖις., πὶοὶ τιπτι5 ἴλϑιις. ἘΠῸ ΘΠ]. ε{7ε15 27. 

5 σηϊποαιῦ Ι4θη, «πο σοἰμ5. Ἐπ, Ομ δαϊοπ αι ἐπ ΕἸΣ 

εσἰδέμιπι δοῖτις. ἘΠ᾿ γτιῦϑιιθ., ]Ζοηιίπτηι }1)ϑιίην {ππιπὶ Πομι.8. 13. 

«ἀογαῦνὶς, οἱ {ἰὶ φοἰΐ φογνίθς. Ἐπ, οι δὲ 1 διι5 Ῥομι. 352. 
ΡΓΙΘίθΥ πῖθ. Νᾶνη τπτι5 οἱ σοίμις ἀθ Τ).60 ἀϊοιιηπαν μον. 

ἴῃ Θουρίαν πῸη δά αἰἸβΕ ποι πΠ πη) ἃ ΕἾΠΟ ἅτε ὕ πὰ οἱ 5ο- 

ϑρ για ϑᾶποῖο, 56 αν θυβιβ 605 {{π| οἴμηὶ Εἰ ΠῚ "ἢ ἘΠ ἀν 

δἰπὲ, Εἰϊ τὰ πηθη [150 ποιηϊπαπίι", τι δϑὲ ΠΠπ4Ὡ ἀϊοαπίαν. 

Τοοπεῖτιις δοῖμις ἀπμαϊξ θοὸς, εἰ πὴ ὁγαΐ ομηι οἷς ἤἐμι. 82. 

εἰδιες αἰίοπιις. ἘΠ, Ε νον οτιιπΐ Π{{| Ιοταοὶ Βααῖϊϊηι, Ἔ . 

δἰ πϑπιοῦα “15ἰαγοιίΐι, εἰ σογνίοθατιε [)οπιῖτιο σοἰϊ. 

Εττίθγιπ ῬμΪπ5 : «ϑέομξ σαὶ αὶ πυτίεὶ, οἱ ἀο-- τιον 8.5, 
θΘ' 

τ Ὁ 

16. 

ταϊτιὶ πιιἰ{ἰ, τιοϑὶς ἀπιθῖὶ τιπτι5 1) 6ιι5, Ῥαιον, θὰ 

4τ0 οπιτῖα, οἰ τιπιι5 [λοπιΐντι5 «] 6515 (ιν 5. 

ΡῈ φιίθην οπιπῖα. Ν᾽ Θυυιτη ᾿ς (ἘΠ8ΟΥἼ 115, {ΠΟ Π10- 

ἐο οἴιπὶ ἀἰχΊϑϑθι, ζγπιις ])θιι5., Θὰ γος 6 ΠΟ {ὈΘΡῚΐ 

σοπίθηζιβ ( ἀἸΧΊ Πλ115 ΘΠ ΠῚ, ἘΠ} 5οἶτες οἱ ττετ5 46 

Πθο ἀϊουη ταν", 5. 5 Π 1 ΠΟΔΡῚ Πα ΓΙ ΡΠ), 564 δὲ νΟΟΘ ἢ] 

Ῥαΐδγ' ἈΡροβιιθυῖε, δὲ ΟΠ Ἰ511 [ΘΟΘΡῚΓ ΤΠ ΠΕ]ΟΠΘΗ). 
Θιιϑρίοου [116 ΘΧἸ5Ε] Π556 πος ἰοθ0 νὰ Θἰθοιο- 

Πἶ5 Ῥαι τη, 5815. ΠΟῚ 6556 ἰἀπἐπιη πο ο ΠΘι1ΠῚ 

ΕἸΠΠπι πὶ, οἱ Τδιη Θρ υἸ τ} ϑα Ποία ΠῚ ΡΥ ΘΒ ἸΟΔ}Ὲ ; 

ἴ4 «ιοά ρει ἀϊοοπθηι, ἔζης ])6ῖι5.. ἀθοϊανανο- 

γα, Ὠἰδὶ ρυθίθνθα ρϑι Δ] οΠοπθιι 7 αἰτῖδ 5. Θ111}} 

δΧχ 4πὸ οἰηηΐὰ ϑι1πἴ5) ΘΧ ΡΥ ηθο ; οἵ Ρ6Ρ ΒΠΘΠΕΟ- 

πθηὶ Ποιηἶηϊ,  ΡιιηΣ ρ6ι {πο ομμ ηΪὰ 51η}, 51- 

ΘηϊΠοαγοῖ,, δὲ γα ϑ115., ΡῸΓ 1658 ΟΠ Ἰ511 δά ποΠο- 

ΠΘῊῚ, ᾿ΠΟΔΡ ΔΓ ΟΠΘΠ ἈΠΠΙΠΕ ΓΘ , οἵ ΡΆΒΘΙ ΟΠ) 

Ροποῖδὲ Ο Θοι]05 : δὲ ΡΘΕ ΡΓΘΟΙΟΠΘΠῚ ΘΟΙΠΠΊΟΗ - 

οἰγαγοῖ. Νὴ {Ππ||, 71651:5. Ομ ϑίτιϑ., ΠΟΙΙΟΠ65 ἴδ 

165 ΠοΡὶ5 ἰπά ἴσας. ΟἸαρυορίθι δ] τη ΠΟ ΏΪΠ118 ἃ [8 

ΡΑβϑίοπθη ΠῸΠ ὙἘΠῚ (Ἰοὶ 16 βι15 ΟΠ Ἰβίτιβ, οἱ ἀἴβοῖ- χα. 18. 

ΡυΠ15 Ρργθθορὶῦ, πξ π6 οὐ! ζύμη ἀἸοδ ἢ  ἸρΡ511Π} 6586 29. 

71 ϑιμι ΟΠνϊβίπιπι. ῬΡΟΡΟβι ἔα 6 Π1η} 1} οΡὰϊ ροϑῖ 

Δ ΒΟΠ αἴ τ αἰ ρθηϑα ΟΠ 6 ΠῚ ἃς ΓΒΕ ΓΘΟΙΟΠΘΠῚ ΘΧ 

ΠΟΥ ΓαΪ5., οἱ ἰπ οα]05 ἀϑϑῈτ ΓΟ ΠΘ ΠῚ 5. [ΠΔ (ΘΠ 11Π} 

᾿ρ515. σομπημη {616 5. τι ρα {6β11 ΟΠ τιβϑίαμη ριῶ-- 

ἀϊοανοπε. Ε]αβιηοα  οϑὲ εἰ Π]πά : δὲ σοβηοβοατι σοαη. 17. 3. 

(6 ςοἴπει ὑογιίπι }λΘιιι., δὲ χιίθηιν πιϊϑιδίϊ υἹ ἐ5τιτη 

Οπμτὶσαιπι ᾿ ΠΠπ Δ πάθη : ταις ἵπτὶ ]λόιίηι,, εἰ σοαπ. τή. ι. 

» εἷς Θεός 1 ΡΥΙπηδΠι γΟΟΘΙῚ ἁἀάϊπιιι5 οχ Νῖ55, Ῥαα]ὸ 

Ροϑβὲ ἱπ (σά. Βερ. Ἰορίτιν τὸ πνεῦμα προσέθηχε, 

ς παραγγείλῃ 1 Πιο Μ55, ἀπαγγειλῃ.- 



118 5. ΒΑΒΙΠῚ ΟἸΒΛΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΗΡ. 

Οἰαροῖς 1. ἐπε 7π6 ΟΥ̓ δαἑ{6 : αὈΐΖιι6 σορ Δ ΠΟ Π ΘΠ) Ποϑίγαμ ργθ- φρονῶμεν᾽ χαὶ γένηται ἡμῖν χατὰ τὸ ἐλλεῖπον ἣ 
πηι π]οπὲρ ϑρ γε βαποῖο ; Π6 δοσθάθηϊοβ δά αἱίδ-Ἢ ἀσέδεια. 

ΤΌΠΩ 5 Αἰίεγο θχοί ἀδηητιβ; πού ἐΠπθοϊορίς ἱπίθητὶ - 

ΠΟΟΠσΆΤητ5. αἰβροπβ ΟΠ 6ΠῚ : ἔπ ἴπ ἱπιρίοἴα- 
16, ἀπ πη Ἀ]141ι0 Οἰ δ Πα] Πη1|5 5 πο  ἀΔγη115. 

ἡ. ὕευθα δαΐθπι αἰνίπδοὸ ΘοΥ ρέτι 86, {π|86. 8:- Τὰ δὲ ῥήματα τῆς θείας Γραφῆς, ἅπερ λαβδΡη 

γορία Δάν θυβαγ], οἵ δ 518} ᾿ΡΒΟΓΊΙΠῚ 56 ΘΠ] νῶντες οἵ ἀντικείμενοι χαὶ διαστρέφοντες πρὸς τὴν 

ἀδίοντα,, ΠΟΡῚ5 δ δυθυβι πη πη] δια 5 ΤΠπῖσθ-. οἰχείαν συνείδησιν εἷς χαθαίρεσιν τῆς δόξης τοῦ Μο- 

ΠΪΕῚ ΟΠ ]]οἴτιπῈ, 51Π}}}} πο 0. ΘΧΡ ΘΠ ἈπΠη15, Ποο- γογενοῦς ἡμῖν προφέρουσιν, οὕτως ὅἥ ἐξετάσωμεν, 
ΠΘΠῚ ΘΟΡΙΙΠῚ ΡΙῸ ΥἹΡΊθτι5 Ἔχ ρ]]οαπίθϑ. Ας ῬυΪ πη χατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν ἀναπτύσσοντες αὐτῶν τὴν 

“έν. 58. ΠΟΡῚ5 ῬγΟροπδίαν {Ππ4: ἔσο υἷνο ρτορίον Ρα-Ὁ διάνοιαν. Καὶ πρῶτον ἡμῖν προτιθέσθω τὸ, Ἐγὼ 
ἔγοῖπ. ἨΟΟ ΘΗΪΠῚ ΠΠΊῚ1Π] δϑὲ δΧ 78 6115, {1185 ᾽η τς ζῷ διὰ τὸν Πατέρα. Τοῦτο γάρ ἐστιν ἕν τῶν βελῶν 
᾿πιπὰ ὙΠ ΓΔ ἢ ταν ἃ}0 ἢΪ5., 41] 60 ἱπηρὶθ πὐπιητιν. 11- τῶν εἷς οὐρανὸν πεμπομένων ὑπὸ τῶν “ ἀσεθῶς 

1 ἀὐίθπη ἐϊοίπιμη. ἤοο ἰΙθθῸ ΠΟΙ ᾿ρϑᾶπι ἀπθ 8586- αὶ αὐτῷ χεχρημένων. Ἐνταῦθα δὲ τὸ ῥητὸν οὐ τὴν 
͵ ΄ . 

ἐξ πριίώ οὐΠα: πΡ ΙΓ ΡΟ, νἹΐὰπὶ ἀθϑισηδὶ (φυϊάαυϊα Θπὶμὴ 
ἣν.9 ΥΡΥ - : : : 

να εἰμ ὲ:- ῬΙΓΟΡΤΓΘΓ ΔΙ ΤΘΓΕΠῚ πο θκονο: 6556 ΠΟ: ΠΠ61}- 

ἤβο δὐἠμῃηοάιϊιπι πράτ {πο 4}} αἰϊο οα]οθίμοίιιπι οθϑὲ, 

προαιώνιον, ὡς οἶμαι, ζωὴν ὀνομάζει ( πᾶν γὰρ τὸ 
δι᾿ ἕτερον ζῶν, αὐτοζωὴ εἶναι οὗ δύναται" ὡς οὐδὲ 

Ἢ Ἴ τὸ ὑφ᾽ ἑτέρου θερμανθὲν, αὐτοθερμότης εἶναι" ὃ δὲ 
“ Ρ᾽ο- ᾿ . “΄ Ὥς. 

᾿ - ΡῈ ΟΑΪῸΓ τς ξοῖξ ΡοΟϊίσϑὲ : ἡδιλξίρνη τον οι θεὰ Χριστὸς χαὶ Θεὸς ἡμῶν εἴρηκεν" Ἐγὼ εἰμὶ ἧ ζωή), 

μὰ τω Ποϑίοδγ ἀϊχῖι :Εβο 5ιιπι υἱΐα ), 584 νἱΐδῃ πᾶπο 'θ ἀλλὰ ζωὴν ταύτην τὴν ἐν σαρχὶ, καὶ ἐν τῷ χρόνῳ 
Ἐξ, ΟΑΓΠΘ, οἱ 1η ἰιος ΘΠ ΡΟΥΘ [ἀοΐαπη, 4118 ΠΔ ΡΓΟΡΊΘΡ τούτῳ γεγενημένην, ἣν ἔζησε διὰ τὸν Πατέρα. Βου- 

Ῥαιγθη νἱχὶῖ. Νᾶγη 1050 νοϊθηῖα 1 νἰτα πὶ ΠΟΠηϊ- 

ΠὰΠῚ Δάνθηϊ : ΠΘα16 ἀϊχιε, Ἔσο νυἱχὶ ργοόρῖον Ρὰ- 

[ΓΘ : 5864, φο υἷνο ργορίεν. Ῥαΐτεπι, ἀρεϑῦίθ 

ῬΓΦΘΘΠ5. [ΘΠ ΡῈ5 5 5 Π] Π Δ Π5. Ῥοΐίοϑί δπ!6Π} δὲ νἱ- 

ἴδ ΠΔ ἀἸσοΓ., 4πᾶιὴ νἰνξ ΟΠ  ϑίι, νουθαμ οὶ 

᾿θ6Π5 ἴπ 56 1ρ50. Αἴαιθ 1ἃ ἰρϑιιηι 6556, {πο 5]- 

7υαπ.6.58. 5 ΗΠ Π σα α, ΟΧ Π15. {1|886 ΘΟ Ζυπι πε νἹ οἴ πλι5. Εἰ τὰ 

φιιὶ πιατιμοαΐ πιθ, ἰμυῖτ, υἱνῖϊ ρτορίοτ' τα. ἘΔὶ- ἃ 

1118 ΘΠΪΠῚ ᾿Ρ511|5 ΘΑΡΠ6ΠῚ, δἰ ΒΙ  ππτι5. ̓ ρϑῖτι5 58 Π- 

ΒΕ ΠΘΙΩ Ξ ῬΑΡΠΟΙρΡ65 ἔδει, ΡΕΓ 1ΠΟΔ ΠΑ ΓΙΟΠΘΠῚ οἱ 

ΒΟΒΒΙΙ]6 ΠῚ ν Δ Π}., ΈΡΌΪ δὲ ϑαρί θη 85. ΟλγΠΘΙὴ 

ΘΠ Ίτὴ δἰ ΒΔ ΠΡ ΘΠ ἴΟΔ ΠῚ 5118 ΠῈ ΠῚ Υ 5 11 1ἢ ΟΔΤ- 

ὯΘ ΘΟΠΥΘΙΒΔΕΟΠΘΠῚ γοοᾶνξ, δὲ ἀοοίγ πᾶ πὴ δχ ρτὰ- 

οἴϊοα δὲ παίαγα!! οἵ {Πθοϊοσίοα ποίΐοπα οοπϑίδη- 
ἴδῃ} ἀθοϊαγαν : ΡῈΡ 4πᾶπὶ δὲ πα γα} Δηΐπηα,, δὲ 

Δα ΘΟΡΙΙΠ] 41|88. 51 ηΐξ σΟΠ ΘΠ] ΠΟ Π ΘΠ ᾿Π θυ πη 

Ρταραγαΐαν. ΕΓ μ860 δϑὲ [Ὀγ δββα 1ΠΠ1π|5 ἀἰοι 56η-- 

λήσει γὰρ αὐτοῦ ἐπιδεδήμηχε τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώ - 

πων. χαὶ οὖχ εἶπεν, ἐγὼ ἔζησα διὰ τὸν Πατέρα" 
ἀλλ᾽, ᾿Εγὼ ζῶ διὰ τὸν Πατέρα, σαφῶς τὸν παρόντα 

προση: μαίΐνων χρόνον. Δύναται δὲ χαὶ ζωὴν λέγειν ῳ 

ι: βῷ: ὃ Χριστὸς, τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἔ κὐκῳ ἐν ἕαυ-- 

. Καὶ ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ δηλούμενον; ἐχ τοῦ ἐπι- 

φέρ ομένου εἰσόμεθα. Καὶ ὃ τρώγων με; φησὶ, ζή- 

σεται δι᾽ ἐμέ. Τρώγομεν γὰρ αὐτοῦ τὴν σάρχα, καὶ 
πίνομεν αὐτοῦ τὸ αἷμα, χοινωνοὶ γινόμενοι, διὰ τῆς 

ἐνανθρωπήσεως καὶ τῆς αἰσθητῆς ζωῆς, τοῦ Λόγου 

Χαὶ τῆς σοφίας. Σάρχα γὰρ καὶ αἷμα πᾶσαν αὐτοῦ 

τὴν μυστιχὴν ἐπιδημίαν ὠνόμασε, καὶ τὴν ἐκ πρα- 

χτικῆς χαὶ φυσικῆς καὶ θεολογ'χῇς συνεστῶσαν δι- 

δασχαλίαν ἐδήλωσε, δι᾽ ἧς τρέφεται ψυχὴ, καὶ 
᾿ πρὸς τὴν τῶν ὄντων τέως θεωρίαν παρασχευάζεται. 

Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἐχ τοῦ δητοῦ ἴσως δηλούμενον. 

το ηΠ|ἃ. 

Ζριαν τῇ. ὅ. ΑΘ Ταγθα5, αΐοη πιδιις πα] πιθ εϑῖ. Καὶ πάλιν. Ὃ Πατήρ μου μείζων μου ἐστέ. 
ΕΗ Β - Ξ » ΒΕ ͵ 
ἢ ὑμέων αταπαιν βηΐμι δὲ Ποο ἀϊοῖο ᾿ησναΐδα οὐ θαα 86, πηὰ- Β ᾿ Κέχρηται γὰρ χαὶ τούτῳ τῷ ῥητῷ τὰ ἀχάριστα 

- ΩΣ 2 Α 

ἐπα - Ρα- Δ ΡΡΟΘΘΠΙ65. ἘθῸ Ὑ6]Ὸ 6Χχ 80 δἰϊατη γ0 66 σοηϑ}- χτίσματα, τὰ τοῦ πονηροῦ γεννήματα. ᾿Εγὼ δὲ καὶ 
“«"" ἡπη ἢ; βία ΠΠ]6 ΠῚ} 6558 ΕἼ] τι ῬαΓΡῚ ογθο ἀθιηοηβίγαν. ἐχ ταύτης τῆς φωνῆς τὸ διιοούσιον εἶναι τὸν Υἱὸν 

ΟΟΠρΑΡ ΠΟ Π65 ΘΗΪΠῚ 5610 ΡΓΟΡΥΙΘ ἱπίθν θὰ {π τῷ Πατρὶ δηλοῦσθαι πεπίστευχα. 'Γὰς γὰρ συγχρί- 
6] υ54θπι παῖπιρῶ διιπὲ Πθνῖ. Πρ ΘΙ πὶ παπιπ6 Δη- σεις οἶδα χυρίως ἐπὶ τῶν τῆς αὐτῆς φύσεως γινο- 

8610 ἀϊοϊπηιιθ. Π]Δ]ΟΥΘΙῚ , δὲ ΠοιἸπθι Πομΐπα [- μένας. Ἄγγελον γὰρ ἀγγέλου λέγομεν μείζονα, καὶ 
5061, δἔ ὙΟ]ΠΟΓΘΠ. ὙΟ] του] γ]οοίογθπι. ΤΆατι6 ἄνθρωπον ἀνθρώπου δικαιότερον, καὶ πτηνὸν πτη- 

2) δεί. 

ἁἀ ἐξετάσωμεν 1510 Βδρ. εἰ ρυῖπια τπᾶπὰ Ηδη]. ἘΦ ἀἄϊοος οὐ τὴν προαιώνιον. ἘΦΙῚ οὐκ αὐτήν εἰς. Ραιὶσ 

ἐξετάσομεν. ΙΡΊάεπη Θα 1 ἀναπτύσσοντες αὐτά. Πιιο Ῥοβῦ Μ55. ρτο αὐτοζωή Ππαρεπί αὐτοζῶν. 

σείογοβ ΠΡ τ τιῦ ἴπ ἴθχία, 4 χέχρηται 1 81. Μ55. ΕΠ. χέχρηνται. 
ε ἀσεθῶς δῖ. Νἴ55. ΕΠ 1 ἀσεδῶν. Ηαθοη! ἰϊοπὶ (ο- 

Ἰϑϑσυνοσπνπϑλνοναολόκδιικνυ κιυνβονοσυσεννεθρομκαρόνθτονεν τον κι κυλτνν, ἐν τ 
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.-.- ἣ τὩὉ 

νοῦ ταχύτερον. Εἰ τοίνυν αἱ συγχρίσεις ἐπὶ τῶν 

ὁμοειδῶν γίνονται - μείζων δὲ κατὰ σύγχρισιν εἴς 
Ὡ Δ οω ΄ τ χ 

ρηται ὃ Πατὴρ τοῦ γΥ[οῦ, ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ ὃ 

Υ[ός. Ἔστι δέ τις χαὶ ἄλλη ἔννοια ἐναποχειμένη 
- Ὁ σε" , ς Ὁ » 

τῷ ῥητῷ, Τί γὰρ θαυμαστὸν, εἰ μείζονα ἑαυτοῦ τὸν 
ΑἹ Ἁ Πατέρα ὡμολόγησε, Λόγος ὧν χαὶ σὰρξ γεγονὼς, 

ἐν αὶ ,ὔ 

ὁπόταν χαὶ ἀγγέλων ὥφθη χατὰ τὴν δόξαν ἐλάτ- 

των, χαὶ ἀνθρώτῥον χατὰ τὸ τ Ἠλάττωσας 

γὰρ αὐτὸν, Φηδὲ; βραχύ τι “ΠῚ ἀγγέλους. Καὶ 

πάλιν: Τὸν δὲ βραχύ τι βρῳ ἘΠ ς ἦλαττω- 

μένον. Καὶ τὸ, Εἴδομεν αὐτὸν, χαὶ οὐχ εἰχεν εἶδος, 
οὐδὲ κάλλος" ἀλλὰ τὸ εἰδος αὐτοῦ ἐχλεῖπον παρὰ πάν- 

τας τοὺς ἀνθρώπους. Τούτων δὲ πάντων ἠνέσχετο διὰ 

τὴν πολλὴν αὐτοῦ περὶ τὸ πλάσμα φιλανθρωπίαν, 
«“ Χ τ᾿ " ν , ᾿ν " ᾿ Ἁ Ν 

ἵνα τὸ ἀπολωλὸς πρόδχτον "ἢ ἀνασώσηται, χαὶ τὸ 
"ἢ ΓΓ κ ᾿Ὶ ,ὔ » Ν 46 

σωθὲν χαταμίξη, καὶ τὸν χατελθόντα ἀπὸ Ἵερουσα- 
λὴμ εἰς Ἱεριχὼ, χαὶ διὰ τοῦτο περιπεσόντα λη- ἵ Χ 2 εἰν 

σταῖς, εἷς τὴν οἰχείαν ὑγιαίνοντα πάλιν ἐπαναγάγη 
Ὁ λ Νὰ ͵ - ὦ 5 ., 

πατρίδα. Ἢ χαὶ τὴν φάτνην αὐτῷ ὀνειδίσει αἵρε- 

τικὸς, δι᾿ ἣς “ἄλογος ὧν ἐτράφη ὑπὸ τοῦ Λόγου : καὶ 
᾿ 3} , εἵ ὉΠ 5 3 ,ὕ τὴν πενίαν προοίσει, ὅτι χλινιδίου οὐχ ηὐπόρησεν ὃ 1] 

τοῦ τέκτονος υἱός ; Διὰ τοῦτο Πατρὸς ἐλάττων ὃ 

Υἱὸς, ὅτι διὰ σὲ γέγονε νεκρὸς, ἵνα σε τῆς ϑεκμάς 

τῆτος ἀπαλλάξη, χαὶ ζωῆς τής παρύκομῳ 

ποιήσῃ. Ὥσπερ ἂν, εἴ τις καὶ ἃ τὸν ἰατρὸν αἰτιῷτο, 

ὅτι συγχύπτων ἐπὶ τὰ πάθη, τῆς δυσωδίας συνα- 
ὙἾΡΗΣ [4 λὶ Θ , ΓΈΝΕΙ πολαύη, ἵνα τοὺς “ πεπονθότας ἰάσηται. 

Διὰ σὲ καὶ τὴν ὥραν χαὶ τὴν ἡμέραν τῆς χρί-- 
- - " " Α Τ, Ε σεως ἀγνοεῖ" χαίτοι οὐδὲν λανθάνει τὴν ὄντως σο-- 

φίαν - πάντα γὰρ δι᾿ αὐτῆς ἐγένετο. Οὐδεὶς δὲ ἀν- 

Ω 

ψ 

θρώπων πώποτε ὃ πεποίηχεν ἀγνοεῖ. ᾿Αλλὰ τοῦτο καὶ 
3 - } λ δ ΕἸ 7 « ΄ - οἰκονομεῖ διὰ τὴν σὴν ἀσθένειαν, ἵνα μήτε τῷ στε- 
-““ ὦ ΄ δα 7 Ὁ Ρ , νῷ τῆς προθεσμίας οἱ ἁμαρτήσαντες τὴ ἀθυμίᾳ κα- 

ταπέσωσιν, ὡς οὐχ ὑπολελειμμένου καιροῦ μετα- 
͵ " - - νοίας᾿ μηδ᾽ αὖ πάλιν οἵ πολεμοῦντες μαχρὰν τῇ 

ἀντιχειμένη δυνάμει, διὰ τὸ μῆχος τοῦ χρόνου λει-- 

Ρ ἀγασώσηται 1 815. ΠΌΓΡΙ νεΐενοβ. ἘΔΗΐ ἀνασώσῃ. 

Ῥαι]ο μοϑβί ὁχ 115346πὶ Νί85, σοά τοι θι5 Ἰοσίπηιιβ ἀπανα- 
γάγῃ Ρτὸ ἐπεισαγάγῃ. 

6 ἄλογος ὧν ἐτράφη ὑπὸ τοῦ "Π 7 81. ἄπο Μ-". οο- 

Ὧ1ο65. ἘΔ ἄλλος ὧν ἐτράφη ὑπὸ τοῦ λόγου. Περι 

Οοχαθεῆϑειβ ὁ λόγος ὧν ἐτράφη ὑπὸ τοῦ ἀλόγου, Ὧο Ἀε- 

δίατη (ὑοάϊοοπι δῖ. Πάθοτα (οοίαίαν,, πᾶς φοποϊ 1 

510 6556 γεάἀάοπάτϊμ : (μὲ 7 εν ϑτιπι 6556ΐ, αὐ δγιία γι 

ἐγἰ{ιι5 αἸιϊπιατεῖδ ἐδ. ὅδ α νἱν ἀοοι ϑθίτηιια υἱάοίαν πὸ- 

δΠσεπίιιβ 16 ἴββε, Νὰ οοάθπι (θα ἴδε τιδὶ βιιπητι5, Π66 

ἴάπιθη πάπα ᾿Θοἰ ΟΠ Π ἴῃ 60 ᾿πνθηίπηιβ, (οπῆἢγηαζιν 

βουιρίαγα, 41 πὶ 56 ΠῚ ΠΡ, [οβ πη οπῖο σοϑουῦῖ! Ναὰ- 

“ἰαηζεηϊ, 411 ταῦ. 98 ΒΑΒ1Π) γεβι15115 5. Ἰοφαϊζαν : 
χαὶ τὴν φάτνην προσχύνησον, δι’ ἣν ἄλογος ὧν ἐτράφης 

51 ΘΟ ΡΑΡΔΕΟΠ65 ἰπίθν δὰ (1186. 6] 546Π} 5ρθοίδὶ Οἱ αϑοὶς τ, 
5Πη}, 1Π5{{{ππ|η π| ; ῬΑΙΘΙ τι θη} 5θοι τη} σΟΠη-- 

ΡΑΥΆΠΟΠ δὴ ἀἰϊοξιι5 εἰν ΕἸἼΠΟ πηΔ]0Υ ; σΟΠϑιὈ5ἴδη- 

{18}15 ῬατΡῚ ΕἼΠΠπι5. Τπϑϑὲ ἀιιίθη δἴ Α]1ὰ ΠΟΙΪΟ Π15 γϑι- 

15. Οὐ ΘΠ Ϊ ΠΏ ΤΩ] ΤΠ), 51 ΤΟ ΓΘ ΠῚ 56 1050 ῬΑ ΓΟΠι 

ΘΟΠ Έ55115 68, “πὶ ὙθΡθιιη οϑὲ οἵ σατο ἔδοίιιβ 

650 Σ ΠῚ δὲ ΑΠΘΘ 15 Υ]5115 51} 5Θο ΠΕ Π1ΠῈ 6] ΟΥ Δ ΠῚ 

Π}1Π0}"; δ: ΠΟΙ ΠῚ 115 ΒΟ τι] 5 ρΘοΙ θη} Πῆιπιῖιϊ Ῥεαὶ 8. 6. 

Θτεῖπι Θιε1ην., ἸΠ τα ., ρατεῖο πεΐτιις αὖ ἀπροῖϊς. Ἐλ 

1ξθ νι, τι) ατιΐοπι αι πιοήϊοο ψιίαπι απϑοῖϊ ἤδν. 5. 9 

τ ϊπιοΤ αἰτι5 65 .. Τῖθτη, 7 1αἰἴππτις ὁπίπι., δὲ ποι πα- Εεα. 53. 2. 

ῥεὐαὲ Ξρθοῖοι,, τιϑῆτι ἄἰδοογαπι : 56 οροοῖΐθ5 6[πι5 : 
εἰοἤοίθτι5 ῥΓῸ οπιίϑιι5 μοηιΐπίϑιι. φδο δυιίθηι 
ΟἸΏΠΪἃ 5151 Π|1} ΡΓΟΡ ΘΙ πη] [Δ ΠῚ θᾶ πὴ ἴπ ΟΡΙΙ5 

58π| ΘΟ ΠΙσ ΠἸ αίθη., αἰ ρου π Οὐ θη} γθοαρο- 

Ραγδῖ, δ ᾿πιρο ποογοῖ βορναίδιη,, δὲ ΘΠ, 4π| ἃ} 

ΨΘΡ ΒΟ 15 Του ππηΐὰ ἀδϑοθπάογαΐ, 9} άπ 1π-- 

οἰάθναί ἴῃ ΔΙ ΓΟ Π 65, δ ΡΥΟΡΥΪΔ ΠῚ ΓΕ] 5115 ῬΑ ΡΠ 

5 ΠΕ ᾿ΠΟΟΪ ΘΠ 116 γϑάποογθῖ. Ἀπ θεϊδη Ργ8- 

5606 δἱ ΟΧΡΥΌΡΡ ΔΙ. ΠϑοΥ ΘΙ ΙΟῚ5, Ρ6ι {ποἀ οἴ 65-- 
568 γαιοηθ αἰ δϑεζαιιβ, ἃ ὕοΡθῸ παρ ἔτι5. θοι ὃ ἃ π 

ΟΠ] ἸοΙθὲ ραπρογίαίθηι,, {πο06] Ἰδοΐα!τ5 ἀθία!ε ἔα θΡῚ 
{Ποῦ Ῥιορίθνθα Ῥαίγθ ΠΠΟΥ ΕἾΠΠ5, «αοά ἰπὰ 

οδτι58 αοίιι5 Θϑῖ ΠΟΥ ἐπ|5., τὰῦ ἰ6 ἃ που [α αῖ6 [1-- 

Ρεγᾶγθῖ, δὲ οϑ θϑυῖβ ραν ΠΟΙΡΘΠῚ νἱΐρα ἔαοουθί. γὲ8- 

1 51 {π|5 δὲ πῃθήϊοιιη] δοοεϑβθί,, αιοά ἀ θη 65 

86 Δ] ΤΟ} 05, ρῬᾶγΡΠΟΕΡ5. ἰοονὶβ ας, πὸ βαηϑί 

ξοσγοίδηί65. 

6. Ῥγορίοι ἴθ οἵ Πουἂπι δὲ ἄ16 πὶ 1160 }} ̓σπογαΐ, (ο 5θπ- 
«υιδηλάιιδμὴ Π1Π1] 5 ΡΊΘΠ 18 ΠῚ γ γδ ΠῚ} ἰαἰθῖ ; ΟΠ ἃ ἜΕΙΜΗΝ 

ΘΠΙΠῚ Ρ6Ρ ᾿ρϑᾶμ [οί σι πὲ. ἩΟΙΪ ΠτιΠ ἃιιἔθ ΠῚ Π6-- βοῖσο ἄϊοπι 
ΠΟ τπιηΠπιᾶπὶ 4ποα ἔδοιε ᾿σπογαΐ. γι τἀ 1ἰὰ 41-- τς Ὁ ἀφότην 

βρϑηϑαΐ ΟὉ [τᾶ τα  έλιθδι » ὸἰ Πο686 ἢ 4] δυύνῖς- 

Ρεοοαγθλιπί, Ὁ ΡΓΩΘΠΠΠΠ [ΘΠ ΡΟΥ5 Δ σιιϑ ] 1 1Π 

ἀοϑρθγα!]οηθῖη Δ πολ η 1, {πιᾶ5] ΠῸΠ ΚΘ] ]ΟἴτιΠὰ 

δ᾽ Ὁ Ραμ] ΘΠ 168. ἰΘΠΊρΡτι5 : ΠΘΟΤΙΘ ΓΈΓΒΙ15 11 4] απ 
οαπὶ δά γουβαυα ροίΐθϑίαθ ρα σι ηΓ, ΟὉ ᾿ΘΠΊρΟΥΪ5 

ὑπὸ τοῦ Λόγου. 7:2 ργΏϑξερε ααἴογα, ρῥγορίεν ψιιοεῖ, στέγει 
γαϊίοπιῖς δα ρθγ5 65565, α ἤ ἜγΡῬὸ χιμάρίξιι5 65, Ῥᾶδ. 628, 

ΟοἸ 6 ΗΚ" τη ορργοίαῖο μοο δἰϊαπῃ Ὑτ1ο ἰαθογαΐ, φαοά 
πϊζαΐαν Ὑπ]σαγ! ορί ποθ ἦἄθ ΕΠ τιβίο Ἰμΐοσ Ρουθ οἵ 
ἀϑίπιιπὶ πᾶΐο, {1188 ΠΟ ΠῚ 5θβοι]ο «παγίο ρτοάϊεογαΐ, 

αἱ ἀοτηοπδίγαι ᾿ΓΠΙουποπἕϊα5 Δάν εσϑαβ Βαγοηΐππ, ἴοτη. 

ὡ Ρ᾿ ὍΜ41: 
ἃ τὸν ἰατρόν 1 Εοἄοπη ΘΧΘΊΡ]0Ὸ 80 1ἰβήθμη γεγΡ]5 τα- 

{ε1π| ΘΗ δι ΝΝ ΑΖ απ Ζθητι5 ᾿π]πλῖοοβ. [ΠΟΥ ΔΙ] 15 

ἴῃ Οταίΐομα τπποάο οἰζαΐα, Ρ. 621. 

6 πεπονθότας ] 81. Μβε5. ἘΔΠῚ πεπτωχότας, Ῥαι]οὸ 

Ῥοϑβὲ οχ 1βάοιῃ (σα! οἶθριβ Ἰορίπηιιβ λανθάνει εἴ δὲ᾽ αὐτῆς. 
ἘΔ ἐλάνθανε εἱ δι᾽ αὐτοῦ. 



ΟἸαβοῖβ 1. 

ἌΧαι. .18: 

32} 

120 

ἀϊατανπἰταίθιι. δοίθηι ἀεβογαπί. Πα ιι6. ΘΟ ΠΒ.}11 
ΓΓΊ5 416. ΡῸῈῚ ᾿σποΡ ΟΠ 6 ΠῚ {118} ΡΓ86 56. [Ὁγτ ; 

ΑἸΓΘΥῚ φαϊάθιη. Ὁ ῬγεοΙα γι ΟΘΡ ΓΔ Ιη6η. ἰθ Πρ 5 
ΘΟΠ ΓΔ ΠΘΠ5., ΔΙΓΟΓῚ ὙΠῸ ργορίον ρθοοαία ροηϊ- 
[ΘΠ 1185 ΓΘ ΠΊΡτ15 ΓΕΒΘΙΥ ΔΠ5. ΟἸΔΙΠ 1181} ΘΕΠῚ 56 'μ58 

ἴῃ Ενδηρο 115 ἱπίο ιν 605 4] Ἰσπονδηῖ, ΟΡ μη α]τὸ- 

ῬΌΠΩ., ὃ] αἰχὶ, ἱπῇνπταΐθπη, Πιμη ΡΥ ΟΡ  ; 1 

Αοι5 Αροϑβίοϊογιιην νϑῖτε ρου [οῖοϑ ϑθογϑιιτη 4|10 - 
4{|6Π5, ΠΟ 51π6 581 ἰρϑίιι5. θχοθρίοηθ ἐἰ0 1} : 

Α 

5. ΒΑΒΙΠΙΠ ΟΕΒΆΒΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ποταχτήσωσιν. Ἱχατέρους τοίνυν διὰ τῆς ἴ προσ- 
᾿ - κτα ποι, Ἃ ἢ ι 85 ποιητῆς ἀγνοίας οἰχονομεῖ" τῷ μὲν διὰ τὸν χαλὸν 

- - ΑἾ 

ἀγῶνα συντέμνων τὸν χρόνον " τῷ δὲ διὰ τὰς ἁμαρ- 
,͵ὔ ͵ὔ “» - 

τίας χαιρὸν μετανοίας ταμιευόμενος. Καίτοι ἐν τοῖς 

εὐαγγελίοις ἑαυτὸν συγχαταριθμήσας τοῖς ἀγνοοῦσι, 
δον Α - Ὡς δ΄ αι ΕῚ ΕῚ ᾿ ΩΝ - διὰ τὴν τῶν πολλῶν, ὡς ἔφην, ἀσθένειαν ἐν ταῖς 

[αὶ - τὶ , « ᾿ᾷ 3509Ν) 

Πράξεσι τῶν ἀποστόλων, ὡς τελείοις κατ᾽ ἰδίαν δια- 

λεγόμενος, χαθ᾽ ὑπεξαίρεσιν ἑαυτοῦ φησίν: Οὐχ 
“ - Δ λ 

ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ χαιροὺς, οὺὃς ὃ Πατὴρ 

4. τ. 7. οπ ἐξὲ υϑδίγιίηι τι0556 ἰΘπιροτά δἰ πιοπιθπία, 
ψια Ῥαίοι ροδιιὶξ ἵπὶ σιέα ροίεδίαίο. Αἴάτθ Πες β 

«ἀπ ρυἰ πιὰ ἀρ ΡΟ βϑίοπθ ἀϊοία δἰηΐ γά1π5. ϑε4 ἐξεταστέον ὑψηλότερον τὴν διάνοιαν τοῦ ῥητοῦ, καὶ Ι 

Ἶλπι ἱπαφυαϊνοπάα δι] 1 πον ἀἰοα 1π|6]ΠἸσϑπτία, εἰ. χρουστέον τὴν θύραν τῆς γνώσεως, " εἴ πως δυνη- ) 

Ρυϊδαπάε [οΓ65 βοϊθητῖδθ, δῖ 410 πιο ροϑϑίμ ρα -ὀ θείην ἐξεγεῖραι τὸν οἰκοδεσπότην, τὸν τοὺς πνευμα- ᾿ 

{ΓΘ ΔΩ 1]185 Θχοϊἴαγθ, 4| βρὶ γἰτα165 ρᾶπο5 ρ6- Β τιχοὺς ἄρτους διδόντα τοῖς αἰτοῦσιν αὐτὸν, ἐπειδὴ ὲ 

1Θ ΠΕ 1ι5 56 αν σαν; “απο θη ἉΠΊΪΟΙ διιπὶ ; 
οἱ ἔγδινθϑ {{105., ΘΟ  γ10 ΘΧΟΙΡΘΙΘ ΟἸΠΡΙΠΏ1Ι5. 

Δ. 2 “ γὉ}) 2 , ΤΩ - ᾿ }} οὴ 
ἔθετο ἐν τὴ ἴδια ἐζουσια. Καὶ ταῦτα μὲν χατὰ τὴν 

προτέραν ἐπιῤολὴν ἃ εἰρήσθω παχύτερον. Ἤδη δὲ 

φίλοι χαὶ ἀδελφοί εἰσιν, οὃς ἑστιᾶσαι σπουδάζομεν. 

ς ΒΟΡΘΙ͂ΝΕ Π- 58 ΠΟΙ ἀἸβορα]} ΘΙ να ΓΟ Ι5 ΠΟΒΙΓῚ, οαπ αὐ [Ὁ ἅγιοι μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἐπέχεινχ 
ε]υκάθην ΠΣ τα η Ὁ Ὁ 
ἀἴοι! ἐαρι 5 ΠΊΠΊ. ΠῚ ΘΟΠ ΘΠ] ΔΙΙΟΠΪ5., (Δ Πίι1Π} ΠΟΠΔ 1] 115. θεωρίας, ὡς ἔνι ἀνθρώποις, ἐλθόντες, καὶ χαθας- 
εὐἴιον [5 οϑῖ, βϑυνθηϊβϑθηΐ,, οἵ ΟΠ} 1511} 5ΘΘΓΠΊΟΠΘ ΘΧριι- ς 

σΑ11 [ὉἸ556π|, ἤποιὴ αιιουιηΐ, δὲ θοδ 1 Π6 ΠῚ 
ΟΧΙΓΘΠΊΔΠῚ ΠΟ556. ἀεϑιἀθγαηῖ; τά «4ποὰ οἱ ἃ 8815 
ΔΉΘ6|15 οἱ ἃ 561050 ᾿σΠΟΡΔΡῚ ΠΟΙ Π115 ΡΙΟΠιΠοὶα- 

0 , ..8 δὼ Ἂ , Ἀ έλ 5 ἣ» Ὁ Ψ- , 

ἔντες, “ ἀπὸ τοῦ λόγου, τὸ τέλος ἐπιζητοῦσι, χαὶ 

τὴν ἐσχάτην μαχαριότητα γνῶναι ποθοῦσιν, ὅπερ 
5 - Α Ἁ - “ ᾿"-ὩὝ ο ᾿ ’, 

ἀγνοεῖν χαὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ αὐτὸν ὃ Κύ- 
5 “τ ΑΒΕ ἊΝ ἂν Σ ἁ ἷξ Ἷ }Ὶ ΄ Β -ὋἋἍκ 

ρίος ἡμῶν ἀπεφήνατο" “ ἡμέραν μὲν λέγων πᾶσαν 
νἱε, ἀἴθην ἀρ ρθ᾽απ5. Δοοι αἴ Π ΟΠ ΠΘΠῚ ΘΟΙΙη}, τὰν ἀχριδὴ κατάληψιν τῶν ἐπινοιῶν τοῦ Θεοῦ - ὥ- 

«τ 46 60 οΟρβΊτΆπέιι» 5 ΠΟΠΙΡ ΓΘ ΒΘΠΒΙΟΠΘΠῚ : Πο- ραν δὲ τὴν ἑνάδος χαὶ μονάδος θεωρίαν, ὧν τὴν εἴ- ᾿ 

ΡΆΤη ΨΕΙῸ 7 ΠΏ]ΕΔΕ5. ἃ0 ἸΠΟΠ ΔΑ 5 ΘΟὨ ΘΠ] Δ ΠΙΟΏΘηι, δησιν μόνῳ προσένειμε τῷ Πατρί. ὙὝ πονοῦ) τοίνυν, 
«υδνιμ 5016 ΠΕ πὰ 50}1 Ῥαιῖ Ἀπ θιήε. ΒΌΒΡΙΘΟΥ ὅτ: ἐχεῖνο λέγεται περὶ ἑαυτοῦ εἰδέναι ὁ Θεὸς, ὅπερ 

ἵφτ- Ῥεὰπὶ 416] 1ὰ4 φιιοά 6ϑ8ὲ ἀς 5Ε1050 501Γ6, Εἴ ς᾽ ἐστί’ χἀχεῖνο μὴ εἰδέναι, ὅπερ οὖχ ἔστι. Δικαιοσύ-- ἢ 
ἰά ΠΘΒΟΙΝΕ 4ποὰ ὭΘΗ οϑῖ. Τιβ Πδπὶ 6Π1ΠῚ οἱ 588- νην μὲν γὰρ χαὶ σοφίαν λέγεται εἰδέναι ὃ Θεὸς, Ἵ 

ῬΙΘΠ Ια ΠΟ556 (ἸοΙ πὰ Π 6115, ΟἸ1ΠῚΊ 1056 1π|8{{| εἰ ε αὐτοδικαιοσύνη χαὶ σοφία ὑπάρχων ἀδικίαν δὲ 
5ΔΡΙΘΠΓἃ 511 : 1Π] 508} ΨΘΙῸ δὲ τη ΠΠΠπ| ἴσποτ- καὶ πονηρίαν ἀγνοεῖν " οὗ γάρ ραν δι ΤΥ ΕΔΑΝ 

ΡΆΓΘ: ΠΟ ΘΠΪΠ1 δϑὲ 1Π]1|5{Π{18 ΠΟΙ τ6. ΠΊΔ Πα, 41] πονηρία ὃ χτίσας ἡμᾶς Θεός. Εἰ τοίνυν ἐχεῖνο 

ΟΠ Ἰ ἢ  πὸ5 Πρι5. Γ[Ὰ 6116 51 ἀϊοϊιν Πριι5, 14 λέγεται περὶ ἑαυτοῦ εἰδέναι ὁ Θεὸς ὅπερ ἐστὶ, χἀ- 

4ποα εϑὲ ἐδ βεῖρ50 ποϑ886, ἀἴψιιθ ἰὰ πϑβοῖγθ πο νεῖνο μὴ εἰδέναι ὅπερ οὐχ ἔστιν " οὐχ ἔστ' δὲ ὁ Κύ-- ᾿ 
ΠΟΠ Ε855 ΠΟΗ ἘΞ Ἀπ ΘΙ ῬοΠΉΪΠτι5 ΠοΟϑίου 5βθοπΠη-- ριος ἡμῶν χατὰ τὴν τῆς ἐνανθρωπήσεως ἐπίνοιαν, 

41 Π} ἸΠΟΔΡΠΔΕΟΠΪ5 ΘΟΠΒΙ ἀθγ ΠΟ ΠΘΠῚ, δὲ ογαϑϑῖος. χαὶ παχυτέραν διδασχαλίαν, τὸ ἔσχατον ὀρεχτόν-" ἢ 

τΘηὶ ἀοοιείπαηι »γ ΘΧΙΓΘΉΔΠ) 1ΠΠπ|4 Ποπιιη ἀθ5:46- οὐχ ἄρα ' οἶδεν ὁ Σωτὴρ ἡμῶν τὸ ἘΠ ΌΡΟΤ τὴν ἑ 
γΡΆΡ116 : ΠΟῊ Ἰσ τα} σΟσ ΠΟΥ ϑα] ναῖου Ποϑίθι ἤΠ6 ΠῚ, ἐσχάτην μακαριότητα. Ἀλλ᾽ οὐδὲ οἱ ἄγγελοι, φη- ᾿ 

Δανε. 13. Θ᾽ ΘΧΊΡΟπηΔ πὰ θαι Πα ]ΠΘ πη]. ϑϑα γιδιθ ἀπσοῖϊ, : σὶν, ἴσασι" τουτέστιν, οὐδὲ ἣ 
2. 

2 .5..- , ι 
ἐν αὐτοῖς θεωρία χαὶ ᾿ 

ὔ Ὁ ᾿Ν “-ὉΌ τι ᾿ “ - ,ὔ 

οἵ λόγοι τῶν διαχονιῶν εἰσι τὸ ἔσχατον ὄρεχτάν. 

45 1 0515 65Γ, ΠΘΗ116 ΓΑΠΟΠ65 τη] βου ογιιπὶ Ὁ Παχεῖα γὰρ χαὶ τούτων ἣ γνῶσις, 5 συγκρίσει τοῦ 

ἰπααῖ, σοίμτιξ : Ὦος Θϑέ, ἤθάπθ σοπίθιηρ]α ῖο 

ἔ προσποιητῆς ] 51. Νῖ55, ἘΦΖῚΠ προσποιητικῆς. ἴσασι ρτοὸ οἴδασι. ᾿ 
8 συγκρίσει τοῦ εἴς. Τοῖα Βεο ἐχρ] ]οαηϊ χαϊῖο 

πο 888 βϑροπΐίο ἀδάποία, 5ε4 τἱ ρεγίγδοϊα ται] {15 τἴ86- 
Βιζαν, 594 1Ππ4 δά δχοιιβαπάιη ΟΠ ΠΟΙ] 1τι5, 4αοα αἷς 

ΒΑβ111ὰ5 ἀπ 6] ΟΥΤ 50] ἢ Ια τη ΟΥασϑα Π 6556, 51 οομηρα- 

τοῖα οἴαπὶ δὰ {τι εξ ἔδοϊο αὐ ἔδοϊθιη. Υ ᾿ θέαν σα Β.1]1ς 

ἐχρ!τοαῖϊο, 4πᾶπι| ἢϊο 5θααϊίαν, πθοθϑϑὶ ἔθ πη οἱ ᾿πηρο- 

5.1586 1[ἃ 46. ἅΠ56}15 56 {16 η6411, ΝΠ οἰ “16 πὶ οἵ Πο- 

γᾶπῃ {61} 6556 βίαιογοῖ, ἂο ἐχίγομηατῃ Βοα πο πὶ; 

ι 
Ρ εἴ πως] Βερ. εἴπου, ΗΔ1], εἴπη. 

τοῦ λόγου ] Βεβριοῖξ δά (γε νουθα, 9Ζολη. 
18, ὃ : ὑάπι νος πειιμιεϊϊ δςἐϊς ργορίει" σευ πιοπόπε 
ψιίθπι ἰοψτιεῖτι5 διιτη οὐδ. 

ἃ ἡμέραν 1 819 ΝΙ55. ἘΔΠῚ ἡμέρας. 

ε αὐτοδιχαιοσύνη 1 81. Μ55, Μα]ε ἴπ δα] αὐτὸς χαὶ 
διχαιοσύνη. 

τ {οἶδεν 7 81. ΠΡΥῚ τοίογοβ ρτὸ εἶδεν, οἵ Ρᾶμ]ο ροϑὲ {Ππ4 ϑουίρίαγα, δεὰ πέψις ἀπιϑοῖϊ σεϊιωιί, σοφοθαὶ 

δυο. δον νυν, κρισνι . “ν᾿ τὐνποχνυ» δον σι... -ὃὄ ὦ 



ἘΡΙΘΊΤΟΙΑ ΥἹΙΙ. 

πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Νίόνος δὲ ὁ Πατὴρ, φη- 
᾿ 4..ὕ ἢ, 2 λ ᾿ - ᾿ 32 ᾿ “. ᾿ 

σὶν, ἐπίσταται " ἐπεὶ χαὶ αὐτός ἐστι τὸ τέλος, χαὶ 
5εοεῖ ὑτα 9“ “ὴ “χέ εὸν ἐ ἣ ἐσχάτη μαχαριότης. “Ὅταν γὰρ μηχέτι Θεὸν ἐν 
- , - Ἅ ,ὔ ᾿ 

τοῖς χατόπτροις, υμηδὲ διὰ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιγινώ- 
:) 2 τ φωὼ « , ἥν ἔν σχωμεν, ἄλλ᾽ αὐτῷ ὡς μόνῳ χαὶ ἑνὶ προσέλθωμεν, 

, ι αν" , ἜΘΥΝ, - ᾿ 
τότε χαὶ τὸ ἔσχατον τέλος εἰσόμεθα. Χριστοῦ γὰρ 

βασιλείαν φασὶν εἰναι πᾶσαν τὴν ἔνυλον γνῶσιν" 

τοῦ δὲ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς, τὴν ἀῦλον, καὶ ὡς ἂν εἴ- 
αῇδειος - , , Ὑῃ ΕΝ ᾿ 

ποι τις, αὐτῆς τῆς θεότητος θεωρίαν. Ἔστι δὲ καὶ 

ὃ Κύριος ἡμῶν χαὶ αὐτὸς τὸ τέλος, καὶ ἢ ἐσχάτη 

μακαριότης, κατὰ τὴν τοῦ Λόγου ἐπίνοιαν. τὶ γάρ 

φησιν ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ; Καὶ ἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν 

τῇ ἐσχάτη ἡμέρα" ἀνάστασιν λέγων τὴν ἀπὸ τῆς 
ϑυρυῆ , Ξ,; “Ὁ Α 57... , " ὙΞ 
ἐνύλου γνώσεως ἐπὶ τὴν ἀῦλον θεωρίαν " μετάδασιν, 
ἜΕΦΆΥ, ν ͵ ᾿ - , 5. ἃ Δ᾽ εσχάτην δὲ ἡμέραν τὴν γνῶσιν ταύτην εἰπὼν, με9 

ἣν οὐκ ἔστιν ἑτέρα. Τηνικαῦτα γὰρ ὃ νοῦς ἡμῶν 

ἐξανίσταται, χαὶ πρὸς ὕψος μακάριον διεγείρεται, 

δπηνίκα ἂν θεωρήση τὴν ἑνάδα χαὶ μονάδα τοῦ Λό- 
ἴου. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ παχυνθεὶς ἡμῶν ὃ νοὺς τῷ χοῖ 

συνεδέθ ὶ τῷ πηλῷ φύρεται, χαὶ ψιλῇ τῇ ἔθη, καὶ τῷ πηλῷ συμφύρεται, καὶ ψιλῇ τῇ 

θεωρία ἐνατενίζειν ἀδυνατεῖ, διὰ τῶν συγγενῶν τοῦ 
7 , - 

σώματος αὐτοῦ ἃ χόσμων ποδηγούμινος, τὰς ἐνερ - 
είας τοῦ χτίστου χατανοεῖ, χαὶ ταῦτα ἐκ τῶν ἀπο- 

ἐ 
τελεσμάτων τέως ἐπιγινώσχει, ἵν᾿ οὕτω κατὰ μι- 

χρὸν αὐξηθεὶς ἰσχύση ποτὲ χαὶ αὐτῇ γυμνῇ προσ- 

ελθεῖν τῇ θεότητι. Κατὰ ταύτην δὲ οἶμαι τὴν ἐπί- 

νοιαν εἰρῆσθαι, καὶ τὸ, Ὃ Πατήρ μου μείζων μού 

ἐστι" χαὶ τὸ, Οὐχ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἧτοί- 

μασται ὑπὸ τοῦ Πατρός. ᾿Γοῦτο γάρ ἐστι χαὶ τὸ πα- 
ραδοῦναι τὴν βασιλείαν τὸν Χριστὸν τῷ Θεῷ χαὶ 
Πατρί" ἀπαρχὴν ὄντα χαὶ οὐ τέλος, κατὰ τὴν πα- 

7 « Ε ἊΝ , [ν “ Χ χυτέραν, ὡς ἔφην, διδασχαλίαν, ἥτις ὡς πρὸς 
πο σῷ ἅς 1.5 ᾿ Ἂν καν ᾿ "εν τ “ 
ἡμᾶς, καὶ οὐ πρὸς αὖτον τὸν γ τὸν θεωρεῖται. “τι 
λ “Δ᾽ “ ΕΝ γι ΕῚ 7 " 

δὲ ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει, πάλιν ἐρωτήσασι τοῖς μαθη- 
- - » χα - ΡῚ », Ἀ “ 32 

ταῖς ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν ἀποστόλων τὸ, Πότε ἀπο- 
» ᾿ 7] --- 2 ᾿ ᾿ΑΌΚΑ͂ 3} 

χαθιστανεῖς τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραὴλ, φησίν" Οὐχ 
Ε 
“ 

τὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδία ἐξουσία. Τουτέστιν, οὐ τῶν 

ἣ “ὦ 9 “- ᾽ Ὀ Ν ΠΥ ὃ Π 
μὼν ἐστι γνῶναι χρόνους χαιρους, οὺς α- 

᾿Ν Ὧ Α τ -» [ἢ 

συνδεδεμένων σαρχὶ καὶ αἵματι τῆς τοιαύτης βασι- 

11115 υἱδίοποπι ἹΠΠᾶτ, {πιὸ ΗΓ ἔλοϊθ δα λοίοπη, ἄεπε- 

δᾶγα ; 4π|8 46 πὶ 46 1115 ποη ροΐογαΐ ἀ1οὶ ἃς δ ΕἸ], 
608. 46 5610515 5οῖγα 14 φιοά βιηΐ, ποϑοῖρο {πο πο 

βιπῦ, (πο 5ἱ πᾶπο Παυβῖξ ορίπίοπθπὶ εχ ΟΥ σθηῖ5 

ΤοπΈΡιι5, Τα Ρ]ανΊθιι5 Ἰοοῖβ οὰπὶ ἰηδίηπαΐ, σογίθ οἷΐο 

ἀεροβιῖῦ, ΑΙδ οπὶπὶ ἴοιπ. 2, Ρ. 8230, ἀῃροῖοβ ἴῃ ἄϊνῖ- 

Π8 1 [ΟΊ Θ πὰ ΟΠ ΠΟ πἴοσ ἐπίεπἴοβ οο]οβ μάΡογο. [46 πὶ 

ἄοοεί ἴῃ (πιπηθπίανῖο ἴῃ Ἐβαΐατῃ Ρ. δ1δ, π. 188, οἵ 

ἴῃ ἰθτὸ ἀθ ϑρίνιία βαποῖο οὰρ. 16. 

5 μετάύασιν ] απο νοσθπὶ ἀάϊτηιι οχ Ν85. Εχ 

1ἰϑάθιι ᾿Θρίπητι5 ἡμέραν δὲ τὴν ὕγὸ τὴν ἡμέραν τήν. 

ἃ χόσμων 1 ΑἷἋ᾽ (οι! οῆδιις : 7λια πεϊλιὶ πο ὐοα: 

δθ 

Α 

. (πο οἱ (νι βέιιϑ γοσπιμη ἰΡδάθυο ἀἸοῖτπν 60 οἱ 

{9 

5Πη: ΕΧΓΡΘΙ τ. 1{Πππ4| θοπιιηῖ ἀοϑιἀθυα 6. Νὰ ΠΣ Θμασοῖς α, 

ΒΟΡαΠι ΘΠΔΠῚ 5οΙ θη [ἃ Οὐ ἀϑϑὰ Θϑ., 81 σΟμΙρ ΓΘ τι 

ΟἴιΠ Θἃ., 4188 δϑί ἴδοιθ δά [δοΐθηη. 5011.5 διιθηὶ Ἰ]ω». 
Ῥαίθι . ᾿πΠ 4010, ΠΟΥ : 4] ρ06 ΘΕ ΊρΡ56 6ϑὲ ἢ ηἰ5, οἱ 55 

Θχίγθιηὰ ᾿ϑαίτι0. (πὶ ΘΠ] ΠῚ} ΠΟῚ ΠῚ 0] 1115 Πθιιη τ. ἐν. 183. 

ἴπ ΒΡΘΟΙ 115, ΠΘΊτ16 ΡΘΥ ἈΙΙθ πὰ σΟΡ ΠΟΒΟΘΙ5, 564 

δα Ἰρβῖιηὶ θυ] 50} 111 οἵ τιπτι πῇ ἀσοΘθΠλτι5 ; ἔπ πὸ 

οἱ ΘΧΈΡΘΠΏΙΠ ἢ ΠΘῊῚ 50] ΘΠητ15. ΝᾺ Π| (ΠΥ Ἶ511 ΓΘ ΠΠΠΠῚ 

6556 ἔδυ ΟἸΏΤΙ 6 ΠῚ ΠῚ ΘΙ Ἰ ΓΘ πὶ ΘΟΘΠΙ ΠΟΠΘΠῚ : Π6Ϊ τ μ μα 
γΘΙῸ οἱ Ῥδίυ15., πη Π]Δ ΓΘ ]Θ ΠῚ, οἵ, τιῦ 1 ΑἸ ΧΟΡ ΠῚ, τία!ῖς ἐορο- 

᾿ρϑῖτπι5. ἀἸν τ π| α 115 ΘΟ Θ Ρ]α ΟΠ ΘΠ]. Αἴσιθ διὰ πὶ τον 

ῬΟΙΉΪΠι15 Ποϑίθι᾽ δὲ ἰρ56 ἢ η15 θϑί, εἴ θχίγθηια ὕθα- 

τα 0 βθοππά τη Ὑ ΥΌῚ σοηϑι ἀθγα! ποι. Οὐἱά 

ΘΠΪΠῚ δἃἷξ ἴῃ Ἐνδηρο!ο} ΕἸ ἐρῸ τοϑιιδοϊίαὖο διεπι σοαι.θ. ήο. 
ἐμ πιονίσσίηιο εἶδ : ὙΘϑ ΘΟ ΟΠ Θπ αἰ ςθΠ5 ἔλα πϑὶ- 

{πη} ἃ πηαίθυ ἢ ΘΟ  ΠΙτοη6. δα ᾿πππη ον ]6 ΠῚ οοΠ- 

[ΘΠ] Ρ]ΔΕΠΟΠΘΠῚ ; ἀΠ 61 ἃτι [6 Π} ΠΟΥ 55] Πητ|π ἈΡ ΘΙ ΙΔ Π5 

68) ΘΟσΠἸΓΟΠΘΠ], ρΡοϑί {πᾶΠ} ΠΟῚ 6ϑ[ 8]1ἃ. Τιιης 

ΘΠ1ΠῚ Π]ΘΠ5 Ποβίγα ϑχοϊ αϊαν,, δὲ δά θϑδαίδῃ 5110}1- 

ΤῊ] ἴθι ΟΡ Ἶ ΟῚ ἔπ], οἴτπὶ ὙΘΡΌΙ ἀπ᾿ αΐθῃ ἃς πο πδα 

σΟΠ θμρ]αἴα ἔπϑυῖτ, 564 ΦΠΟΠΙ Δ ΠΊΘΠ5. ΠοϑίΡὰ 

ΟΡ ΆΒ510Ρ οἰ δοία [θυ 88 ΠΠ|σαία θϑὲ, δ ᾿πῖο δ πηῖϑοθ- 
ἴπ]". δὲ σοΠ ΘΙ] ΔΕΙΟΠΙ πιιδ Ἰπ 6 Πἴα 6556 ΠῸΠ Ρ0-- 

ἴθϑὲ : θ6 1 οοσπαΐαϑ ΘΟΡΡΟΙῚ ᾿Ρ51π|5 ρα ΠΟ ΠΡ πι ἀ1Π 65 

τὰς: 

Ομ εῖτ τὰ 

Πα Ππὶ ατπιοῖα., ΘΟΠ ΠΓΟΡῚ5 ΟΡ ΘΓ ΕΙΟΠ65 σΟΠϑι  ογαΐ, 

ΘΔ 66 ᾿Π!ΘΡῚ ἢ οχ οἰ 115 οοσηοϑβοῖε, τι ᾿ξὰ ρδτι- 

Ἰατπι διιοῖα., ροϑϑιῖ Δ! πὰ πο Δα Πρ58 1} δἰ ἢ} Πτι- 

ἄπ εἰν] ]αΐθπὶ ἀοοθάθγθ. [π᾿ θαπηάθπι ἀπ ἴθ 

ΔΡΙΓΓΟΙ ϑΘ θη τη ἀἸοξτι πη [Ἐ1556 δὲ 1Ππώ4. Ῥαΐοι" σόκη, 
- . ἘΕ 2ὃ. 

Πια0Τ᾽ Π16 65: : 11πἃ 1146 πὶ, δίοπ 65ΐ πιϑιίπι εἰαγδ, ἡ ων}. 
“6εἷ φιεῖντι5 ραγαίτιηι 65 ὦ Ραῖνο. Ἦος Θη1πη) δϑῖ 30. 

ι ον: 

2ΊῚ. 

͵ 
14. 

20» 

1ϑς 

ῬΔΙΕΓῚ ; ΟἸἹΠῚ ῬΡΙΠΉ (188... ΠῸΠ {ΠΠ|5. 51), 560. ΠΉ11Π} 

ΡΕἊΙΟΡΘΙῚ 5, αἰ ΕἸΧῚ, ἀΟΟ ΓΙ ΠΔ ΠῚ , {τ|88 ΠΟΘ ΓΙ, ΠΟΙ 

1Ρ51π|5 ΕἾΠῚ γθϑρθοῖα 1π|6 }Π]τπιν. Οτοα ἁππῖθ πη ἢδθο 

[ἃ 5886 Πα 6 ηΐ, ΓΠ 5115 (Ἰ5Ο]ΡῈ}15 π΄ ΑΘ 5 Αροβίος- 

Ιουτιπῇ ᾿Π ΟΡ ΓΟ ΠΕι5, Ομαηιεῖο τ ϑίἐ{π|65 ΓΟ σήπει “ει.1.6.7. 

Τογαδί,, γθϑρόπά!. Δομ οοὲ υϑδίτιπι τι0556 ἔδηι-- 

ροτα υδἷ πιοπιοτιία, ψι ᾿αίετ ροϑιῖέ ἴπι ΡΓΟρτῖα 

δὲΐ Ρ7Ὸ στοιχείων, με!" σοϑηαία σοΥΡογὶ εἰθτπθοπία. δε 

ἢὰς ἴῃ Τὸ ΠΉΪΠι5 Ὑἱ 1 ὙΠ ΟΡ Ἰπ5.: πὸ ΘηΪπὶ ἴ{6 πὶ 

βοπαῦ 1Π]}ἃ γοχ 80 πειωτεδ, {1851 Ῥ] τ Γ65. ΘΠ α5Π] 0611 τητιπ-- 

405 δάτηϊεαι ΒΆ51Π15 ; 564 1ἤθ πη ΡΓΌΤΘΕ5 ἃ ΟΥ̓Παΐτι5, 

βῖγο αἱ αἷξ ΒαΒΗ 15 τη ΕρΙβὲ. 6 : τὰ περὶ γῆν χάλλη, 

Ῥιἴο]ε! πη δ 5. ψιιτθ διμιὶ οἰ οα ἐδ} τι. Ιη (ἰοπημηθη- 

ατῖο ἴπ Ἐβαϊαπη π, 88, Ρ. 22, Ἐσο]οβῖα ἡτοϊέιπ πρέ- 

πουσιν ἑαυτῇ χόσυοις χεχοσυνημιένη, οοπνοπέοπίίδιις οἰ δὲ 

οΥπαπιδηὶς ἱποίνμοία. Ἑδάθτα γοσο τ{π{π| (τ σους 

ΝΝαζίαηζοηι5 Εριβι. 107. 

» ἢ χαιρούς 510 Μ85, ται χαὶ χ 
; ἐρούς κ'ροῦ-. 



1:2 5. 

ΟἸα:ἷ5 1. ῥροίοϑξαίθ. Ηοο δϑὲ, ΠΟἢ ΘΟΓΕΠῚ δϑί, «αἱ σΆΓΗΪ οἱ 

βαηραϊπὶ ΠΠΙσατὶ βιιης, [8115 γοσπὶ σορηῖτο. Ροβα 

δηΐμη ῬΑΙΕΡ ΘΟΠΙΘΠΙΡ] ΓΙΌ ΠΘ ΠῚ ἰδίαπι πὶ ὈΡΟΡΥΪἃ 

Ροϊοϑίαϊθ ; ροϊθδίαίθηι ἀΪοθη5 605, 4{| 51} 10 51π|5 

διηΐ μοίεϑίαϊθ  ΡΓΟΡΙΊΟ5. ΕΙῸ 605, 4105 ΓΟΡΈΠΩ 

Τεῖηρονα [ΠΙΘΥΙΟΓΕΠῚ ᾿σ ΠΟΡ ΔΙῸ ΠῸΠ ἴθπθε. ΝΟ] ΙΗ ἀπιίθηῃ 1η-- 

τ εἰς μ τὸν 16} ΠΠσὰ5 ΘΠ ρΟΓὰ ΘΕ ἸΠΟΠΊΘΉ [ἃ 56Πη51}}}}18, 564 4118- 
σομΣ Πα (ἀΠὶ ΘΟΡ ΙΓ ΟΠΙ5 ἰη του 4}18 ἃ 5016 1π|6}}161}}}}} [Δ οίὰ. 

εχιδιμπατιν Ορονίδί Θηΐι ἰδία πι ΤΟ Πΐ ΠΟΒΙΡῚ ΡΥΘΟΔΙΙΟΠΘΠῚ 
δα ἤποϑπὶ ρογάποὶ ἃς ᾿πηρ] ον]. 165115 Θπῖ μη θϑὶ αὶ 

17. Ῥϑοσδίι5 εδὲ : 724 οἷβ,, τιὶ οἱ ἱρϑὶ ἐπ χιοὐὶς τιπιτι]ηι 

οἰσιῖ, οἱοιεῖ 65Ὸ οἱ {π|, Ῥαί67), τεπτεηὶ διιπῖι5. Τλθιιβ 

ΘΠΪΠῚ ΟἸΠΠῚ {1ΠΠ|5 51, 51 1 51Π5}}}}5 [ὈΘΡῚ Γ΄, ΟΗἸΠῸ5 

τπῖιπ Θἰ Ποῖ; δὲ ἀοοθάθηεθ τππ|ΐαΐθ, ΡΣ ΠΈΠΠ6 - 

1115. Αἴατι6 Θαυ 461} 510 ἀ ΘΟ Θ55115 5111 ΠῸΟ (ΠἸοἔτι τὴ 

5θοι πο ἰδηϊαηηῖπθ. Οὐκ 51 {1{|5 τη θ] νὰ ἀϊοαξ, 

αι ποϑίγα ρ]6 δπηθπάοις: οἱ ἀϊοαΐ, οἵ ϑηθηάθε, οἱ 

Θιιη ΡΓῸ ΠΟΙ ἷ5 ΓΘ λα ΠΘΡΆ 1 ΠΟΠΉΪΠιι5. ΝῸ]]ἃ ΘΠ] ΠῚ 

ρα πὸ5 Ππαρῖταῦ Ἰην ἴα, τὶ 4π: πθο οοπίθη!ο- 
Πἶ5., Π6ο ᾿πδῃῖ5 σοῦ ἔπ 1ο δὰ πᾶπο νυ ΟΊ ΠῚ 

οση. 

2}: 

ΠΥ 65 {ΘΔ ΓΠΟΠ ΘΠ ΔΟΟΟΒΘΘΙΊΠΠ5; 5641 ρΓΟρίον [γὰ- 

{τι πὰ αι ΠΠΠτα τ πὶ, ΠῸ ἐθϑίασθα γαϑα ἐπϑϑαιιη ΠΕῚ 

᾿ὰ θο πίϊα 4]}} ΠΟΙ ΠΙθ115 σᾶχθὸ οογάθ ργ 15. οἱ 

ἱΠΟΙΡΟῸΠΊΟΙ515,) 411] ΘΧ 5[π|1ὰ δα ρ᾽ ΘΠ τα ἀν ΠΊΕ 56 Πΐ, 

ΟἸΓΟΠ ΘΠ ν] δα Π.}". 

Ἔν 8. Βιτγϑιι5 ρ 6. βαρ θη ἴθ) ϑΔ]ΟΠΟΠ ΘΠ ἴῃ ΡΙῸ- 

τὰν Πα ἀ,. ψΘΙ}115 Οὐ Θαίτι5 θϑῖ. 7)οπιΐσιις θαππι, ᾿π41Ὲ, οσθα- 

4)ονεῖπς ΟΡ πῃ, Ἐϊ Ἰαϊτ πὶ νἰάγιιπι Ἔυ ἀπο] σαγιιπ Ποπιὶ- 
ἐγέανι πιὸ. Ὁ 

Ῥηον.8..3. Ππαῖα, {{π|28 ΠῸ5 Δ] ΓΟ ΠΈΓ σΟΘΙΟΥ τ ΠῚ ἀπιοιπΐ : ΠΟ 

ΒΘ Π πὶ Θϑϑθ 18} οὐΘαΐΓα.,, 564. ϑθοιπάϊτιη 

ἀἰβρθπϑδιοηθηι [ἀοΐτι5 νὰ. Νὰπὶ βαοίμπι 6556. οἵ 

εὐ Θαΐιτη 6556., 146 Πὶ 5] σπιἤοαπε. Εδοῖτ5 Θϑὲ ΘΠΪΠῚ 

«παΐθητι5 νἱὰ εἰ ἰαπτιὰ εἴ ρβαϑίου δὲ Ππι ΠΕ 1π|5 δὲ Οὐ 8, 

ἃς ΤἼΠ 5115 ΟΠ ΠΧ οἵ ἀροϑίο!ϑ ἢ ΠΟΙηΪ ΠΙ 115 ἃ1115 

ΡΙῸ 4}1ἃ ΘΟ ηϑ᾽ ἀθγα πα] γα 0 Π6 Ροϑἰεἶ5. Βπιγβιβ {14 
ἀϊοαὶ Πορθείοιιβ 46 ΠΟῚ διδοῖ Π)60., οἵ ργορίον 

4. Ον, 5. Π05 ἔλοίο. ρϑοοᾶῖο ἢ ΒουΙρ ιη ΠΑΠΊΖΙ6 δϑι : (τι 
,8. διεδ]θοία {μοτὶπε {{Π1 οπιπῖα,, ἔιιπο οἴ ἷρθ Εἰς 

δι) οίτι5 ετὶὲ οἱ, φιὶ διιὑγθοῖξ οἰδὶ οπιτιῖα. ΝΟΩ 

{{Π|65., 0 ΒΟΠΊΟ 5 ΘἸΠἢ [6115 ΠΟη 516 οἴτι5 ἀρρε]- 
Ἰαταν Ε Τιιλ ΘΠ] ΠῚ} 5110] ΘΟ ΠΟΘ ΠῚ, 5ιι8π| ἔδοϊ ; οἱ 

«ποά τὰ το] πο αν 5. Δάν Θυβι15. ὙἹνΕΠ ΘΙ. , 5Θ  βϑι1Π 

ΠΟΗ 5116 οἴτι πὶ ΠΟΙ ΠΔΓ. Τὰ ΑΙ] 4 Δ Π 60 οἱ βδι ρϑιιπὶ 
ἀἴοῖῖ 6556. Ρθυβθ τ 01 ΟὈποχίιιη). ΑἸΈ ΘΏΪΩῚ : 

“ει. 9. ἡ. ϑαιιῖο, δαιιίθ, φιϊά πιὸ ρεγϑθαιογὶς ἢ σατὰ νἱ46- 

ς οὗς μὴ χατέχει 1 Μ85, ὧν μὴ μετέχει. 

ἃ ἐπέθαλον τῷ δητῷ 1 ΜΕ]ον νἱἀοίαν Βεθο σδίθγιιμη 

Οὐοἀΐοιιτν βοσιρίπγα {πᾶπὶ σι] σαία ἀπέλασον τὸ ῥητόν. 

6 χεγοδοξίας 1 51. Μ55. ΕΔ φιλυδοξίας. Ῥαυ]ο Ροβὲ 

Οοᾶ. Βεξ. μιὴ δοχεῖν περικρούεσθαι. 
ΠΝ 

Γ ἄλλον 1 ἘΔΤῸ δἀάιιπι δὲ, 5ε4 ἄδο5ι ἴῃ 55. Ῥϑι]ο 

ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΟἘΒΑΚΕΞ ΟΛΡΡΑΘΌΟΟ. ΔΒΟΠΙΕΡ. 

λείας ἢ γνῶσις. Ταύτην γὰρ τὴν θεωρίαν ὁ Πατὴρ 
, - 

γαπέθετο τῇ ἰδία ἐξουσία" ἐξουσίαν λέγων, τοὺς 
5.7] Ν λ ς . , ΝΜ ἰδίους δὲ, “ οὃς μὴ κατέχει ἄγνοια 

ἐ 
ΗΜ 
ἐξουσιαζομένους, 

τῶν κατωτέρω πραγμάτων. Χρόνους δὲ χαὶ καιροὺς 
τ Ὁ, , 9 ἣ , , " 

(ή υοι νόει αἰσθητούς " ἄλλὰ διαστήματά τινα γνώ- 
“ο - . - ᾿Ὶ σεως ὑπὸ τοῦ νοητοῦ ἡλίου γινόμενα. Δεῖ γὰρ τὴν 

Ἁ - τω , 

προσευχὴν ἐχείνην ἐπὶ πέρας ἀχθῆναι τοῦ Δεσπό- 
“ὡ ἐσ Μ . 

του ἡμῶν. Ἰησοῦς γάρ ἐστιν ὃ προσευξάμενος" Δὸς 
“- οὐ  α Σ ν Ν 

αὐτοῖς, ἵνα χαὶ αὐτοὶ ἐν ἣμῖν ἕν ὦσι, καθὼς ἐγὼ 
. Η -π 

χαὶ σὺ ἕν ἐσμεν, Πάτερ. Εἷς γὰρ ὧν ὃ Θεὸς, ἐν 

ἑχάστῳ γινόμενος, ἑνοῖ τοὺς πάντας" χαὶ ἀπόλλυται 
- Ν -ψ- .-΄- Ὁ ΕἸ μν ᾿  «Ἅ λ [τ ὃ ἀριθυὸς, τῇ τῆς ἀονάδος ἐπιδημία. Καὶ ἀγὼ μὲν οὔ- 
᾿Ξ ἃ να. λ -ς -- Η͂ ὴ ὃ δὲ τ ,ὔ 

τως “ἐπέόδαλον τῷ ῥητῷ χατὰ τὴν δευτέραν ἐπιχεί-- 
Ὕ , “ 

ρησιν. Εἰ δέ τις βέλτιον λέγοι, ἢ διοοθοίη εὖσε- 
[5.ἢ . ἢ Α Α ῥῶς τὰ ἡμέτερα, χαὶ λεγέτω χαὶ διορθούσθω, καὶ 

σ᾿ -Ὁ- ᾽ 

ὃ Κύριος ἀνταποδώσει ὑπὲρ ἡμῶν. Οὐδεὶς γὰρ παρ 
ἥμῖν αὐλίζεται φθόνος, ὅτι μηδὲ φιλονειχίας ἕνεχεν 
Ἅ ὁ δι ΣΙ - δ᾽ ύμν, Ἁ 37 - “ ἢ “ χενοδοξίας ἐπὶ τήνδε τὴν ἐξέτασιν τῶν ῥημάτων 

χεχωρήχαμεν᾽ ἀλλ᾽ ὠφελείας ἕνεχεν τῶν ἀδελφῶν, 
“- - “ 

ὑπὲρ τοῦ μὴ δοκεῖν παραχρούεσθαι τὰ ὀστράχινα 

σχεύη,, τὰ τὸν θησαυρὸν ἔχοντα τοῦ Θεοῦ, ὑπὸ τῶν 
Ἂ » Δ 2 7 ΕΣ , Πν 2, λιθοχαρδίων χαὶ ἀπεριτμήτων ἀνθρώπων, τῶν ἐχ 

τῆς μωρᾶς ὡπλισμένων σοφίας. 

Πάλιν διὰ τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος ἐν Παροιμίαις 
χέχτισται. Κύριος γὰρ, φησὶν, ἔχτισέ με. Καὶ ἀρ- 
τὰ »"" Η “ - , - - “ 
χὴ δὺῶν εὐαγγελικῶν ὀνομάζεται, ἀγουσῶν ἥμᾶς 

πρὸς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, οὐ χατ᾽ οὐσίαν 
χτίσις, ἀλλὰ χατὰ τὴν οἰκονομίαν δδὸς γεγονώς. Τὸ 

λ ᾿» ΄ ὶ ᾿ ὦ , 3, φονδ, ΠΩ. γὰρ γεγονέναι, χαὶ τὸ ἐχτίσθαι, ταὐτὸν δηλοῖ. Ὥς 
γὰρ ὁδὸς γέγονε, καὶ θύρα, καὶ ποιμὴν, καὶ ἄγγε- 
λ Ἁ 6 Ἁ Ἂν» ΟΞ Α Ν 2 7 ος, χαὶ πρόδατον, καὶ πάλιν ἀρχιερεὺς καὶ ἀπό- 
στολος- ἦ ἄλλων χατ᾽ ἄλλην ἐπίνοιαν τῶν ὀνομάτων 

΄ χε" 1 Ν ΄ ε Α ᾿ τω 

χειμένων. Τί ἂν εἴποι πάλιν ὃ αἱρετιχὸς περὶ τοῦ 
2 εὐ ες, Θ “ τι ΩΣ ὃ 2 “ρΘ., καὶ , ἀνυποτάχτου Θεοῦ, καὶ τοῦ δι᾿ ἡμᾶς ἁμαρτίαν γεγε- 

Υ͂ ’ Ὁ “ ὦ 

νημένου ; Γέγραπται γὰρ, Ὅταν ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ 
πάντα, τότε χαὶ αὐτὸς ὃ Υἱὸς ὕὑποταγήσεται τῷ 
[2 Ἑ δ᾽: κὖ , ΄ ᾿} “ “ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα. Οὐ φοδῇ, ἄνθρωπε, 

τὸν Θεὸν ἀνυπό ᾿ ζό ; Τὴν γὰρ σὴ τεὸν ἀνυπόταχτον ὀνομαζόμενον ; Γὴν γὰρ σὴν 
Α ς - “- 

ὑποταγὴν ἰδίαν ποιεῖται, χαὶ ἐν τῷ ἀντιτείνειν σε 

πρὸς τὴν ἀρετὴν, ἀνυπόταχτον ἑαυτὸν ὀνομάζει. 

Οὕτω ποτὲ καὶ ἑαυτὸν ἔφη εἶναι τὸν διωχόμενον. 

Σαῦλε γὰρ; φησὶ, Σαῦλε, τί με διώχεις ; ἡνίχα ἐπὶ 
᾿ ΕῚ ᾿ - - 

Δαμασχὸν " ἔτρεχε, τοὺς μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ 

Ροβὲ ἁμαρτία γεγενημένου ἴθ (οά. Βερ, ; ἁμαρτία 

Ηατ]. 

ἃ ἔτρεχε ἢ Αάάιπιπε δὶ ἐκεῖνος, βε4 ἄδεβὶ ἰη Μ85, 

Ῥαι]ο ροβὲ δ τ περιεδάλλετε : 4Ἰ16} ἴπ Νῖ55, ϑιιθιηα ὁ 

(σά, Ηαγ]. ἀσθενείας Ρτο ἁμαρτίας. 

Ἑὰ ἃ ἀπ 

δδυδυννν, ..0}ὔκϑύυιονν 2... ῸΘ.«ῳὖὔ] ὁ τ ψφι υσνηο τοσν. 0. “« 



ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΥΠ]. 

συνδῆσαι βουλόμενος. Καὶ πάλιν ἑαυτὸν γυμνὸν 
ὀνομάζει, ἕνός τινος τῶν ἀδελφῶν γυμνητεύοντος. 

,  Α ᾿ 

Γυμνὸς γὰρ, φησὶν, ἤμην, καὶ περιεύάλετέ με. Καὶ 
ΕΙΣ 9. -- ν ᾿ Ε ε Ν 
ἄλλου ἐν φυλαχῇ ὄντος", ἑαυτὸν ἔφη εἰναι τὸν χα- 

- Ψ ᾿ 
θειργμένον. Αὐτὸς γὰρ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἦρε, καὶ 

ἢ , -»" ΄ ἌΡΕΣ - “ ΕΗ 
τὰς νόσους ἐδάστασε. Μία δὲ τῶν ἀσθενειῶν ἐστι 

ΟΉΙ Ψ ἘΠ »" ᾿ ΄ “. " Χ κ 
χαὶ ἣ ἀνυποταξία' καὶ ταύτην ἐδάστασε. Διὸ χαὶ 

τὰ συμόαίνοντα ἣμῖν περιστατικὰ ἰδιοποιεῖται ὃ 

Κύριος, ἐκ τῆς πρὸς ἡμᾶς κοινωνίας τὰ ἡμέτερα 

πάθη ἀναδεχόμενος. 

᾿Αλλὰ χαὶ τὸ, Οὐ δύναται ὃ Υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἕαυ- 
ο- 5 ἈΝ , ΄“ , Φοον 

τοῦ οὐδὲν, λαμιάνουσιν οἵ θεομάχοι ἐπὶ καταστρο- 
φῇ τῶν ἀχουόντων. ᾿Εμοὶ δὲ χαὶ τοῦτο τὸ ῥητὸν 
μάλιστα χαταγγέλλει τῆς αὐτῆς φύσεως εἶναι τὸν 
Υἱὸν τῷ Πατρί. Εἰ γὰρ ἕχαστον τῶν λογικῶν χτι-- 
σμάτων δύναταί τι ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἢ αὐτεξού-- 
σιον ἔχον τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρόν τε χαὶ χρεῖττον ϑοπὴν, 
φ' τ εχ  ᾧ Ὁ Σ ,ὔ - 
ὃ ὃὲ Υἱὸς οὐ δύναταί τι ποιεῖν 

σμα ὃ Υἱός. Εἰ δὲ μὴ χτίσμα, 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, οὐ χτί-- 

ε , ΓΘ 
διιοούσιος τῷ Πα- 

ΑἿ 

λ -» 

τρί. Καὶ πάλιν, οὐδὲν τῶν χτισμάτων τὰ ὅσα βού- 
ε ΝΜ τῶ -- 

ετ Ο δὲ Υἱὸς ἐν τῷ οὐρανῷ χαὶ ἐπὶ λεται δύναται. 

τῆς γῆς, πάντα ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίησεν. Οὐχ ἄρα 

κτίσμα ὃ Υἱός. Καὶ πάλιν, πάντα τὰ χτίσματα ἢ 

ἐχ τῶν ἐναντίων συνέστηκεν, ἢ τῶν ἐναντίων ἐστὶ 

δεχτικά. Ὃ δὲ Υἱὸς, αὐτοδικαιοσύνη, χαὶ ἀῦϊλός 

ἐστιν οὖχ ἄρα χτίσμα ὁ Υἷός. Εἰ δὲ μὴ τοῦτο, 
δυοούσιος τῷ Πατρί. 

Καὶ αὕτη μὲν αὐτάρχης ἥυῖϊν ἣ ἐξέτασις, χατὰ 

τὴν δύναμιν τὴν ἡμετέραν τῶν τεθέντων ῥητῶν: 

Ἤδη δὲ λοιπὸν χαὶ πρὸς τοὺς ἀντιπίπτοντας τῷ 
, δ δ δ - , ὯΝ ΠΥ 

Πνεύματι τῷ ἁγίῳ τῷ λόγῳ “ χωρήσωμεν, χκαθαι-- 
- τω ὦ [ 

ροῦντες αὐτῶν πᾶν ὕψωμα διανοίας ἐπαιρόμενον 
" - Γ. “- .“- ΄ ’ ᾿ 

χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. Κτίσμα λέγεις τὸ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Πᾶν δὲ χτίσυα δοῦλόν ἐστι τοῦ 
χτίσαντος “ Τὰ γὰρ σύμπαντα, φησὶ, δοῦλα σά. Εἰ 
Δ ὦ »ὧκ 7 Μ ἢ, “Μ᾿ Ἁ ς “ δὲ δοῦλόν ἐστι, καὶ ἐπίκτητον ἔχει τὴν ἁγιότητα. 

φ" ἂν ὦ νυ ΒΕ ς , τ ΕῚ , 

πᾶν δὲ ὃ ἐπίκτητον ἔχει τὴν ἁγιότητα, οὐχ ἀνεπί- 

δεχτόν ἐστι χαχίας" τὸ δὲ 
τὼ ,ὔ 

σίαν ὃν ἅγιον, πηγὴ ἁγιασμοῦ προσηγόρευται" 
οὐχ ἄρα χτίσμα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Εἰ δὲ μὴ 
χτίσμα, ὁδμοούσιόν ἐστι τῷ Θεῷ. Πῶς δὲ δοῦ- 

» Χ ΝἊΧ Ὡἢ 

λον ἀποχαλεῖς, εἰπέ μοι, τὸν διὰ τοῦ βαπτίσματος 
οῸ Γὴ ο ,ὕ «ς 7 

ἐλευθεροῦντά σε τῆς δουλείας; Ὃ γὰρ νόμος, 

τοῦ Πνεύματος τῆς ζωῆς “ 

᾿ 

φησι») 
ἠλευθέρωσέ με ἀπὸ τοῦ 

Ρ αὐτεξούσιον ἔχον 1 Ηξεο σγουρὰ εἰ {ιιο Ξεφιαππίῃγ 

ἀδήπο δα ἰβία, οὐ χτίσμα ὁ Υἱὸς, Δα ἀΙ πηι εχ Οοά. 

Βεξ. οαἱ οοπδοηξ δι]. πῖϑὶ φαοά Παρεὶ αὐτεξούσιον 

καὶ ἴσην ἔχον ἐπὶ τὸ χεῖρον χαὶ χρεῖττον ῥοπήν. 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον χατ᾽ οὖ- καὶ 

129 

᾿τσθὲ αιηδβοιιη σαγΡο δὲ, ΟΠ Ίβεὶ ἀἸβοιριι]ο5. νἰπ-- ΟΙατοὶς 1’ 

ΟἾΤΘ νοϊθπβ. Ἐξ ΓΌΓΘΕ15 56 ρ511Πὶ πιά τι γοσαᾶΐ, 5ἱ 
᾿Πτι5 Δ] 1π||5 Ἔχ [ρα ν  θπ15 πιιάτι5 Ἔχ ϑεϊτουιε. μά ιι5 ἡΠΓαιι],. 25. 
πίη, ᾿π64π|ΐ, ΕΥΩΤι, δὲ σΟΟροΓ δ ϊς πι6. Τίθη,, ὩΣ 

ΟΠ 4Π1τπ|5 Ἰῃ ΘΓ ΌΘΓΡΕ ΨΘΥΒΑ ΓΕ)", 56] Ρ511ΠῚ ᾿ΠΟΙ ΠΙ5Ὲ1ΠῚ 

6556 6Ἰο1Ὲ. 1056 θη ρϑοοσαΐα ποϑβίγα {||}, οἵ τηοῦ- 

Ρο5. Ρογίανὶ!, 17πηὰ διιῖθπι δχ ἱπῆγπατῖθιι5. δϑὲ 
αποἀ 510] 6 0. ΠΟῊ 51 πλτι5 ; δὲ πᾶης ρονγίανι. Οὐᾶ-- 
ΡΓΟΡΙΟΡ δὲ γῈ5 δάνοβαβ, 4τ|8 πο ]5. δοοϊάπιπξ, 

ΡΓΟΡΓΙᾺ5 51185 ἴδοι Τ᾽ ΟΠ] ΠῚ : Ὁ Θᾶ ΠῚ {πᾶπ0 πο- 

᾿͵δοαπι μαθθοὶ ϑοοϊθίαίθπι,, ρθΡ βθϑϑίοῃμδβ Ποϑίγδϑ 

5150 ]Ρ16Π58. 

9. 584 εὐ Π|πάᾷ, ἥοπ ροίοει ΕἸΐπι5 ἔσο αὶ 56 70α».5. το. 
ψιεϊάφεαπι, Ἐ5ῸΓΡαπΐ Π6Ὶ Ποβίθβ δά ἈΠ Ια παμι οι τοβὴ θὰ 

ΘΥΘΥϑΟπθῖη. ΔΙ δπΐθπι δὲ πος ἀϊοσίιπη Πηαχὶ ΠῚ τδε ΤῈΣ 

ἀδοϊαγαῖ δ] δάμη παι] 88. 6556 ΕἼ] ΠῚ ἃ6 ῬΔΊΓΘΠΙ. ἐζες δασέα 

ἘΓΘΠΙΠῚ 51 τπΠ8 ]Ἰ 86 16 ΤᾺ ΟΠ ΠῚ ΟΥ̓Δ ΠΓΆΓΠῚ τε οκυομ 

Πα ἃ 86 ῖ|ρ58 ἴδοθγο ροίοϑὲ, ΠΡΘΡΘ ἴῃ Ρ6]} 5 
ΠΊΘΙΠπισν 6 ΠΟ] Π8Πη5, ΕἼΠΠΠ5. ἀια6 ἢ} ΠΟ ρμροϊεϑβὲ ἃ 

56] ΘΕΡ50 {πα αύδτῃ ἴδοογο; ΕἸΠΠπι5. ορθαϊη σὰ ΠΟῚ 

65ι. Οποά 51 ογδᾶξιγα ΠΟῚ δϑί, Ῥαίγὶ θϑὲ σοπβ1}0-- 

5[Δ} {18}15. ΑΔἥΟ ΓΈ ΓΒ115, Ππ}}}ἃ ογοαίπρα ΠΟ στ Π] 118 
γα], Ροίοϑε θἤοθρε : ΕἸἼΠ1π|8. ἀπο πὶ ΟΠ ηα 4π|86- ᾿ 

οὐπη αι να, ἔδοια τη σα 10 οἱ 1π ἴθυγὰ: ΠΟῸῚ δϑῖ 
ἰσιῖαν οὐαί αν ΕἸ] 15. ἘΠ ᾿[θΡ τη, οὐ δα ΕΠ 86 ΘΠ] Π65 

δἰ σοηϑίδ πὶ ΘΧ ΘΟ ΓΆΓ115, Δι ΟΟΠΙΓΑΓΙΟΓ ΕΠ 58ΠπῈ 

σα Ρ8665. ΕἾΠπ5 νΕΡῸ 651 ιρ88 7π|5{1{|, οἱ ἃ πηδίουἃ 
βϑογοίαϑ: ργοϊηἀθ ΕἼ] πι5 ογϑαξιγα ΠΟῸη 6δϑί. Οποὰ 

51 ογθαίαγα ΠΟ δϑί, ΘΟ β. 5.4 Π118}}5 εϑὲ Ραΐ]. - 

10. 564 1Ὧπ| 4 π]άθηι 5815 ΡΓῸ νἹτι5 ργορο- 

βἰτὰ ἀἸοία ΘΧ ρα παν η115. 18 πὶ ἀθΊ πο ρ5 δᾶ 84 Ὀινινίτας 

605 401 ΒΡΙΡΙΓ ΠῚ 58 ΠΟΙ ΟΡ ΌΡΏΔΗ , ΒΘΓΠΠΟΠΘΠῚ δρόμος 
ΠΟΙ ΘΙ Δ Π1115, τὖ ΟΠ] ΠΘΠῚ ΔΠΙΠῚΪ ΘΟΙΠ. ΔΙ ΕΠ1π41-- ὃ 

ΠΘΙ, Π1188 586 σοῃ ἃ 6] ΘΟ ΠΙ ΠΟΠΘΠῚ Θἴδ ΡῈ, 46}1- 2. δον. 
ΟἸΔΠΊτΙ5. ΒΡ ΙΓ ΠῚ ΞΔ ΠΟΙΠΠῚ ΟΥ̓ΘΑΓΠΓΆ ΠῚ (1οἷ5. ΟΠ] Π15 ὅ" 

0 6 πῇ ογθαί ἃ 5ογνὰ δϑὶ Ογϑαΐογιβ: Ομιχία ϑηΐππ, Ῥραὶ, τι. 

1Ππ||| σιωι βογυα (πα. 81 ὙΘΥῸ 56 Υγ 15 6ϑί, δάνϑη- 9" 

{ΠῚ 1 ΦΠΟ4Ὲ6 παρδὶ βαποιαΐθπη: Φα] ἀ4 14 τι 6 

Δαν θπε δι βαποιαΐθηι πα θθῖ, σα ρᾶχ θϑί πη 1118: 

αἱ ΒΡ ΡΙΓΠ5. ϑδποῖι5., ΟἸΠΠῚ 560 Πα 1 Θ556 118 ΠῈ 

58 ΠΟΙΠ5 511, [Ὁ Π5 Δρρδ]]αΐην ϑα πο 8 151: ΠΟῊ δϑί ἤοπε. τ. 4. 

Ἰστταν οὐθαῖα γα ΘΡ1ἴ15 δα ποῖπι5. Οτιοά 51 ογθα γα 

ΠΟΙ 65, σοῃϑα 5 δ ἢ 1815 οϑὲ Πθο. Οποιηθ6ο διῖι- 

ἴθ ΘΘΡΥΠΠ ψΟΟᾶ5, 410 1], ΘΠ, (πὶ ἴθ. ΡΘΡ 

Ἰα Ρ ]βηηθιτη 6 βϑυνια!θ θαι πη} δίαπι, ᾿Ἰπ41}, 16 Ηονι. 8. ἃς 

ϑρίνίειις υἱΐα ἰἰϑοναυϊ πιθ α ἰεθ6 ρμεοοσαῖϊ. 584 

ο. 

ο χωρήσωμεν ] 81. ΜίΞ5. ἘΦ χρήσομεν. Νοα τηα]ῖο 

Ροβί εχ (οά. Ηδι]. αὐάϊία βιιπὲ πο σευρα, πᾶν δὲ ὃ 

ἐπίκτητον ἔχει: τὴν ἁγιότητα. 
ἃ ἀΛλευθέορωσέ υνε 7 σέ τη ἀποριι5 155. 



ΟΙ5515]. 

δὴ. ἵν: 

εαί. 128, 
- 
πο 

Τιῖα ογοὰ- 

τη πὶ σο- 

ποτὰ ἴῃ 

δογιριαν ϑ, 

Ρεαὶ. 3.6. 

2: ὍοΥ. δὲ 
1. 

ΔΙΓαι ει. 48. 
19. 

ταὶ, 105. 
30. 

τ. 6ογ. 6. 
9. 

Ἴ 8. 

ΠΘΩΙΙ6 πηι ι[Ἀ}1}6 πὶ δυι16}}}5 τιπ τι} 6115 Θ55Θ ὨΙΆ ΤῚ 
ἀἴσον6 ; 5 πηοάο δά Ροίθη αἀἄνουθεθ ΠαΓΠΡΆ ΠῚ 

ΓΘΘΡΙΟΙΪ 5, {1128 [σαὶ ΓἸ5 1Π ΠΙΟΓΘΙῚ 6 Θσο0 ἰἀρ8ἃ 651, 

οὐ νϑγὰ νἱτὰ Ἔἐχοιατι, ργυορίογθασιιοα ἀβοϊλπ 6 Χ - 

[θυ ΠΑ ΠΊΠ116 δα που Γἀΐθηι Πα], δι! θϑϑι ἔτι Θοη- 

5110 πιὰ ]ὸ πηιιίατῖο. Πα τι ροβιθα πὰ] δὲ ππ]τα τ 

ΘΧΟΙ, δὲ ἀηρο]οα ΠῚ }0}6. 10 αἀΠ ηἸΓα 6 1, ΘΧ ΠηῸ- 

ΥἾθιι5 ἀἸοῖιι5 ὁδὲ ἀἸα θο]τι5, Θυϑποίο {π]6}} ΡΟΥΘ 
ἃ Ῥοαΐο Πα ῖτιι, Θχοϊ[ατα νοοὸ δάνουϑα 1Πὰ ρο- 

τοητα. Δα ᾿πξθο 5] Βρι νυ ΓΠ } 5 ΠΟ ΠῚ αἴο1ξ ογθδξιι- 

ΓΔ ΠῚ, ΟἸ ΟΠ 50 ρίλ ἢ ἃς Πηϊ απ. {ΠΠ|π|5. ΠΑ ΠΡ ἍΤ 

᾿πάτιοῖε. Οιοιηοο οὐσο 50} 10 ΠΠπ4 : «δ ρίγιειι5 

7οπιϊνιὶ τορίονίξ οτδοπι ἐοττατιίηι ἢ ΜΠι4 ἀτιοαιιθ, 

Θιιο ἰνο α ϑρίτγιει το ὃ 56 πθάτι Ἰρϑιιπὶ Πα ἐτιΓΡὰ 

51Π}}}16 6}. τ ἀρρᾶγοί, σοπῇςθιιν. ΠΙΟΙΕ ΘΗΪηῚ 

ἸΡ5111}} ΠΙΙΠΙΘΙῸ τιπΠι1}. ΟΠ] τ ἀπ 6} τ Ππ1}ὴ ΠτΙ- 

ΠΊΘΙῸ οϑί, 1, τὰῦ ΕἸΧῚ, 5 Ρ]ΟΧ ΠΟῸΠ 65, 51. ψν61]Ὸ 

5ΠΊΡΙΟΧ ΠΟΙ δϑΐ ΒΡ1ΥἸ{π|5 ϑΆ ΠΟΙτι5, ΟΧ Θϑϑθητὰ οἱ 

δα ποιαο. σοηϑίαϊ : πο 6] ἀπο πὶ οδὲ δ] 5] 0 411, 

ΘΟΙΠΡΟΒΙ ΠΠΠ} οϑὲ, 564 {15 460 4616 }}5 {ἘΠ ΡῚ 6 τι 

ΒΡΙΙΓατη ϑποίτι πη ἐἸσαΐ ΟΠ ΡΟΒ1{π|Π}, ἃ  ΠΟῊ 51Π|-- 

ΡΠ Ϊοθη, δὲ ῬαιῚ δὲ ΕἼ]Ο οοηϑι υ5ἴαη 18] 6 ηὶ 5θοιιη- 

αἰττη} 5 πη Ρ]]1οἰ τὰ Εἶθ ΓΟ ΠΘῊῚ 9 

1τ. Οιτιοά 51] 56 ΠΠῸΠῸ ΡΓΟσ ΓΟ ἸΘη τη} δϑΐ, μγὰ-- 

Τογάάιι6 πρὶ οιθ πὰς ἢϊπῸ ΠΧ Π16 αἶν᾽ ΠΔ Π ϑά ΠΟΙ 

ΘΡΙΡΙἔτι5 ΡΟΙΓΘΠ ΙΔ ΠῚ (ΟΠ ΘΠ] Θηλι". Τυΐὰ ὈΓΘΔΓΟ- 

Πα ΘΘΠΘΡἃ ππι ΒΟΥ ἔπι Ρα ΠΟΙ Πα ἴα ἐπ ΘΗ Π]15 : 

{{πι||πὶ 4υΠθ ἃς ΡΥ Π.ῖ11}, ΘΧ ΠΙΠ1]ο ρνοάτιοιο- 

ΠΟΙ ; 5 πη τη} γ6]Ὸ, ΘΧ Ρ6]ΟνῸ ἴπ ΠΙΟ] ἴτι5. 1π-- 

Πα ΠΟ Ή ΘΗ ; [ΟΡ ΕΠ... ΓΘΘῸ ΠΡ ΘΟΠΟΠΘῺΙ ΤΠ ΟΡ τι0-- 

γα. ΤΠ 15. ΓΘΡΘΓΙΘ5 ΒΡ1Ὶ 11} 58 ΠΟΙ ΕΠ} {{Π8 ΟἸΠΠ} 

Ῥαΐνθ οἱ ΕἾΠΟ ορϑυιαπίθῃμ. Οὐ] Θη]η} ΡΡΟα ποι -- 

ταν. Οὐ 714πὶ ἴοι αν ἢ ἤεγΡο Τομιϊτιὶ οοὐἰὶ 

Μεηιναιὶ δισιῖ, οἱ ϑρίνγιτιι Οὐδ 6715. οπιτιὶς ΟὐΓίτις 

δοίη. Ἀπ 5115 ουθατα ΠΟΠ]Ὸ μ6᾽ ᾿αριἰ5π)ὰ. δὲ 

ψιια Θπΐπι ἐπὶ ( γίδίο τιον ογθαίιτα. Τατὶ «α]ὰ 

(Το ἀἸβοῖριη 5. ϑαϊναῖον ὃ ἐιιχιΐος αἰοοοίδ Οπιτ65 

Βοπίθ5, θαρίϊξαπίδς ε05 τη τιυπιῖτιθ Ῥαίῖς οἱ ΕἸ 

οἱ ϑρίγιιι5 φαποιῖ. τά 65 οἱ ἢϊο τππὰ 6556. ΟἴΠΠῚ 

Ῥαΐν δὲ ἢΠ1Ὸ Θριγιξιιη ϑα ποίπιπι. Οὐ] ἀιιέθι ἐς 65 

οἱ 466 ΓΘβι ΡΓΘΟΙΙΟΠ 6 ΠΟΥ ΓΠΟΓΊΙΠ], ροβίαιια μι (66 - 

ΘΟΥΙΠἼ115, Θἵ 1Π ΠΟΒΕΡΙΠῚ Ρ.]νΘΓΘΩΙ ΤΌγΟΡΒὶ που ῖ-- 

Ὠ}115 ἢ ΤΟΥΡΆ ΘΗΙΠ1 511Πη115, δἰ ἴπ ἱθυγᾶ ΠῚ 1] Πλ115, οἱ 

ΒΜ ΓΟ. ΘΡΙΡ τι πὶ ϑα ποτ, δὲ θα 1: πο5, οἵ γὸ- 

ΠΟ ΑΡΙΣ ἴδοι θπι ἰοῦ. Νά ἡτιοα ϑαμποίτι5. ῬΔΕ] 15 

ΓΘΘΠ ΓΟ] Οπθιὴ αἰχῖῖ, 14 αν τοπον δι οπ μὴ ἃρ- 

ΡΘ αν τε. Ἀπ βιι5. ἀυι ΓΘ ΠῚ Δι] Π1115. Θιι, 4π| δὲ 

ΤΘΓΕΠῚ ἢ) τιδπι6 σα παπὶ νὰ ρίιι5 οϑὲ. Οιὐἱά ἠϊεῖς ἢ 

οιπρέμην δε ἰς ϑρίγί {τι σατιοῖὶ ἐπι υοῦὶς ἱπλιαῦί- 

ἐαπιὶς. ΤΘΡΡ᾽ τὴ Διο) Οπ]η 6, Π6Ὶ ΓΘ ΠῊρ] 11 651. 

ἃ προθῆναι  Μ85, προσδῆνα!. 

ΒΛΑΘΙΠΜΙ ΘΟΕΘΑΒΙΣΝΣ ΘΟἈΑΡΡΑΌΟΟ. 
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ἣν 

Ἢ 

ν 

" 

ΔΕΆΘΗΙΕΡ, 

νόμου τῆς ἁμαρτίας. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τρεπτὴν αὐτοῦ πο- 

τε τὴν οὐσίαν τολμήσεις εἰπεῖν, ἀφορῶν εἷς τὴν φύ- 

σιν τῆς ἀντιχειμένης δυνάμεως, ἥτις, ὡς ἀστραπὴ, 

πέπτωχεν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ἐξέπεσε τῆς ὄντως 

ζωῆς, διὰ τὸ ἐπίχτητον ἐσχηκέναι τὴν ἁγιότητα, 

καὶ ἐπηχολουθηχέναι τῇ καχῇ βουλὴ τὴν ἀλλοίωσιν. 

Τοιγαροῦν χαὶ ἐχπεσὼν τῆς μονάδος, χαὶ τὸ ἀγγε- 

λιχὸν ἀποῤῥίψας ἀξίωμα, ἀπὸ τοῦ τρόπου ὠνομά- 

σθη διάδολος- ἀποσδεσθείσης μὲν "αὐτοῦ τῆς προτέ- 

ρας χαὶ μαχαρίας ἕξεως, τῆς δὲ ἀντιχειμένης ταύ- 
- Ἁ ᾿Ν ΄ » ,ὔ ΕῚ » , " 

τῆς δυνάμεως ἀναφθείσης. ᾿[πειτα εἰ χτίσμια λέγει 
. ω " { , ᾿ 7ὔ Φ 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, πεπερατωμένην τὴν φύσιν αὖ- 

τοῦ εἰσάγει. Πῶς οὖν σταθήσεται τὸ, Πνεῦμα Κυ- 

ρίου πεπλήρωχε τὴν οἰχουμένην ; καὶ τὸ, Ποῦ πο- 

ευθῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός σου; ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ ἁπλοὺν 

αὐτὸ τῇ φύσει, ὡς ἔοικεν, ὁμολογεῖ. Ἀριθυζῷ γὸρ 
ἕν αὐτὸ ὀνομάζει. Πᾶν δὲ ὃ ἐν ἀριθμῷ, τοῦτο οὐχ, 

ἁπλοῦν, ὡς ἔφην, ἐστίν. [εἰ δὲ μὴ ἁπλοῦν ἐστι τὸ 
Ὁ ν Ἢ Ρ. αἱ “ -Ὁ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐξ οὐσίας καὶ ἁγιασυιοῦ συνέστη- 
., 

μ. 
οε 

" Ν τ» , ων , [ ΕΥ̓ 

χε" τὸ δὲ τοιοῦτον, σύνθετον. Καὶ τίς οὕτως ἀνόη- 

τος, ὡς σύνθετον εἰπεῖν τὸ Πνεῦμα τὸ. ἅγιον, χαὶ 
Ὁ “Ὁ , 5 , 

μὴ ἁπλοῦν, χαὶ κατὰ τὸν τῆς ἁπλότητος λόγον 

διοούτιον Πατρὶ χαὶ Υἱῷ; 

Εἰ δὲ δεῖ  προδῆναι τῷ λόγῳ, καὶ ἐποπτεῦσαι 
Ἁ "» » ,ὔ , ᾿ ἥε τὰ ΄ὔ 

τὰ υείζονα, ἐκ τούτου μάλιστα τὴν θεϊχὴν δύναιλιν 
ἣν ε , »Ξ ξ Ζ΄' γε" - , 

“) Ξ Ἰ ξεν. ξ ξι: τοὺ ἁγίου Πνεύματος θεωρήσωμεν. Τρεῖς χτίσεις 
΄ 5 " , τ τ τὦ»ο , 

εὑρήχαμεν ὀνομαζομένας ἐν τῇ Γραφῇ μίαν μὲν 
΄ ᾿ ν - Υ νυ - 

χαὶ πρώτην, τὴν ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι πα- 

ραγωγήν δευτέραν δὲ, τὴν ἀπὸ τοῦ χείρονος εἰς 
᾿ Ἂ ᾿ , ς , ΝΥ "Ἢ ον , 

τὸ χρεῖττον ἀλλοίωσιν " τρίτην δὲ, τὴν ἐξανάστασιν 

τῶν νεχρῶν. ᾿Ἐν ταύταις εὑρήσεις συνεργὸν Πατρὶ 
κ γεγο Ἁ Υ̓͂ -- ᾿ο-ῸτωὟὋ 

χαὶ Υἱῷ τὸ ἅγιον Πνεῦμα. Οὐρανῶν γὰρ οὐσίωσις. 
Α τὰ του 

Καὶ τί φησιν ὃ Δαῤίδ. Τῷ λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ 
τι Ω Ἵ Ἵ " 
Ἷ -Ὁ “τ - 

ἐστερεώθησαν, χαὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος αὖ- 

τοῦ πᾶσα ἣ δύναμις αὐτῶν. Πάλιν ἄνθρωπος διὰ 
, - ΄ ἘΞῚ 

απτίσματος χτίζεται. ΕΪ τις γὰρ ἐν Χριστῷ χα!:- 
“Ἶ ͵ 

ἢ ͵ὕ ᾿ , -» » 

νὴ χτίσις. Καὶ τί φησι τοῖς μαθηταῖς ὃ Σωτήρ; 
’, , 

᾿Απελθόντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτί-- 
ς Ἀ ΕῚ Ἀ ΥΨ' ὦ ᾿ ν ο δε ωυ 

ζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
ωὦ « τω ὦ 

χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. ΓΟρᾶς κἀνταῦθα συυπα- 
' ͵ ͵ 

κ τ᾿ κι τὰ ." ὉὉ ἃ “ 
ρὸν Πατρὶ χαὶ Υἱῷ τὸ ἅγιον Πνεῦμα. Τί δ᾽ ἂν εἴ- 

- .- - « 

ποις χαὶ περὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεχρῶν, ὅταν 
Ὶ [4] ᾿ τι ᾿ - « - πὶ , Γὴ 

ἐχλεί! ὠμεν, καὶ εἰς τὸν χοῦν ἡμῶν ἐπιστρέψωμεν; [ἢ 
Α ᾿ - “ Α 

γὰρ ἐσμὲν, καὶ εἰς τὴν γῆν ἀπελευσόμεθα, καὶ ἀπο- 
-» -Ὁ ἢ Ψ ου Α 

στελεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, χαὶ χτίσει ἡμᾶς, καὶ 
, , - “ «, } “ 

ἀναχαινίσει τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. Ἣν γὰρ Παῦ- 
, ΕἿΣ ,ὔ ΔΝ 

λος ὃ ἅγιος ἐξανάστασιν εἴρηχε, ταύτην Δαόὶδ ἀνα - 
᾿ , 3 , ΑΡ , 

χαινισμὸν προσηγόρευσε. ᾿Αχούσωμεν δὲ “ πάλιν 
-«ς Ἷ ͵7 2 Ἠ γᾷ} [2 

τοῦ ἁρπαγέντος ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Τί φησιν; Ὅτι 
“- - , , ς- 

γαὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστε. Πᾶς δὲ 

» πάλιν  ἤαλπο νόσεπι ἁΠ] Ἰἤ Ἰπηῖι5 οχ Με. 

᾿ξ: ἐμ ευλ, μον δον ξοννελο, δ'...2..ἀπ. δ΄... 

ΟΣ ον 

οὐ ϑο δ ἃ... Δ. 

ρος ΩΝ 

"κῷ ἐ ἐπ 



ἘΡΙΘΤΟΙ Δ ὙΠ. 

ναὸς, Θεοῦ ναός. [εἰ δὲ ναός ἐσμεν τοῦ Πνεύματος 

τοῦ ἁγίου, Θεὸς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Λέγεται δὲ 

χαὶ ναὸς Σολομῶντος, ἀλλ᾽ ὡς κατασχευάσαντος. [“ἱ 

ὃξ οὕτως ἐσμὲν ναὸς τοῦ ἁγίου Πνεύματος, Θεὸς 
τὸ ἅγιον Πνεῦμα: Ὃ γὰρ πάντα χατασχευάσας, 
Θεός: εἰ δὲ ὡς προσχκυνουμένου, χαὶ ἐνοικοῦντος 

ἐν ἡμῖν, ὁμολογήσωμεν αὐτὸ εἶναι Θεόν. Κυρίῳ γὰρ 

τῷ Θεῷ σου προσχυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύ- 

σεις. Εἰ δὲ τὴν Θεὸς φωνὴν παραιτοῖντο, μανθανέ- 

τωσαν τίνος ἐστὶ σημαντιχὸν τὸ ὄνομα τοῦτο. Πα- 
ρὰ γὰρ τὸ τεθεικέναι τὰ πάντα ἢ θεᾶσθαι τὰ πάντα 

- 

“ὃ Θεὸς ὀνομάζεται. Εἰ τοίνυν Θεὸς εἴρηται παρὰ 

τὸ τεθεικέναι ἢ θεᾶσθαι τὰ πάντα, τὸ δὲ Πνεῦμα 
»» ’, Αἵ τ ο7ὦῳ « ᾿ -Ὁ 4 ὦ 

πάντα γινώσχει τὰ τοῦ Θεοῦ, ὡς τὸ Πνεῦμα τὸ ἐν 
ς πε Ὁ ΄ κ .Ψ ΝΥ ο Ν [2 

ἡἥμῖν τὰ ἡμέτερα: Θεὸς οὖν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. 

Καὶ πάλιν, εἰ ἣ μάχαιρα τοῦ Πνεύματος δῆ υά ἐστι 

Θεοῦ, Θεὸς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. ᾿Κχείνου γάρ ἐστιν 
ς , κα τ, ζὰ» - ΠΕΣ Δ τ, Ν᾽ ἣ μάχαιρα, οὗ χαὶ ῥῆμα χαλεῖται. “ Καὶ εἰ χαὶ 

δεξιὰ τοῦ Πατρὸς ὀνομάζεται (Δεξιὰ γὰρ Κυρίου 
5 ΓΕ ὡ- δύ ᾿ δῖα ὃεξ , Κύ ξ0 

ἐποίησε δύναμιν, καὶ ἣ δεξιά σου, Κύριε, ἔθραυσεν 

ἐχρθούς- δάκτυλος δὲ Θεοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, κα- 

τὰ τὸ ῥητόν" τὸ, [εἰ ἐγὼ ἐν δαχτύλῳ Θεοῦ ἐχόάλ-- 
} ᾿ αι. 2 ΦΡΟΥ πε 5 «ν ἜΣ ΕΣ - λω τὰ δαιμόνια " ὅπερ ἐν ἑτέρῳ [ὐαγγελίῳ γέγρα 

πται, τὸ, [ἰ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐχόάλλω τὰ 
ΩΥ , - - οὖ , - ᾿ ιν γε Ἂν 
δαιμόνια )" τῆς αὐτῆς φύσεως τῷ Πατρὶ χαὶ Υἱῷ τὸ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον. 
΄ ᾿ ᾿ ἄν - 

ΚΚαὶ περὶ μὲν τῆς προσχυνητῆς χαὶ ἁγίας Τριά- 

δος ἃ τοσαῦτα ἡμῖν ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰρήσθω. Οὐ 
᾿ ΞΕ 4 

γὰρ νῦν δυνατὸν πλατύτερον ἐξετάσαι τὸν περὶ αὐὖ- 

τῆς λόγον. Ὑμεῖς δὲ λαδόντες παρὰ τὴς ἡμετέρα Ὗ . μ. ξ ξ Ω ρ ᾿ς ἡ. ξ ρ ς 

ἵς », »" 

ταπεινώσεως σπέρματα, στάχυν ὥριμον ἑαυτοῖς 
͵ - 

γεωργήσατε, ἐπεὶ χαὶ τόχους, ὡς ἴστε, τῶν τοιού- 

τῶν προσαπαιτούμεθα. Πιστεύω δὲ τῷ Θεῷ, ὅτι 

χαρποφορήσετε χαὶ τριάχοντα, χαὶ ἑξήκοντα, καὶ 
»: λ ο τ 

ἑχατὸν, διὰ τὴν καθαρότητα τοῦ βίου ὑμῶν. Μαχά- 
Α - ᾿ 

ριοι "ἢ γὰρ, φησὶν, οἵ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ 
Ἁ 

τὸν Θεὸν ὄψονται. Καὶ μηδὲ ὄλλο τι, ἀδελφοὶ, τὴν 
,ὔ οῸὖῪνῪ' - ν᾿ - 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν “ νομίσητε, ἢ τὴν τῶν ὄντων 
- , οΥ 

ἀληθὴ κατανόησιν, ἣν χαὶ μαχαριότητα ὀνομάζου- 
- Ἢ Ὁ οὖ -Ὸ-Ὁ 

σιν αἱ θεῖαι Γραφαί. Ἣ γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
- υἱ  ὐαξε" ὡς ΑΞ ᾿ Ὁ, τν τὰ “ δ ΧᾺ 
ἐντὸς ὑμῶν ἐστι. Περὶ δὲ τὸν ἐντὸς ἄνθρωπον οὐδὲν 
Ἵ 

ἕτερον ἢ θεωρία συνίσταται. Θεωρία ἂν εἴη λοιπὸν 

ἣ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἃ “ὦν γὰρ νῦν τὰς σχιὰς 
“- « 5 , ε ἊΨ , 

χαθορῶμεν, ὡς ἐν χατόπτρῳ, ὕστερον ἀπαλλαγέν-- 
- Τὰ 

τες τοῦ γεώδους σώματος τούτου, χαὶ ἄφθαρτον 

ὁ ὁ Θεὸς ὀνομάζεται 1 Ηὰ5 νοσο8 εἴ 488 Βα ππηΐτιν 

πϑς δα τὸ δὲ Πνεῦμα Δἀἀπηι5 ἐχ Ν55. ΤΊβρ]οοΐ απ- 

ἴοι (Ομ θεἤβιο τεθεικέναι, ἃ0 Ἰασοῦθ τη ]16ἱ τεθεωρη- 

κέναι. 

ἃ χαὶ εἰ καὶ δεξιά 1 81. Με5. ἘΔ χαὶ δεξιά, οπηιϊδ5ὶ5 
χαὶ εἰ, [Ὑ1τ4ς Αἀδοπάα.] 
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Οιτιος 51 ΓΘ Π} 0 1Π} 51:15 ΒΡ ΊΡῚ 15 58 ΠΟ ς ΘΡΙΡΙΓ5 

ΒΆ ΠΟΙΠ5. Πθιι5 οϑί. ΠΟ [ππι ἀτιέθ η οἵ θυ τη} 88-- 

ἸΟΠΊΟΠΙΒ.; ΨΘΙΙΙΠῚ [Δ] 118} 6115 41] ΘΧΒΙΓΕΧΙΙ. 

Οτιοά 51] 516 511η1115 ἔθ Ρ τη ΚΘ ΡΙΓῚἴτι5 5801, 501- 

ΓἸττι5 ϑαποίτι5 Π 615 Θὲ Οἱ θαΐμ οπιπῖα οοπαϊ -- 

αἴϊ, 1)όῖις δεῖ; 5ῖ νθῦῸ [τη τ|Δη} 6115, {π| Δάονα- 

{π|,) 61 1ΠΠ Δ} 1181 π᾿ ΠΟ 15. ΟΠ Π ΓΘ Δ ΠΕ ᾿Ρ511Π| 6556 

ΟἸαβϑιβ Τ, 

ΠῸ νν', 3. ἡ. 

Τϑῖη. «7 6ογαῦῖς τεαηῖητι6 1) οι ἐτιτετη 7} Θτεγγι {πι11121,. Δ] α ει. ἡ. 

εἰ ἐ{Π φοἱἱ ςοτνίες. Οτιοά 5ἱ οἷ νὸχ 111, 72 εις, 

ἀἸβρ!ιοοι, ἀἸβοαπὲ 44 Ποο. ΠΟΠΊΘ 5: σηΠοοῦ, ΝῚ- 

ΠΪ11ΠῚ ΘΧ 60 4πο04 ρΡοϑιιθυῖε ΟΠΊΠΪἃ, 6] ϑρθοῖθ 

ΟΠ ηΪ8, ΠΘῖι5. ΠΟΙ Παἴτι". 51 Ἰστταν Ποῖ5 ἀἸοῖτπιν, 

το. 

Νοπιεη 
ϊ θεῖ ὑπάε 

ἀδάαπείϊαμ7 

60 404 Ροϑιουῖῖ ν 6] 5ρθοῖθι ΟΠ 18 : ΘΡΙΙΓ5 ἅπ|-- ας. ὅν. 

16} ΘΟ οϑοῖξ οὐηηΐὰ ατι86 ΠΟΙ 5ιιπΐ, νο]τῖ 5ρ1ν1-- 

ἴπ|86, 41 1π ΠΟΡῚ5 δϑί, που] {τι ΠΟΘΙ ἃ 5π|: 1σ]- 

{πι ΞΡ [τ15 5 ΠΟΙΠΙ5 [6115 65[. ΕῚ ΓΈ 8115, 51 σ᾽ 1π|8 

ΒΡΙΓΓπ5. ν τι οϑὲ Ποῖ, Τ)οιι5 δὶ ΚΡιΡΙτπ5 58 Π 
οἴπι5. Π|πι- Θϑὲ θη ΐμ ο] άἾτι5, οαι7115 ΘΕ! ΠῚ ὙΦ.) ΠῚ 

γοσδίτν". Οτιοά 5ὶ διϊδηι ΠΟΙ Παἴον Ῥαί 15 ἀθχίθγα 

(οχίονα δπΐπη Τ])οπεϊτιὶ (οοῖξ νἰτ πίη : οἱ, ]1)6α- 

ἰογα {πα, Τ)οηιΐτιθ,, ρδΓοιι5511 ἐπιϊπιῖοος 9 6] ἃπ- 

ἴθπι αἰ σίττι5 ΒΡ ΕἸ π|5 βα ποῖ οϑί, βθοιπάτπι 1Ππ6|, 

ῷ 

ι0.1:. 

ΕρΠ]ες. 6. 

[7 

ΣΟ Τὰ ΛΜ 1) ς 
τό. 

Ἐχποΐῶ. 15. 
δ: 

δὲ 660 πὶ αἰρίίο 1)οὶ εἼϊοῖο ἀκςοῃιοπία 5 1ᾷ ατιοα ἴῃ Δπο τ .20. 

110 Ἐν ΔΠΡΟΙΙΟ βου! ρἴα πη οϑὲ : δὲ 650 ἵτι δρίτιίπι {261 αι). τ5. 

6ἤϊοῖο ἀςοπιοτῖα): ΒΡΊΡΙΓτ|5 βαποῖτι5. 6] 5646Π| Πᾶ-- 

{π|88 ἂς Ῥαίογ οἱ ΕἼΠΠπ|5. 

τ2. Αἰ41π6 ἰδία φυϊάθηῃ ΠΟ} 15 θ δον πάα οἱ 

βαποία ΤΥ ΪηΙα{6 1Π ΡΥ 56 1) ἀἸοΐα 5᾽πΐ, ΝΈ ΠΟ ΘΠ]Π} 

ΠΠΘΡῚ πα, τὶ Ἰατ1π|5 ΓΑ ΤΠ ΟΠ ΘΠῚ 1115 ΘΧ ΟΠ] Δ}. 

Ὑο5 γ61]Ὸ Δοοθρ 15 ἃ Ποϑίγᾶ [1116 56} 1 Π|}0 115, 

πη τ ΓᾺ ΠῚ 5Ρ1οαπ) ὙΟ]510515. ΘΧΟΘΟΪΙ ; 5 4] 6] 

οἵ ἃ πορὶβ8, πὶ Ποβιϊ5, ΘχΊ σῚ π1 τ] Πππ|ΠῈ τιϑπ 08. (0 Π- 

Πἀο «τἴοιη 60, [τπποΐιιη Δ]] τι ΓῸ5 νοὸ5. οἱ ἰγῖσο- 

ΘαΡ ται δὲ ΒΟχ σθοιρ τ), δὲ σθηπρ τη, 0} νο- 

5[Γ86 νἰΓ66 ΡυνΙἀἴθιη. Νὰ δ θαίϊ πιιιτιο σΟΥο, 

χιιοτιία τι ἱρϑὶ 1λότιτα υἱάοθιιτιί. ΝΘάτι8. ν6ιῸ 1τῸ- 

ΘΠ απ ΟΡ] Οὐ π ΔΠΠπ|4 ας πδὴι Ῥι 6 115, [ΓΔ ΊΓ95, 

{{π8 1 ΘΟΥΊΠῚΙ ({π|88 511π| ΘΟΠ ΓΘ ΠΡ] Δ ΠΟΠΘΠῚ : {τι 1} 

οἴΐαπι αἀἰνίπε ϑογιρίανθ νοοαηὶ θαι] Π6η]. 

δρπιιηι θπῖπι οιδἰοταμηι ἱγεγα νο5 65. ΟἸνοὰ 1η-- 

[ΘΓ Π11 ΠῚ δαΐθ ΠΟΙ ΠΘ ΠῚ Π1Π1] ἁ]ππι “πᾶπ οοη- 
το Ρ]αιο οΟηϑιβει. ΘΙ 4τιατὴ 68 στε, τιὶ ο0η-- 
ΤΟ Ὀ]ΑΙ0 ΓΘΘ τι ΠῚ 511 ΘϑΘΙ ΟΠ]. ΟἸΙΟΤ ΤΠ] ΘΠΪΠῚ 

ΠῸΠΟ ἘΠῚ Ὰ5. ὙἹ θηη15 Πτ|ᾶ51 1Π 5Ρ6οι]0, ροϑί- 

πιο τη ἰθυῦθηῸ ἰ06 ΘΟΙΡΟΙῈ ΠΡΟ], δὲ ᾿ποον- 

ἃ τοσαῦτα [τὰ Μβ5. Ρ΄Ὸ 60 «πο ογαΐ ἴπ Θ 1115 
τοιαῦτα. οι τα α]ο ροϑβί Θ 111 σπέρμα. 55. αἱ τη ἴοχέα, 

Ὁ Υἱάς Λἀδοπάδ. ] 

Ρ γὰρ, φησίν 1 {ΠΠπππ|ἃ γοχ ααἀάιϊία εχ ΝΜ95. 

« γομίσητε 1 [14 Μ85. ΤὰΠ1| νομίσηται, 
ἃ ὧν γὰρ νῦν 0] ἴπια νοουΐα οχ Μ55. Δα άϊία. 

28. 

Μαι}ι.5.8. 

πο. 

21. 

Ιπ 4" 



ΟἸα55:51. 

“δὰρ. ι. ἠ. 

120 ϑ, 

γαρίο ἃ ἱπη ΠΟΥ }}} πάπα, Ποιιπὶ ἀγομθίσ ρα 
νἹ ἀοπητι5. (ΟΡ ΠΘΠΊτ15 Δ 6Π1; 51 ἸΠ040 ν᾽ πὶ ΠΟ- 

ϑἰνδπὶ δά 14 ατιοά γϑοΐιπ οϑὲ, {ΠΡΟ  ΘΡΊ ΠΠ115, ἃ 116 

γϑοία Πάδϑ οὐρδθ ΠΟΡῚ5. ἔπιον, δῖπθ ΖΈ]}0 115 ΠΘΠΊΟ 
Ῥοπηίπιιη γάρ. δίαπι ἵτι τη αἰϊσπαπνι ατιίτπ τη, 

1η4τ|{, ποτὶ ἱτιιτοἶδὶς σαρίεπίϊα, πόχτι6 μανίζανῖι 
ἐπ σουροτὸ οὐπιοσῖο ρϑοσαίο. ΝΘΥηΟ ἁπέθη γθοΪα- 

ποῖ, ἀἴσοπϑ: 4] Τὸ 9 ἃπίθ ρϑέάβϑ βοϑι[α5 ᾿σπογᾶ5, 

ἀδ ἱποουρογθα δὲ ῥγουβιι5. ἱπη πη υ]4}} 6556 ΠῈ1ἃ 
ΠΟΡὶ5. ΡΒ] ΟΡ Παν 5. Πα Θπὶπὴ ἃ ϑιντιΠ} 711-- 
ἄἴοο, τι 56 η8115 41 461 51 Π Δ ΠΉ115. [ΠΕΡ 51115 Ορ-π 
ΡΙΘΡΙ πη θυ 115; ἸΠ6Π5 ὙΕ]Ὸ 5018 ἃ ὈΓΟΡΓΪὰ Ορονἃ- 
[ΠΟΠ6 ἀγοθαῖι", ἴΠ ΘὨΪΠῚ 56 Π5115 56Π5101}1ἃ., 1ἴὰ 

ΠΠΘΠ5 1Π16} 15] 01} Δ. ΠΠσ11. 51 Π}}} ἀπ 6 δὲ πος 
ἀϊοοπάϊιμη, παΐαγα]α }ἀ1οἱα ἀοοι πη ΠῚ ΘΧ ρϑυ τα 

ἃ σοπάἸογῈ ΠΟϑίΡῸ Π 60 ᾿πάϊξα [τ|1556. Ὑ 1511 ΠῚ Θ ΠῚ 

ΠΘΙΠΟ δάοοοί τ ΡοΡΟΙρΙα  ΟΟ]ΟΓῸ5. ἀπ ἤρα: 

ΠΘΩτ16 Δι ΤΠ τ 50 Π05 δὲ γοοθ5: ΠΘΩῸ6 οἸ[ὰ- 

οἴπιηι, τιὶ θ6 Π6 οἱ πη8]6 Ο] ΘΠ Εἰ11Π} ΓΘΡΊΙΠῚ γΔΡΟΓΟΒ: 

ΠΘΩΤ6 στιβί} τ ΘΆΡΟΓΕ5. ἃ6 δισοοβθ: ΠΡΘΉ16 ἰὰ- 

οἴ Π1, τι ΤΠ0}}1ἃ δὲ ἐἰπγα, δι σα] ἀὰ δαὶ ἔρια. 

Νδήϊι6 588Π6 {1Π|56π|8Π0 πη η 6 ηῚ ἀοοΘ 1: π.6}}Π1σ]-- 
ὈΠΠ1ὰ ἀ556 41. Εἴ φαδπηδαπηοάτι 56 η8115, δὶ 4 

᾿ἼΡ515 δοοιἀθυὶῖ Ἱποοιηη 01, οϑθπὲ 50]11Π} εἰ ἃ-- 

Ῥεαὶ. τῇ. 

3η: 

Ῥίον. 6.6. 

Ἐσοεϊ,. τι. 

Ρτονετ- 

1} ΠΊ. 

ΠΟΠ6, δὲ 51|1Π} ᾿ΡΘΟΓΊΙ ΠῚ ΠΊΠιι5 Θχροπί ἔμοι]ε: 

1 δὲ Π]6 5 ΘΑΡῊ] ΠΠΠ| αΐῖα, ΘΓ ΟΓΓ5 ΘΧ δὰ ΡΒ η α 5115 

ΟΡΡΙ δία, Πἀθ ᾿πάϊσθὲ δὲ γθοίᾳ γἱΐα, 76 ρϑ65 

Ἰρϑῖπις θα! σον] σα] τπ5ἀἀη} ῬΓΘρΡΑΓΑΠ , Θὰ ΠΙΠ 116 

δ αἰΐα δυϊσιιπε Ηος ἰρϑιιπὴ οἰϊα πη δαρίθπς 1116 

ΒΑ] θη δαἀπηοπεῖ : ἃς πιιης 4 θη ΠΟ 5 ΟὈ]]οῖς 
ΠΟῚ γϑΡθοιπάδηϊθπι ΟρΙ ἤσθ [Ὁ ΠΪΟΔ ΠῚ, ἃ0 ΡῸΡ 

Θᾶγ ΠΟΡῚ5 ἀοξιΠ 058 Π| νᾶ πὶ ἀθϑου 11 ; ΠπΠῸ νῸΓῸ 

ΒΆΡΙΘΠ 5. ΔΡΊΟῖΙ 68 ̓π ΠΠ ΘΠ 415 [αν ]5 ΟΥ̓ΡΆ ΠΈΙΠῚ : ἃ 6 
ΡΘΓ Θ8Πη1 Πϑἔτι 8] 6 ΠῚ ΘΟΠ ΘΠ] Δ ΠΟ ΠΘΙῚ 5 σ σον, Ἰῃ 

41 δἔίαπι 46 βαποία Τυϊηϊΐαίθ ἀοοιπα δ μηἶδοο- 

[1 ; Β᾽ {τ 46} ΘΧ ΓΘΓΊΠΠῚ ΟΥ̓ ΘΔΓΙΠῚΙΠῚ ρα] ἢν Ἰ τι ἀπὸ 

σΟΠΥΘΠΙΘη ἴθι οὐ θαΐοι σοηϑιἀθγδίιν. 566 718 π| σνὰ- 

[Π|5 δ οῖ5 Ραιγὶ δὲ ΕἼΠῸ οἱ ϑριρ πὶ βαηοῖο, ἤπθπὴ 

ἸΠΊΡΟΠΆΓΊΙΙ5 ΠΠΕΓΘΡῚΒ5 : 54] θη Πηοτι5 ΟΠΠΪ5., τι 

ΘΕᾺ ΠῚ δϑὲ ἴῃ ΡΟΥΘ ΡΌΪΟ, ΟΡ Πη15 θϑί. 

ἐ πάντη } [ἃ Μί95. ἘΔ πάντα. 

Γ προφέρει 1 [1 Μ85, Εἀὶ προσφέρει. 

ΒΑΒΠῚΙ ΘΕΒΑΒΕΕ σΑΡΡΆΡΟΟ. ΛΕΟΘΗ͂ΙΕΡ. 

Ἅ μν ἷ ᾿Ὶ 2 “ , κ ’ ἐπενδυσάμενοι χαὶ ἀθάνατον, τούτων τὰ ἀρχέτυπα 

χατοψόμεθα. ᾿ΟΨόμεθα δὲ, εἴ γε τὸν ἑαυτῶν βίον 
Αἱ Χ ὃ0ὲ Ἶ Θ , ὶ - - - Ἑ πρὸς τὸ εὐθὲς χυφερνοίημεν, καὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως 

, χὰ ΚΑ ποιοίμεθα πρόνοιαν, ὧν χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κἀύ- 
ριον. Εἰς γὰρ καχότεχνον ψυχὴν, φησὶν, οὐχ εἶσε - 

λεύσεται σοφία, οὐδὲ χατοιχήσει ἐν σώματι χατα- 
κ ΡΤ - ΄ Κκ ᾿ διῖχοιν ἃ , ΄, “Ἱ͵ χρέῳ ἁμαρτίας. Καὶ μηδεὶς ὑποχρουέτω λέγων, ὅτι 

- [ΩΣ ,ὔ τὰ ἐν ποσὶν ἀγνοῶν, περὶ τῆς ἀσωμάτου χαὶ “ πάν- 
-.τ ᾿ , - - ᾿ " “ 

τὴ ἀνύλου οὐσίας ἥμῖν φιλοσοφεῖς. Καὶ γὰρ ἄτοπον 
} Α ΓῚ , 2 ΕῚ ’, - “557 χρίνο) τὰς μὲν αἰσθήσεις ἐᾶν ἀχωλύτως τῶν ἰδίων 

2 , «Ἃ“ ᾿" ἈΑ “-“ , Ψ Ἵ" ἐμπίπλασθαι ὑλῶν, τὸν δὲ νοῦν μόνον εἴργεσθαι τῆς 
5, ΝΣ 2 , Ὁ ῃ οὐ τὰ - ἼΡΕ 

οἰκείας ἐνεργείας. Ὡς γὰρ ἣ αἴσθησις τῶν αἰσθη-- 
- ᾿ς τὭω -ῸῪ “ »" 

τῶν, οὕτως ὃ νοῦς τῶν νοητῶν ἐπίθολός ἐστιν. Ἅ- 
Ἁ 2.5 " 

μα δὲ χαὶ τοῦτό λεχτέον, ὅτι τὰ φυσιχὰ χριτήρια 
͵ « - 
ίδαχτα πεποίηχεν ὃ χτίσας ἡμᾶς Θεός. Οὐδεὶς 

» 7 7 
ο διδάσχει τὰς ὄψεις χρωμάτων ἢ σχημάτων ἀντι- 

ι 

αμθάνεσθαι, οὐδ᾽ ἀχοὴν ψόφων τε χαὶ φωνῶν, οὐδ᾽ 

ὦ Α “ “ΝΥ " Α ζω κ 

σιν χυμῶν χαὶ χυλῶν, οὐδ᾽ ἁφὴν μαλαχῶν χαὶ 
Β “--Ὁ᾿ Ἅ Ξ -Ὁ΄ Α ᾿ “ο-Ὁ- "» Ὧι οἷ "Ὁ-Ὁ 

σχληρῶν, ἢ θερμῶν χαὶ ψυχρῶν. Οὐδὲ τὸν νοῦν 
-» - ς » ν πο κῖ 

ἐπιδάλλειν τοῖς νοητοῖς διδάξοι τις ἄν. Καὶ ὥσπερ 
“ , εἴ τι πάθοιεν αὗται, ἐπιμελείας μόνον προσδέονται, 

χαὶ τὴν οἰχείαν ἐνέργειαν εὐχόλως ἀποπληροῦσιν " 
“» κ - ’ 

οὕτως χαὶ ὃ νοῦς σαρχὶ συνδεθεὶς, χαὶ τῶν ἐχ ταύ-- 
-Ὁ - τ 

τῆς φαντασιῶν πληρωθεὶς, πίστεως δεῖται καὶ πο- 
2 -Ὁ ,ὔ Α ,-" 

λιτείας ὀρθῆς, αἵτινες χαταρτίζουσι τοὺς πόδας αὖ- 
- ς ᾿ βι ἃ Χ ψιλὰ ἱστῷ ΞΕ, τοῦ ὡσεὶ ἐλάφου, χαὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶσιν αὐτόν. 
ΩΣ , τ ἫΝ ᾿ Ἁ Ὥ» -Ὁ- 

Τοῦτό τοι αὐτὸ χαὶ ὃ σοφὸς παρεγγυᾷ Σολομῶν, 
λ “ -- 9 ῃ χαὶ ποτὲ μὲν ἡμῖν ᾿ προφέρει τὸν ἀνεπαίσχυντον ἐρ- 

᾿ τ λ 

γάτην τὸν μύρυνηχα, καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὴν πραχτιχὴν 
5 δ, κὸν 7 ε 4« μιν..." “-“ -“- , 

ἥμῖν δδὸν ὑπογράφει ποτὲ δὲ τὸ τῆς σοφῆς μελίτ- 
ἣν, τας ν 5 “- " 

τῆς χηρόπλαστον ὄργανον " ὅ χαὶ δι᾿ αὐτῆς φυσιχὴν 
ΧΖ ε -“ , ζ 

θεωρίαν αἰνίττεται, ἐν ἣ χαὶ ὃ περὶ τῆς ἁγίας Τριά- 
᾿Ὰ » ᾿“τὩὖῇ- ψ' 

δος ἐγχέκραται λόγος" εἴπερ ἐχ χαλλονῆς χτισυαά- 
δὲς. τα ᾿" Ἂ ἘΞ ἃ3 γὺ ΡῚ 

τῶν ἀναλόγως ὃ γενεσιουργὸς θειωρεῖται. ὅ Αλλ' εὐ- 
»ξου ᾿ ΄ ’ 

χαριστήσαντες Πατρὶ καὶ Υἱῷ χαὶ ἁγίῳ Πνεύματι, 
“- - Ν “οὩὖϑω ἣν, πέρας ἐπιθῶμεν τῷ γράμματι, ἐπειδὴ πᾶν μέτρον 

κ ͵ “ 

ἄριστον, χαὶ ἣ παροιμία φησίν. 

Ξ χαὶ δι᾽ αὐτῆς ] [τὰ Μ55. ἘΔ χαὶ δι᾽ αὐτοῦ. 

ἃ ἀλλ᾽ εὐχαριστήσαντες 1 Ῥτῖτηα τοχ αἀάϊζα εχ Μες. 

-«“-οὐἰραι 

ΜΗ 

δ ΟΝ ον τς κα 

ϑδϑιν- - 



ἘΡΙΘΊΤΟΙ,Α ΙΧ Ἰῶ κ-ῷ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ 6. ἘΡΙΒΤΟΙΡΑ ΙΧ, 

Τιδιιά αὶ 451}1πι5 ἴῃ Μαχῖ πο ἈΠ ΟΓΌΠῚ ῬΥΙΠΠ ΔΤΤΟΥ ΠῚ ΒΟΠΟΤῚΠΊ, βιπιπη ἄς ΠΙοπ 511 ΑἸ]οχαπἀντηὶ βουρ 5 Πα ἀ]Ἰοῖ τα 

Ριοΐονε, οἵ 46 531Π}1}1 βεοαπ ιιπὶ Θϑβθηίαπι. [ηντῖαΐ τ δα 568 γϑηϊαΐ (5101 δπῖτὰ φργοίδητ εἰ Ἰαΐεπεῖ ἴῃ 5011 - 

{ἀπ 1πὸ ᾿πέθσυιηι ΠΟῚ 6586 δ4 δἰ ἴγ6 }, δι 58] 16 πὶ βουιραΐ, 

Μαξίμῳ φιλοσόφῳ. 

᾿ ἃ “] .- ! τω 3 : λ , γ΄ 
Εἰχόνες ὄντως τῶν ψυχῶν εἶσιν οἱ λόγοι. Κατε- 

“«᾿ " “- 7 [ 
μάθομεν οὖν σε διὰ τοῦ γράμματος, ὅσον φασὶν. 
ΞΕ Δ 5 χε ᾿ χυῳ. ὧδ ΡΣ, εἰδῇ ᾿ ἐξ ὀνύχων τὸν λέοντα " χαὶ ἥσθημεν, εὑρόντες περὶ 

᾿ “ -“ - “ 
τὰ πρῶτα "ἢ χαὶ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν οὐχ ἀργῶς δια- 

εἶ τ , " Ἀ 

χείμενον, τήν τε πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπην χαὶ τὸν 
, - δι , .- } ΑἿ 

πλησίον. Σημεῖον δὲ ποιούμεθα τοῦ μὲν, τῆν περὶ 
-- ᾿ -- κ« Α -Ὁ 

ἡμᾶς δεξιότητά σου" τοῦ δὲ, τὴν περὶ τὴν γνῶσιν 
σ - σπουδήν. Ὅτι δὲ ἐν δυοῖν τούτοιν ἐστὶ τὰ ὅλα, γνώ- 

ριμον παντὶ Χριστοῦ μαθητῇ. 
Α 5 

ε μὲν εἴς 
}} βι- ὰ 

Ὁλία, διόπερ οὐχ ἀπεστείλαμεν. Ἔχομεν δὲ γνώ- 

Ἂ, - - “ν 

Ἃ δὲ ἐπιζητεῖς 5 τῶν Διονυσίου, ἦλθ 
» ΞΕ, ἄν: οἦϑ , , λ 

ἡμᾶς, καὶ πάνυ πολλά " οὐ πάρεστί γε αὴν τ 

6 Οὐ ᾿, θ " σῷ πϑλδς ἣν Ἂ Υ͂ 

μῆς οὕτως. Οὐ πάντα θαυυάζοιμεν τοῦ ἀνδρός ἔστι 

δὲ ἃ καὶ παντελῶς διαγράφομεν. Σγεδὸν γὰρ ταυ- 
- τ ᾿ - 

τησὶ τῆς νῦν περιθρυλλουμένης ἀσεύείας, τῆς χατὰ 
Α Ἂ ᾿ ΔΕ τ ΤᾺ ΕῚ Π ἣ ΕΓ ΎΜΟΣ 

τὸ Ανόμοιον λέγω, οὗτος ἐστιν, ὅσα γε ἡμεῖς ἴσμεν, 
- , } 

ὃ πρῶτος “ ἀνθρώποις τὰ σπέρματα παρασχών. Αἴ- 
δὲ πεν 2 ἘΕΡΟΥΝ, ΝΑ ἡλλὸ ἘῸΝ ἘΡΝ 

τιον δὲ, οἰμαι, οὐ πονηρία γνώμης, ἀλλὰ τὸ σφό- 

ὃρα βούλεσθαι ἀντιτείνειν τῷ Σαῤδελλίῳ. Εἴωθα 
οὦω ,ὔ ο -ὩὮν 

γοῦν ἀπεικάζειν “ τοῦτον ἐγὼ φυτοχόμῳ , νεαροῦ φυ- 
τοῦ διαστροφὴν ἀπευθύνοντι, εἶτα, τῇ ἀμετρίᾳ τῆς 

ἀνθολχῆς, διαμαρτόντι τοῦ μέσου, καὶ πρὸς τὸ 
-Ὁ ὔ ΕῚ ,ὔ ἈΝ Ω ο , Ἃ 

ἐναντίον ἀπαγαγόντι τὸ βλάστημα. Τοιοῦτόν τι χαὶ 
᾿Ὶ τ εἰ 

περὶ τὸν ἄνδρα τοῦτον γεγενημένον εὕρομεν. ᾿Άντι- 
, - ῳ ἘΞ 5 

ῥαίνων γὰρ σφοδρῶς τῇ ἀσεύεία τοῦ Δίδυος, ἔλα-- 
. ᾿ Ὁ 3, 

θεν ἑαυτὸν ἶ εἰς τὸ ἐναντίον χαχὸν ὑπὸ τῆς ἄγαν 

Ρ χαὶ μέγιστα 1 815 οοἄτοο5. ΔῖΞ5. οπηπθβ. ἘΔΜΠ χαὶ 

μάλιστα. 816 οἴϊαπη ᾿πῆτα ἃ γϑίογιθιιβ ΠΡ γ15 “Ἰβοσοραπέ 

δα, ἴῃ φαιθὰ5 Ἰοσ᾽ αν ἐν τούτοιν τοῖν δυοῖν. 

ς τῶν Διονυσίου 1 1)οδιιαξ Περο ἴῃ ἤποθιι5. Νῖ55. σοὶ 

εἶθιι5. 

ἃ ἀνθρώποις } Πεοδὲ ἴῃ ἄποριιβ Ν55. 

8 τοῦτον 1 Π)δεβί 1η δὸχ Νῖβ5, Ἐδάοπὶ σοπιραγαίίο ἴῃ 

γε Ῥευβί 1} ἀρ τοσουίθμη Νὰ. Οταΐ. 239, Ρ. 489. 
ἔ εἰς τὸ ἐναντίον χαχόν 1] ΝοΠΠΊ]]ὰ βαηΐ ἴπ Πὰς ΒΑΚ1 ΠῚ 

ἄς Δ)]οηγβῖο βεπίοηϊια, {π6 ποίαϊα εἴ πὶ πιαάνετβα 

σοῖπι. (9 Βαΐείαν Πιοηγβίαμη ποη ργανϊζαΐα βεπίθη- 

εἴοθ ρεξοᾶββθ, 564] βίο ὀρρυβπδπα 5406}, αἴχας 
αὐ ῬΙεπᾶπι εἰ στοάιπάδπξεπι υἱοϊουϊαπι οΒἐϊποτγεῖ. 

Ηΐπο σοησ οί η 14} 6 00 ἐοὸ ΔΘ ΠΉΠΠ1 4Ἰο1Ὲ Ἰὰ ἀρο]ορία 

Β 

ακίπιο ρ)ιϊϊοφορδο. 

ΤΠ ΡΊΠ65 γΘΓ6 ΔΠΙΠΠΟΙ ΠῚ 511ηΐ 5ΘΥΠΊΟΙΙΘ5. (ο- 
ΒΠΟνΙΠΏΠ5. ἴδ πι6 ἐθ οχ ΠΠ {6 015, δ ηπι, αἰπηΐ, 

6Χ πηι θι15 ἸΘΟΠΘΙῚ : σαν 51 116 ϑιιπη11|5, {ποὰ 1π- 
γΘΠΟΡΙΠ}1|5 ἰ6. Παιιὰ 56 ση]θ 1 αἰθοίπι πη οὐρὰ ρυὶ- 

ΠΥ] Δ0 ΠΊΑΧΙΠηἃ ὈΟΠἃ, αΠ]ΘΟ ΠΟ ποτ [)6] οἱ ργῸ- 
Χίτηϊ. πα Ἰοῖτι πὶ δ6 ΠῚ} [Δοϊπηῖι5. ἢτι}τι5 4] ἀθ πηι, 
{πᾶ Π} 1Π ΠῸ5 Ὠιιπηδ η1ἴαΐθη ; 1ΠΠπ15 ν 6 ΓΟ, δι Ππ|ΠῈ 

50] Θμ 185. ΟΠγηΐα ἀπ θ Π) ἴῃ 15 ἀπο ῖ15 ροϑι [ἃ 6556; 
ππ1}}1} ΟΠ ΥἸ511 ἀἸ5ΟΙΡΌ]Ο Ἰσποῦα!η 6ϑῖ. 

2. (δοίθυ 1 Π 4116 ροϑβίμ]α5 ὈΙΟΠΎ 511 βου ρα, γο- 

ΠΟΙ 11 φιυϊάθιη δὰ ποβ, οἱ ναϊάθ πη]ΐα : 564 

ΠῸΠ δάδβιιπε ΡΥ], δὲ Ἰἀοἶγοο ΠΟΙ ΤΠ] 51Π}115. 56Π-- 

[6 ππ|ὰ ἀπΐθηη ποϑίγα Π8θο δϑὲ. ΝΟΠ Οὐ ἃ νἹΡῚ 15 

Δα ΠΉΙΓΆΠΉΙΙ : 1Π10 51η, {1186 ῬΓΟΥ5Ὲ15 ΘΙ18 ΠῚ ΠΡ ΓῸ- 

Ῥθθηλι5. ΝΠ ἔδυ 1ΠΠΠ1π|5 4118 ΠΠΟ ΟἸΡΟΙΠΙ5 ΓΘρΙΐ, 

Ἰπηρ δία 5, Α ΠΟΠΊοσα πη 4100, 15 658ΐ, {πᾺΠΈπΠη} 41|- 
θη} 501 Π1115, {π| ῬΎΙΠΏ115 56 1 πὰ ΠΟΠΉΠΙθ)115 ΡΥ ςο- 

Ραονῖε. (πτιϑα δι ἔθ], ΟΡΙ ΠΟΙ", ΠΟΙ 56 ηΐθη [185 ρΓὰ- 

νἱΐα5,) 564, γϑῃ  Π6η85 δἰ πιτὴ θ4 Ὀ6}}10 δά νθυϑδηήϊ. 

Ττιπο ΘΥθῸ Θ9Ὸ ΔΥΟΡΠῚ ΟΠ] ΓΟΥῚ 50 160 ΘΟ ρΡΆΓΆΓΘ, 

ἀδιογίαπι γθοθηΐθπι ρ] δ ἴδπι ουσαπίῖ, ἀθῖ πά6, Ἰτη- 

πιοάοθναῖθ γοίγαπθπάο, ΔΘ γα ἃ. Τη6 610, οἱ δά 

σΟΠ ΡΥ ΡΑΡ ΘΠ ρ] απίαμη ἈΠ ποθ η 11. Τα]6 411- 

«α]ά οὐ μας ὙἱΡῸ ΟΠ σἾ5586. ΘΟΠΊ ΘΙ Π}115. ΟἸΠῚ 

Θηΐ ἘΊΡγο5 ᾿πηρ᾽ οἴαι! σοι Γογοῖ ν ΘΠ] ΘΠ ΓΙ: 
ποῸΠ ᾿ἱπίο!]οχὶῖ 56. ΠΙ ΠΟ σοπίθπ θη] βϑπάϊο 1Π 

δ ΠΙοπγβίθπτη Βομηδητπ : ἴπ 8115 ἀπίοπι ΠΡΥῚ5 ΠῚ 

Δ]Π10 ΘΟΠ51110 το]ϊοὶ, πἰδὶ αὖ δἀνεσβεῖιν 560 6}110 Πᾶς 

γοοα ἀραΐεπίϊ. 39 Ἐτγιιβέγα {415 οπὰ ΤΠ] οπηομἴ1ο Θοπ- 

Ποῖαι, Βαβι]τττη πηαΐαββο βθηθμ τη, εἴ {πο 1 ππῖον 

αἴχοναΐῖ, τοοαπίαβϑο πὶ ΠΡτὸ ἦς ϑριγιέι βαποῖο οᾶρ. 29, 

ὉΡῚ ΡΥ ] αν Ἰβδί πηι ΠΙΟΠΥ51:1 46 ᾿Ῥυϊητΐαξε ἰεβιμηο- 

ππχτηῃ ρτοΐογε, Ἐτιιβέσα ποῦ, ᾿πήπδπι, βΒαη θη Ἂς 1Π|- 

τατπΐαΐςο ᾿παϊοίττη οχἰβιπηϑίασ. Γπὶ σα Θπῖτ αἴας 

1Ππ|| ΓδϑΕἸ ΠῚ ΟΠ] ΠΤ, παράδοξον ἀχοῦσαι, πείγαὐιΐε απεϊίζι 

6586. ἀἸοῖς. Οὐοα ἀγσιπηεπΐο εϑὶ πὶ ΠΙΟΠυβῖο πὸ 

ἴππο 4α] 46 πὶ πιὰ 615 ἔα 1556. Ὗ ἐσιιπι, τί ]ᾶ τη αἸχ], ΠΟΤ 
56 Π8115, 584 γεγρὰ Π]15ρ]1σοΡαπί, υπάδ τηαϑπιπὶ ΠΙοην- 

βασι ἀἴσεγα πο ἀπριῖαξ τπ ΕΡ᾿ϑῖ. οαποηῖοα ΡΥ πηὰ - 
«πιοά ῥῬγοίεοϊο ποῖ ΘΟΙῚ ΠΉ1515561 ΒΆ51Π1ι|5, δἱ Πίοην - 

ΟἸ«:ςῖ5 1. 

“711πς 

ΧΙΗΙς 

δες 

εἰγοα πη-- 

πιτι 30ι. 

Ργονοῦ- 

ΡῬιπιης 

Ριϊπγατγία 

"»οπᾷᾶ, 

5 

Ὀῖοηγς- 

115. σἰΠ ΠῚ 

ΕΠ] 

σα τ 6 

σΟΠΊΡΑΓᾶ- 

ἴατ, 

4 



ΑἸαβϑὶ 1. 

Τυσοη- 

ἴα: δ6- 

σιὐϑαῖα τ, 

ΤῊ ΠῚ 

βδοη! αι [1ὰ 

εἶ δίῃ}, 
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ΘΟΠΓΡΑ 1 Πηλ] τ ἀ6 14} 1. ἘΠΕ οἵ} 5 5815 θϑϑεῖ 

ΠΟῊ [61 6556 5] 6 οῖο Ῥαΐρθηι οἱ ΕἸ] θη] η-. 

βί γα ΓΟ, αἴ π|6 Πδθο δέν ουϑιι5 Ὀ] 5} }ιθπλτι πὶ ρ] πη ν]ὰ 

ἴθ ΠΟ ; τιῦ πη] Δη]  δϑίδι ργΌῦϑιις οἱ θη ηΐθ πὴ 

νἱοϊογίδηι μα θαΐ, ΠΌΠ πο Πυροβίαβθιμ ἃ}16- 

[αἴθ 1 οἴαξι, 56 δια Θϑϑθη 28 αἰ ΓΘ ΠΕ] 1, ἃς 

Ῥοϊθηπδ σγαάιι5, ΘΓ ο]Ου δ. αἰνθυϑιαΐθηη. ΟἸμὰ 6 

1π46 σοπερτε, τι μη ΓΑ} Πα 6 1. Π]Δ] 111} τη]0, 

ἃ γδοίὰ δαιτθη ἀοο ΓΙ Πἃ ἀΡΘΥΓΑΡ  . ΗΠ] ΠΟ ΘΔ ΠῚ ΠΟΙ 

5101 σοΠϑίς 1Π 50 ΠΡ 155 πππο Ζυ!ἄθηη [0] }6Π5 οὐῃ- 

5 Ὀ5 ΤᾺ ΠΈΑ]6 ῬΡΟΡΊΘΡ Θ11Π|, 41 Πὰς γοοθ δά ἢν 
Ροϑβίαϑϑβ ἐθϑίγιιθη 85 ργᾶν τι[6] ἔτι"; ΠΏ γ6ΓῸ 
Δα ΗΠ ΘΠ5 1Π 115 41186 46 ΘΠ 510 15. οδιιδἃ ἃ σοσπο- 
ΠῚ] ΠΘ ΠῚ 50 Ἴρ051:. Αὦ ἰμδος 46 Βρι γι νΟΟ 65. δι Ϊϑ 

ΠΉ]ΠΪΠ16 αἸσ 185 ΒρΙΡΙτπι., 410 δά ογαία ΠΠτιη} ἀθ᾽ αἴθ 

56 ΠΠ 65, ΘΓ 1Π 1Π[θυἸ ΟΣ 115 τ πὰ ΟΠ] οὐαί ἃ0 

Π}] Πἰδι "ἃ ΠΑΐ ἃ ΠΙΙΠΘΙἍΠ5. ΥἹΡ ᾿σιεαν 1116 δϑὲ 

6] α5ΠΊ0 6]. 
ὅς. Εβο γ61Ὸ, 51 Π1θὰ ᾿ρ51π|5 ΘΧροπθηήὰ βθπίθη- 

11ἃ, δἰγγυῖ 16 5 Θοιιγίτεγι Θ5σοπί πηι, δ᾽ τηθο ΠΠπά, 

οἰίνα αἰ [Γογοπίϊαιη πε !απὶ, αἀ]ποίιηι μα θοαὶ, 5115- 

εἰρίο, αὐ θοάθη γϑάϊθη5 ἃς σΟΠβ 5 δ Πτῖ4 16, 56-- 

οὐππ} ϑαηδη νἹ 6] οῖ ΟΟηϑι05 [Δ 118}15 56 6 η- 

τ4η1. ΟἸοα οἵπὴ 1Π|6]ΠΠ ΟΡ ΠῚ ΝΊ ΔΘ ΠΙ ρα 65, ροϑὲ 

ῷ ἣν 

4τιατη, Ζαίηιθτι εἶθ [πιπιΐνιθ, οἱ 71) διιπι νϑγιιπι (6 1260 

ΨΟΓῸ, οἵ 1115. 6] 5101 ΠΟΙ] ΠΙ 115 {ΠΠ|ΘΘΠῚΠΙΠῚ 

51 ππὶ Αὐϊαποο πη ρ᾽ οἴ 15 ἀΠίποπὶ 14] αϑϑοῖ, 39. ΝΟΩ 

1[ἃ νοΠοπθη5 ΒΑ51Π “οἰ ΠΟ 6556 γθ τη, αὖ δἰστὴ Πᾶς 

ἴπ τὸ πα] Πὶ ῬΓΌΥ5115. ΘΠ] ΡΆΤη 5π5{1πῸΡῸ σοπίθη ἤδτη. 

ΕἘΠ5Ὶ δμῖπὰ 5018 ΠΙΟΠΎ 511 γουθὰ υἱξρογαξΐ,, 5ῖο [ἀΠη 6 ἢ 

οὰ υἱζιιρογαΐῖ, {πᾶ51 τιβι τ 15 ἀρχαὶ ΑὙΤΆ ΠΟΒ ΒΟΥ ΟΠ 15 

ποῖ “ἰβογορατοπί. Αἱ φῥγοίεοϊο ὀχῖστα πᾶπο σα]ρᾶτα 

Τὰ: Το βῖι8. Ια] τὰ ἀϊχογαὶ {πῶ Ασϊαπαπι Προ βῖτη 
Ῥομῖξι5 Ῥγοἢισαγοηῖ, ποππι}]ὰ {τι ἔλνοτε υἱάθγοπ- 

ἴα, Π1}}1} ΡῬΤΌΥθι5. πο δὰπη ἀρουίο ὀχρτϊππογοῖ, 

ΕΠηχογιηΐ ΑὙΔ ΠῚ ἀἸχῖβθο ΠΙοη  βίπιη, ἔπ ἰζιι5 οπιτηὶ οἱΐ 

τὸς {ποία, τιον ἐγ αἱ ἀπίεψιαπι Π6γδΐ, ἀρὰ ΑἸΠαπα5. 

4 Τιοηγ5. π. ἀ, Ρ. 210 : 564 ργόβθαΐ ΑἸ ἀπ αβῖι5 πὸ- 

416 ᾿θὸ ποάαο 11 6] αϑηπ 1 ἀρ ΤΙ οπγϑίτπη οο- 

σαττοτο. Εοτγίο ΒΆ5110 ἔποιιπη Γδοοσαηΐ ἔα ]5ἃ 6] 5] 0611 

τοϑπηομΐὰ ; γ6] ποῦ ἀπ πη γον ὙἹΡ ΒΔ ΠΟ ἸΒΞΙΤΏΙ5., 

81 Ζαϊὰ Το γ 510 πηῖπι5 Θομη πιο “Ἰοἴτιπη ὁ οἱ ἀἸ5ϑθξ, 

1ᾷ εἴ 81 βρομπίε 4} Αὐϊαμῖβ “1015 αἰδίατθ, οἵ ἐχ δ] τὶς 

Ἰοοὶβ. Ἔχρ σαν ἄερθεγα, αὖ ἃ ΑἸμαπαβῖο [ἀοίαπη οβῦ, 

σα} 5 ΘΙ ποτα οπέτη 51 ὙἹ Ἰ55θὶ ΒΆΒΊ 15, πὸπ ἀαθῖῖο 

4υϊπ Ῥτοιηΐστη οἷ ἉΙΔΟΓΘΙΩ Ἀ5ΒΘΏΒΙΠ ΓΕ ιιββοῖ, 

5. φιλοτιμίας Οοαϊοε5 ΗδΔ1]., οἱ Μεά. οὐπὶ τπὸ ὃχ 

Βεριῖ5. φιλονεικείας. 

Ἐχαὶ ταῦτα 1 Πο (οάϊοε8 χαὶ ταύτηι, εἰ ἰοο ραεῖο. 

Μοχ (ὐοάϊοοβ 56Χ 5θ τ {1 Βα πητ8 ἴῃ διηοπάαηήο φιο 

ἴῃ δα11|5 51. Ἰαροραΐαν : ὁ δὲ, ἕνα... χαταχρατεῖ - καὶ 

οὖχ. 

ἃ ἀναιρῶν εἴς, 1 ας ἀαθῖτπι. οδὲ «πο μος Ἰοοο 

ΒΛΑΘ1Π1 ΟΟΙΟΘΛΕΕ ΚΙ 
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Ρ 

ΘΑΡΡΑΌΟΘΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

Β φιλοτιμίας ὑπενεχθείς. Ὧ γε τοσοῦτον ἐξαρχοῦν 

δεῖξαι, ὅτι οὐ ταὐτὸν τῷ ὑποχειμένῳ Πατὴρ χαὶ 
γιὸς, " χαὶ ταῦτα ἔχειν κατὰ τοῦ βλασφημοῦντος 

τὰ νιχητήρια" ὃ δὲ, ἵνα πάνυ ἐναργῶς χαὶ ἐχ τοῦ 
περιόντος χαταχρατῇ οὐχ ἑτερότητα μόνον τῶν 
ὑποστάσεων τίθεται, ἀλλὰ καὶ οὐσίας διαφορὰν, 
καὶ δυνάμεως ὕφεσιν, χαὶ δόξης παραλλαγήν. “Ὥστε 

ἐχ τούτου συνέδη, χαχοῦ μὲν αὐτὸν χαχὸν δια- 

μεῖψαι τῆς δὲ ὀρθότητος τοῦ λόγου διαμαρτεῖν. 

'Ταύτη τοι χαὶ παντοδαπός ἐστιν ἐν τοῖς συγγράμ.- 
μασιν, νῦν μὲν ὅ ἀναιρῶν τὸ ὁμοούσιον, ἢ διὰ τὸν 
ἐπ᾽ ἀθετήσει τῶν ὑποστάσεων χαχῶς αὐτῷ χεχρη- 

μένον" νῦν δὲ προσιέμενος ἐν οἷς ἀπολογεῖται πρὸς 

τὸν δικώνυμον. Πρὸς δὲ τούτοις “ χαὶ περὶ τοῦ Πνεύ- 

ματος ἀφῆχε φωνὰς, ἥχιστα πρεπούσας τῷ Πνεύ- 

ματι, τῆς προσχυνουμένης αὐτὸ θεότητος ἐξορίζων, 

χαὶ χώτω που τῇ χτιστῇ καὶ λειτουργῷ φύσει συν- 

αριθμῶν. Ὃ μὲν οὖν ἀνὴρ τοιοῦτος. 

ἃ ᾿Εγὼ δὲ 
4, ΠΑ ΟΝ - ἅ , ᾿ δ ΑῊΡ 

χατ οὐσίαν. εἰ μεν προσχειμενον ἔχει το ἀπαραλ- 

ὩῸΤΘΝΕΣ δ᾿ δι τ δαὶ ΤΣ λ 
» ξἴἰ χρὴ τοῦμον ἰόιον εἰπέϊν , τὸ ὁμοιον 

“ ΄ -Ὁ 

λάχτως, δέχομαι τὴν φωνὴν, ὡς εἰς ταὐτὸν τῷ ὅμο- 

ουσίῳ φέρουσαν, χατὰ τὴν ὑγιῆ δηλονότι τοῦ ὅμο- 
͵ ϑὼ ἐν, οὺῦ, Ἁ Ἁ 2 Τ , Ζ 

ουσίου διάνοιαν. “ Ὅπερ χαὶ τοὺς ἐν Νικαία νοή- 
σαντας᾽ φῶς ἐχ φωτός" χαὶ, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ 

-Ὡ “οεῸ - “ ἀληθινοῦ, καὶ τὰ τοιαῦτα τὸν Νονογενῇ προσειπόν- 
- 3 “2 ΄ δ χν , “ Ξ᾿ τας, ἐπαγαγεῖν ἀχολούθως τὸ διμοούσιον. Οὔτε οὖν 

ἀββουοναΐ ΒαβΉ] 15, οἵ ἃ ΠΙΟΉΎ 510 50] αἴ πτη οἱ ἃ 54} 0]- 

Ἰτὸ Δ} {πππὶ σΟμβ θα π 1816, Πρ56 ΤΊ ΟΠ  51τ|5 σοη ζι-- 

ἰαυἹῦ δοοιιβαίογο5. 5105, ἰεβίθ ΑἸΠπαπαβῖο, ἸΡΊ 6 πὶ Ρ. 

255 : (ὑὐϊ διΐν πιοπίϊεαπίμν" εἰϊαίδ5ε Εἰ ζϊισι ἐπί 6)" 

765 οΥϑαίας Ἄεοπιριίαγὶ εἰ πεημασιαπι 6556 αἰγὶ οοπ- 

διδοίαπιίϊαίεπι. (ιοα βρεοίας δα δα ]] απ, Ῥγοθα-- 

ΒὈΠῸ ποῦ εϑὲ Οἱ ΥΤΊβ1558. σοΠβα βία π 1416, φαοά πὸπ 

ΠΗ 115 1051 Δαν υβαυ τη δϑῖ {πᾶτη ΑὙΙΔ ΠΝ : Πα πὰ πὶ 

Πὰς σόοο ρου ἢ {7 τιδὶ 6588 ΘΒ ]]Π1α τ, 564 οἰγ θὰ 

ΑΞ, 165. 5101 ῥῬΓΒΙΠἀ51556 Ὁ ἃ ιβιι πὴ 6556 ΜΆ πὰ ἀπ-᾿ 

σΥταπιπι, [0116 ἃ“ ποίιιβ ὁδί, αὐ Ἰάθπη 6 Θά Ρ6]11Ὸ 

7πατοῖατῃ ἴονγει. 

»διὰ τὸν .... χεχρημιένον 515. σομβθη 6 π 1} 115. Ν88, 

απ ῃΐθιι5 ὁπηοπάαξιπη {πο ογαΐ πη οατ{15 διὰ τῶν..., 

χεχρημιένων. 

« χαὶ περὶ τοῦ  (ὐοπήπποιῖο Δ 41| ἐκ Ζαδέιμον Ν95. 
δίδει Ν᾽ ἀξ οαπιιβ οατη ΒΒ σῖο βεοαπηᾶο εἐ (ΙΒ πᾶποὸ 

βοοπάο πρεπούσας πνευματικῷ, τ᾽ 0065 πιῖητη:6 αἰσπας 

Πποπιῖπο δριγ ταὶ, 

ἁ ἐγὼ δὲ Ἴ Ηα:]. εἱ Μοά. ἐμὲ δέ, Ῥάι]ο ροβὺ ἔγοβ (ὁ 
ἄἴσοβ τϑοθηίογοβ ἔχοι τό. Μοχ ρυφροβιῖο εἰς ἁἀἀ1ὰ 

δχ βερίθιῃ Νῖ58. ξ 

« ὅπερ καὶ... νοήσαντοις} [τὰ Ηατ]., Μεά,, (ο15]. αὐον- 

486, οἵ ἴοι θα. ἘΜ1Π ὥσπερ καὶ... φήσαντας. Ηαὰ- 

Ῥεῖ ἴαπηθπ οὐττο Παρσαποοπηβὶβ ὅπερ... υεήσαντας, Βακὶ-- 

Ἰοθηβὶβ Ῥυϊηηὰ ὅπερ... φήσαντας. 



ἘΡΙΒΤΟΙᾺ 

Ὁ ἠἑ , ΄ 

ψωτὸς πρὸς φῶς, οὔτε ἀληθείας πρὸς ἀλήθειάν πο- 
- - “ὦ , Α -Ὁ 

τε, οὔτε τῆς τοῦ Μονογενοὺς οὐσίας πρὸς τὴν τοῦ 
ἣν - , ἿΝ 

Πατρὸς ἐπινοῆσαί τινα παραλλαγὴν δυνατόν. ᾿ ["ἴ 
τις οὖν οὕτως, ὡς εἶπον, ἐχδέχοιτο; προσίεμαι τὴν 

΄ 9 ἘΣ , ΧΥΜΟῚ , - 
φωνήν. [5 δέ τις τοῦ ὁμοίου τὸ ἀπαράλλακτον ἀπο- 

, τέμνοι, ὅπερ οἵ κατὰ τὴν Κωνσταντινούπολιν πε- 
ποιήχασιν, ὑποπτεύω τὸ ῥῆμα, ὡς τοῦ Μονογενοὺς 

Ἁ Ν,ῃ , 4, ᾿Ὶ δύ Ὁ Ν - 

τὴν δόξαν κατασμικρύνον. Καὶ γὰρ χαὶ ἀμυδραῖς 
» -Ὁ- Ἷ 

ἐμφερείαις, χαὶ πλεῖστον τῶν ἀρχετύπων ἀποδεού- 
»" ᾿ τὶ 

σαις. τὸ διιοιον πολλάχις 8 ἐπινοεῖν εἰώθαμεν. ᾿Κπεὶ 
οὖν ἧττον οἶμαι καχουργεῖσθαι τὸ ὁμοούσιον, οὕτω 

ἷς ΚΡ Ρς ἢ ἈΝ ΡΣ ἾΣ Ὁ 5 - - ν 
χαὶ αὐτὸς τίθεμαι. ᾿Αλλὰ τί οὐχ ἐπιφοιτᾶς ἡμῖν, ὦ 
εν « , δι ἐπα ἢ, .,5 ΄ ᾿ δι αν, ἄριστε, ὥστε παρόντας ἡμᾶς ἀλλήλοις “ περὶ τῶν 

, Ν Ὁ ᾿Ὶ Α΄ τὶ Ἕ: τοιούτων διαλεχθῆναι, χαὶ μὴ γράμμασιν ἀψύχοις 
ἢ - Ἴ χαταπιστεύειν τὰ τηλικαῦτα, ἄλλως τε μήτε πάνυ 

δημοσιεύειν τὰ ἑαυτῶν ἐγνωχότας; “Ὅπως οὖν μὴ 

τὸ τοῦ Διογένους πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον χαὶ αὐτὸς 
ς ἔ-. τ [} Ν 3 ᾿ β.,. δ.» σὰ λδω ῶ ᾿ ἡμῖν εἴπης, ὅτι ἴσον ἐστὶ παρ᾽ ὑμῶν τὸ δεῦρο" καὶ 

λ λὶ “ 3.“οἱῷ ᾿" ς΄ 2 ΓΑ ΤΩ : Ὁ - « Χ 3 
πρὸς ὑμᾶς ἐνθένδε. ' “Ημεῖς μὲν γὰρ ὑπὸ τῆς ἀῤῥω- 

στίας, μικροῦ δεῖν, ὥσπερ τὰ φυτὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς 
, 5. Δ , Ἀ ν ᾿ - , χώρας ἀεὶ χατεχόμεθα᾽ χαὶ ἅμα τὸ, λαθεῖν βιώ- 

σαντες, ἐν τοῖς πρώτοις τῶν ἀγαθῶν ἄγομεν. Σὺ δὲ 

ἔῤῥωσαί τε, ὥς φασι, χαὶ ἅμα πολίτην σεαυτὸν 

τῆς οἰχουμένης ποιήσας, δίκαιος ἂν εἴης χαὶ δεῦρο 

φοιτᾶν, ὡς εἰς μέρος τῆς σεαυτοῦ. Εἰ γὰρ χαὶ τοῖς 
»"Ἢ » , δ “- 

πραχτιχοῖς ὑμῖν πρέπουσι δῆμοι χαὶ πόλεις, αἷς 
λ Φ' ὁ 5 Χ ,ὕ ΕῚ ᾿ς 7 Η 7, 

τὰς χατ᾽ ἀρετὴν πράξεις ἐνεπιδείχνυσθε, ἀλλά γε 
χ , . - Ἂ - 

πρὸς θεωρίαν χαὶ τὴν κατὰ νοῦν ἐνέργειαν, δι᾽ ἧς 
, - πα ἘΝ ν εκ ΡΟ ΟΡ α δ 

συναπτόμεθα τῷ Θεῷ, ἀγαθὴ συνεργὸς ἣ ἥσυχία 
ΟΥ̓ Χ - ο - 

ἣν πολλὴν ἐπὶ τῆς ἐσχατιᾶς χαὶ ἄφθονον γεωργοῦ- 
κιν "ὦ ἀφ λον , εξ 

μεν, “ σὺν αὐτῷ γε εἰπεῖν τῷ παρασχομένῳ ἡμῖν 

Θεῷ. Εἰ δὲ πάντως δεῖ περιέπειν τὰς δυναστείας, 
᾿ - Ν Χ ο 

καὶ περιφρονεῖν τοὺς χαμαὶ χειμένους ἡμᾶς, σὺ δὲ 
ΕῚ ͵ Ν' ΄ 

ἄλλα γράφε, καὶ ταύτη ποίει ἡδίους. 

Γ εἴ τις οὖν {πιὰ νοου]α οχ βορίοπι Μ,85. δ ϊία. 
ΤΙ ἄοτα 611 τὴν φωνὴν αὐτοῦ, ἀεοδὺ α] μα νὸχ ἴῃ 86 - 

Ρίδιῃ Ν85. 

8 ἐπινοεῖν ν᾽ αἰσαπιιβ οάδθχ οαπὶ ἐγΊθιιβ5 γθοθπίῖο-- 
ΤΊΡαι5 ἐπιλέγειν. 

ἢ περὶ τῶν τοιούτων 1 [{8 ἔτ65 νοι ιιβι155ϊτὴῖ (ΟΠ Ἰο65. 

ἘΠῚ περὶ τούτων. Ῥαι]ο ροβί 61] καταπιστεύειν ταῦτα. 

ϑορίομι Νῖ58, αὖ ἴῃ ἰοχία. 
ἱ ἡμεῖς μὲν γάρ 1 Βοβίοτηᾶτη γοσυ απ ἃ ἀἸ ἀϊπηιι5 ἐκ 

Ηλι]. Μεά. (015]. αἴτοάιι εἰ αὐτόάιιο Ἀορσῖο, Ὑτἄθίιν 

ΤΟΝ. {Π|. 
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ΔΡΡΘΙαρηΐ, ΘοΟηβθ πιθηἴθυ (ΟΠϑιι δια ἴα} 6 86176-- Οἰακβὶβ ". 
σΘΡΘ. Νϑάτι ἸσΊτν [ΠΤΉ1Π15 ἃ ᾿ΠΠ]Π6, ΠΘΙΠ6 νο- 

ΥἸΓΔ 115 ἃ γουϊαῖθ, ΠΘι6 {ΠΠΊ ΘΠ Θϑϑθηο ἃ Ρὰ- 

{{15 6556 η{18.. {1} πη π|ᾶηὶ ΘΧΟΟΘΊ ΓΑΙ ΑΙ ΓΘ πὰ 
Ροίοϑε. Τί τι6 51 {115 1ἴὰ, τ ΟἸΧῚ, ΔοοΘροεῖ δ- 

μλϊ το νοσδθμι. 51 415, ἁιιΐθαι 1ΠΠπ|4, οὐσα τἰΐαπι 

αἰ [ενθηίίαπι, Αἰ ϑοΙΠ δῇ ἃ 511}1}}, 14 «ποα (οη- 

5[ΔΠΊΠΟΡΟΙΙ ἔδοξιιπι δϑὲ, ϑιβρθοίπηι πὰ θ60 γϑν- 
Ῥαμ, τπιὲ {ΠΠ|Ρ 6 111 σ]ΟΥ ΙΔ ΠῚ ἸΏ] Π] ΠῚ η5. ΝΆιη ἴῃ 

᾿πη ΟΊ ΠῚ 1158 Θ 18 Π} ΟἾΘΟ1 115 δὲ ατι86. Οἱ  πλτι. ἃ} 

ΘΧΘΙΡΙΔΡΙ 115. (ἰβϑι θην, [πὴ }]16. ΘΟΠΟΙρΟΙΘ. ΠῸΠ 
ΤΆ1Ὸ 5016 Π1π|5. ΟΠΟΠΙΔΠ) ἰστίαν ΟΠβι ϑ[απ 18 ]6 

ΔΡΌΙΓΓΟΥ ΠΉΪ] Πτι5 6556 [ρα ϊ ΟΌΠΟΧΊΙΙΠ, 516 6 1056 

ΡΙΟἤίθον. 5864 σα ΠΟη Δος6 615 4 Πο5,; Ο ΟΡ[ΠΠΘ, 

τιἰ σοΥ ἢ} ἐ6 6] 15Π1041 γΘΡτι5. ΘΟ] πα τ} 16" 
ΠΟ5, ΠΘῸ 165 [Δ ΠῚ ΠΠΟΠΊΘΉΓ ἸΠᾺ ΠΙΠ}15 [1 16 15 ΘΟΙῺ- 

1 ΓΑ Πη115. ῬΥΦΘΒΘΡ ἢ ΠῚ ΟἸΠ} ΔΙΙΟΘῸΙ ΠΟϑιΡα γα] ΆΓΘ 

ΠΟΙ ΟἸΠΠΪΠΟ 5ἰα θυ ηι5 ἢ ΝῸ Ἰριίαν οἵ 1056 ΠΟΡῚ5 

ἄϊοαβ {Ππ4 ὈΙΟρ  ἢ15 ἃἀ ΑἸοχαπάνιηι), [ἀπ ππ θη} 

6556 πὰς ἃ νοῦ ἱ5, οἱ ἰϑίπιο ἃ ΠΟΌΙ5 Υ]86. ΝῸΒ 6Π1ΠῚ 

Ρ δ ᾿ἱπΠ νπηϊταῖθ ἴδιο, Ρ] Δ ΓΑ Υ ΕΠ ἴῃ ὨΊΟΥΘΠ], ΘΟ 6 ΠῚ 
5Θ ΠΡΟ. ΙοοῸ ἀθηπθηλ; ῬΡίθρθασιθ {Ππ4, ἐα- 
{αν ἐπι νίία, πῖον Ῥυϊπηανρα ΠΟ Πα ἀποϊηγι5. Τὰ 
ἀπιΐθιη ν 8165, πιὰ ἁπάϊο, δὲ ρυΡϑίθυθα οὐ ἴθ᾽ Ρ511ΠῈ 

ΟΥ̓ΌΙ5. ΤΘΥΓΑΡΠΠῚ ΟΝ ΘΠ ἔθοθυῖθ, δ πππ} δϑὶ αὖ ἢτιο 

οἴϊαιη δἀ πο05, ἰδ πη τατὴ ἃ Δ] 14πιᾶΠ| ἰπι85 Ρ 188 
ῬΑΡ ΘΠ νϑη[65. ΝᾺΠῚ 51 γο]5 δοίιιο515 σΟΠ]ρ6-- 

τὰ πὲ ΡΟΡῈΪ δὲ παρ 65, Ζα θι15 γθοίθ [χοΐα οβίθη 115: 

αἱ ποθ δά οοπί θη] Οπθὴι δὲ ΠΊΘΠ [5 πη Θα118-- 

ΠΟΠΘΠῚ, {π|ὰ Π 60 σΟὨ]ΠΠΡΊΠλ}, Ορεπηὰ Δα] 1 χ 
ῬΘΖιΐθ5 : {πᾶμ. τη] δ πὶ ἁἴαιιθ ἀπ δηΐθιῃ ἴῃ 

Ἰος 5θοθϑϑι πιθ ΕΠ ἰπητι5.; {ποἀ {1461} ΟἸ1ΠῚ 1050 
ἀϊοίαμι 511, {αὶ ΠΠ8πὶ ΠΟΪ5 ϑιρρεάϊίαι, Π6ο. Οαοά 

51 ΟΠ ΠΪΠῸ ΘΟ] 6 Πα] μοϊθηϊαίτιθ. 5 ηΐ, ἃ. ΠῸ5 “αὶ 

Ἰνπι τη] Δ ΟΘηλτ15 ΘΟ  ΘΙΏ ΠΟΙᾺ] ; ἔπι ΘΘΡ ἴθ Ἀ]18 5001} 88, 

οἱ τὰ Πο5 ΘΧ ΙΔ Ρ68. 

- 

απΐοπι ἴῃ Θ 115 {π|556 ἀο]οία, τὖ πο νυ θοστιπὶ σΟηη-- 

Ρ]οχῖο οαπὶ ρυο θη]! ΘΠ] ΠΡ ΟΓΘίμ, “1851 ἀἸΟΘυ 8 
γο]ϊϑδοΐ ΒΑΒΙΠ1ὰ5 : μὲ π6 εἰϊσας εἴς. 56 βθθρε ἃ]]ὰ5 

ἀρια Βαβι πὴ ἰδ ἸΟψαο πα ταῖο, ὅπως ὑνὴ εἴπῃς, 

ἰάεπι βοπαΐ δὸ ποίϊ αἄΐσονο. 

Κ σὺν αὐτῷ γε... περιέπειν  ΟΡΘ 56χ (οάϊουπι ἐχρ]ο- 
γἰπλαβ {πῶ ἀδονᾶπξ, οἷ οογγιρίᾶ ΒΑ ΠΔΥΙΠ1115. 516 

δπΐπη δα: σὺν αὐτός γε ἡμῖν. Εἰ δὲ πάντως δεῖ περιτρέ- 

πειν. 

9 



- ζϑ ζῷ, ,.,, ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΕ ΘΟΑΡΡΛΑΏΌΟΟ. ΑΒΟΘΟΗΙΕΡ. 

ΟἸ]ας515 1. 

ἘΡΙΘΤΟῚ, Αἶχ. “ας 

ΟΙΧΧΥ, 

ἘΠΙΣΊΤΟΛΗ ΤΙ. 

ῬΑ 1]1π5 Ιου γ ϑίπιθαι ταἱτ{10 δα Ἰρϑῖτι5 τη [ΠῸΠ|, οἵ απ ἴῃ 50}1{π|1π6πὶ ὉΠ] οἷαΐ ; σοΠαΐ ΘΟ] πη] οἴου ἀπριθηίο 

ΟὈΙα ἐπλτὰν, τα 411ὰ5 οἄόογο αἰ ταθαΐ. 

«1ε 7τάπιαπι. 

ϑοιρία ἴμ ΤΑ]15. ([{ποο4ΔΠ} ἃ15. δϑί οοϊ τ} 5. ΠΟ ρα ΠΕ]. 
δοσοδδη, 

Ῥοβίιιδηι τη 8} ΟΘΡΘΡπ 41] 6] π5Π|0 61 τ θιι5 
ΟΡΘΙἈ ΠῚ ἀπὲ, ΘΑ ΠῚ Π116 ΟἸΟἸΙΓΘΠῚ ἃ 56011Π} γΘ56Θη.-- 
ἴθ} οἰ θοθγιιηξ : {πΠῚ γΘΓῸ {ΠΠπ|85 415 ππσιιθηΐο 
ΟΡΠΕ5, ᾿Ρ58 ΠῚ ΟΠ] ΠΠΡῚ 5᾽ ππιηΐ ΘΧ ΘΓ ΠΪ5. {ΠΟΘ ΗΠ 

δια 6 1 1{ΠΠπ|8 ρα σα πτ1ἃ ΠΡ ΘΥιι ΠῚ 1} π|π σ ΘΚ ΘΠῚ οἷ, 

Ομ} 15. ̓ρ5ἃ ΟἹΟΌ" Θϑῖ, ῬΟϑβϑθϑϑοηθ Δ 6 41|. ΝᾺΠῚ 
[τὰ σγ  Π Δ 56 ππ|πίπι οἱ τ] Πατι8., δος 116 

5 θα. 564 4110 ΘΟΠ51Π10 ᾿πά4θ Θχορ ον ορίϑίο- 

ἘΉΠ ας νἱ- 41 ἢ Ῥοβίαιια πὶ σΘΡῚ {Πππιπὶ ὈΙΟΠ 51 τπιπ|, ΟἸἸπ ὨΙΟ- 
δεν ΤῊΣ πιράθιῃ, δίῃ ΠΠ1π|5 Δ ΠΙΠ185 ἃ] 5 ΕἸ γ1ΠῸ τπιηστιθηίο 

Ἰλιοπηθά 68. 1 ΠΠΧ] : ΠηΪ51 δαΪ {πιὰ Π} ἋἸσ 1116}. τ ΘΓ ρ58 τιπὰ 

ΘΠ] 60 σοηνΟΪ 65, δὲ πἰάτιη ροία5 {61 ἀρι ΠῸ5 
15. {π|6πὰ ἀϊχὶ, σοιηροσῖῖ. Οτοα 51 ἄτη νῖνο, πος 

νι ἀθυῖηι, ἃ0 αἸσηϊζα θη} {πᾶ 86] 5110} }Π|6 ν ἴδ σο- 
115 ἐγ Π5] ΓΔ}; Π.11}{15 ῬΟΙΘΟἢΪ5 Π 60 αἰ η]5 Ορι5 Ὁ 

ΠΉΪ ΠῚ Ουτ, ταῦ οἱ ἐἰθ θ᾽ τι τη. ΠΟ πον τη ΔἸ ρ δι. 

ἃ πρὸς ἐλευθέραν ἘΔ ἰουλίττῃ ἐλευθέρα, «7εἸ 

νυἱάιπιθ. δε ποπῆοη {11 πα]]ὸ ἴῃ οοϊοε Δῖς, τὸ- 

Ῥουϊέαν, ποο νυἱήπα, δα 4πᾶπΠῃ 80. 1ρ51: Πάπο Θρ 5ἔο πὰ 

ΒΒ1Π1ιι|5, Θομ απ] 66 οαπὶ Φα]}1{α, ἄς {πὰ ἴῃ Ρ]α- 

ΤἼΡυι5 ἀρὶς ΤΠ ονῖ5, Νϑαάπιθ εἰϊαπὶ ἴῃ μὰ εἴ Ῥ] αν θιι5 

1115. ΒΆ511}1 δρ 5015 ἐλευθέρα ποπιθη ῬΓΟΡΓ τι οβί, 

᾿δΒ64 ν᾽ ἀπιᾶπι πηαί ΓΟ Π πὶ “οϑῖσπαΐ. 815. ατορουῖις Νὰ. 
ἴπ Ἐρίϑι. 147, ἐλευθέραν ΑἸΥΡΙΙ, 14 ἐ5ὲ, ν᾿ ἀαδπι ἃΡρε]- 

ὅ Πρὸς ἐλευθέραν. 

- , 

Γέχνη τίς ἐστι περιστερῶν θηρευτιχὴ τοιαύτη. 

Ὅταν μιᾶς" ἐγκρατεῖς γένωνται οἵ τὰ τοιαῦτα 
Α ΄ 7 - 

σπουδάζοντες, χειροήθη τε ταύτην χαὶ ὁμόσιτον 
" λ ᾿ ἑαυτοῖς ἀπεργάσωνται" τότε μύρῳ τὰς πτέρυγας 

αὐτῆς χρίσαντες, ἐῶσι συναγελασθῆναι ταῖς ἔξωθεν. 
Ὁ ΄ Ἡ δὲ τοῦ μύρου " ἐχείνου εὐωδία τὴν αὐτόνομον 

-- - - ΄ Ἁ 

ἐχείνην ἀγέλην κτῆμα ποιεῖται τῷ χεχτημένῳ τὴν 
Α 

τιθασσόν. Πρὸς γὰρ “ τὰς εὐπνοίας χαὶ αἷ λοιπαὶ 
χε" δ, , 

συνεφέπονταί τε χαὶ εἰσοικίζονται. “Τί δὲ βουλόμε-- 
ὩὟ - Σ συ - ν᾿ νος ἐντεῦθεν ἄρχομαι τοῦ γράμματος; Ὅτι λαδὼν 

» Ν ΄ , ΟΝ Ἅ, μιὺς , 

τὸν υἱὸν Διονύσιον, τόν ποτε Διομήδην, χαὶ τῷ θείῳ 
- - - , 2Κ 

μύρῳ τὰς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ πτέρυγας διαχρίσας, ἐξ- 
κα Ν, 

ἔπεμψα πρὸς τὴν σὴν σεμνοπρέπειαν᾽ ὥστε χαὶ σὲ 
“- τ - " 

αὐτὴν συναναπτῖναι αὐτῷ, καὶ χαταλαύεῖν τὴν 
ε - Ζ “᾿ χκαλιὰν, ἣν παρ᾽ ἡμῖν ἐπήξατο ὃ προειρημένος. ᾿Εὰν 

Ἢ ὕτα ἴδοινι ἐπὶ τῆς ἐμῆς ζωῇ ὶ τὴν σὴ οὖν ταῦτα ἴδοιμι ἐπὶ τῆς ἐμῆς ζωῆΐς, καὶ τὴν σὴν 
δ 4 τΣ Α ΠΝ ἘΞ δὲ ͵ὔ ῃ Ζ. 

σεμνοπρέπειαν πρὸς τὸν ὑψηλὸν βίον μεταθεμένην, 

πολλῶν προσώπων ἀξίων τοῦ Θεοῦ δεηθήσομαι, τὴν 

χεχρεωστημένην τιμὴν ἀποπληρῶσαι αὐτῷ. 

1α: ΒΘ πιρ] οἰ άπε, φυαπι ̓ ρϑῖτι5 Ζποπ Φἀ πη ΘΟπ} ΠΡΌ ΠῚ ἔπιῖ550 

ἀἰχοναΐ τη Ερίιβε, 140. 

» ἐχείνου 1 [τὰ 56χ ἀπί{πι| (οάϊοο5, ἘΔΤΠ ἐχείνη. 
ς τὰς εὐπνοίας [1 Ηα}]. ΕΔΗ τὰς εὐπνοούσας, δας 

γι ὕοπε οἰεπί, 4ιοα τηΐπιιθ ψΟΓ μη δϑΐ, ΘΠ ΠΏ τΠπᾶ 

ταπέπτη ππραθπΐο ΟὈ] τα 511. Τθοοϑῦ πο ψουθου τα 

ΘΟΠΙΡΙοχὶο ἴῃ ἀπε ]βδῖπιο οαἴος (ὐοἸ5]ὰ πο. 

ἽΝΑ ἘΡ1 5101. πὶ. 
ὙΌΩΧΧΤΙΧ. 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ ΙΑ. 

Βαβ1 115 ἀἴοτ ἐδβίμτ οο]υανοσαὶ οαπ Π]115 πιηΐπ5 οχ απηϊοὶϑ σαῖς » {π6π| ΡῈ" 605 βαϊιἰαξ, 8ἃο πογίαίαγ., τι 5ἷ 

ΟαΤῚ5. Ποῖ ἄοπο ὀχβοϊγαΐαν, βθοιπῃ νἱΐατη ἰσαδαοδΐ. 

δϑίπο ἱπδογίριίοτιο, ἀπιϊοὶἱα ΘΓσο. 

Ῥοβίσιιδηι Π6ὶ συαῖα ἀἸθιὴ βᾷ ποίη} [ΓΔ 56 1- 

1115 ΟἿ {118 ΠΟΘ 15, ἃ0 ΥΘΥ6 ρου δοῖα 50] θη ηἶὰ 
ϑογίρέα ἐπ 

δ ΘΟΌδδιε, 

ἃ ἐπὶ φιλίᾳ Ἵ 81. Οοάοχ διίίχιμιβ ᾿ηϑῖσ πα Ἐσο]οβί 
ῬΑγ]β᾽ θη 515, πλ6] 15. πᾶ πὶ ἴῃ Θ1{15 οἱ ἐὐθιι5 1115 οο- 

ἃ ᾿Ανεπίγραφος, ἣ ἐπὶ φιλία. 

Τὴ τοῦ Θεοῦ χάριτι τὴν ἁγίαν ἡμέραν συνδια- 
γαγόντες τοῖς τέχνοις ἡμῶν, χαὶ ὄντως τελείαν ἕορ- 

ἄιοιθιι5 Ν55, ἐπὶ φίλῳ. 
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τὴν ἑορτάσαντες τῷ Κυρίῳ, διὰ τὴν ὑπερόάλλουσαν οΕἸΘὈγανίπιις ΠΟΠΙΪΠΟ., 0}} ΟΧΙ ΤΠ ΘΟΙΈΠῚ. 1Π ΟἸαροῖς 1, 
- »" ΄ ΓΟ Ὶ 

αὐτῶν περὶ τὸν Θεὸν ἀγάπην, προεπέμψαμεν μεθ᾽ 1) Τλδι1Π} ΔΠΊΟΓΘΠῚ, 58 Π05 ΓΘΘΠῚ 51 Π1115 Δ] ἔπ} 1 Ὁ γ86-- 

δγείας πρὸς τὴν σὴν εὐγένειαν, εὐχόμενοι τῷ φι- 5[δητἊτη, ΠΘιμὴ [6 Ὁ: ΠΙ 55] Πηῖπ1πὶ ῬΡΘΟΔΠ 68, τ οἵ 

λανθρώπῳ Θεῷ, χαὶ αὐτοῖς δοθῆναι εἰρηνικὸν ἄγ- 1ρ515 ἀδίιιν Ρδο!ἤσιιθ ἈΠ ΘΟ] 115 Δ 0 ἃ γἹ8 οο- 
γελον βοηθὸν καὶ σύμπορον, χαὶ σὲ παρ᾽ αὐτῶν χα- πΠι65, [6716 58 Π1|1ΠῚ, Θἵ 1Π ΟἸΠη] ἰγΆ ΠΩ 1116 οοη- 

-Ὁ , -Ὁ . . 5 .- 

ταληφθῆναι ἐν ὑγείᾳ καὶ πάση εἰρηνικῇ καταστά- 5[{Ππιππηὶ ΤΘΡΘΥΪδηΐ : αἱ ἘΠῚ ΟΠ 7τι6 [6 15, 561-- 

σει" ἵνα ὅπουπερ ἂν ἦτε, δουλεύοντες τῷ Κυρίῳ, νἱοπίο5 Τομηἶπο, δἰάτι6 συαίϊαθ ἀθθηΐθ5, [Ὁ ΕΠ Πὶ 

χαὶ εὐχαριστοῦντες αὐτῷ, εὐφραίνητε ἡμᾶς ἕως ποῖ5, ἀτιπὶ 'ἴπ ΠΟΟ τητπ4ο0 ϑ5ιιπηιι5 [Δ Πη]ἃ ῬΘΡῚΙΠῚ 

ἐσμὲν ἐν τῷ χόσμῳ, ἀχούοντας τὰ παρ᾽ ὑμῶν. ᾿Εὰν ναϑίγΆΓΙΠΙ Αἰ ΓΘΡ115. 51 γΘγῸ ΤΠ ειι5 βδ ποίτι5 ΠΡ ιδξ 

δὲ παράσχη “ ὃ ἅγιος Θεὸς θᾶττόν σε τῶν φροντί- 1101, τιῦ τι η ΟἹ ΕἸ55Ί τ 6. ἃ}0 515 Οἵ115 ΘΧ ΡΘΕ Ρ5; 

δων τούτων ἀπαλλαγῆναι, παραχαλοῦμέν σε μηδὲν ΓΟΘΆΠΗΙΙΒ τιῦ ΠΪ1] ΔΗΠ υιι5. μὰ 685, “αι τ νἱ- 

προτιμῆσαι ἴ τῆς μεθ’ ἡμῶν διαγωγῆς. Οἴμαι γὰρ ἴδῃ ἀθρᾶδθ ποθ ίβοιιη). Ἐχίβεπ]ο. ΘΗΪΠῚ [6 ΠΟ 1η-- 

μὴ εὑρεῖν σε τοὺς οὕτως ἀγαπῶντας, καὶ ἀντιποι- ὀ  ῴὙΘΠΙΆΡΙΠΙ 4] τὰ ἀΠΠσὰπὲ, δὲ ΔΙ ΟΓΘὴ ὙΘΒΓΡΙΠῚ 

ουμένους τῆς παρ᾽ ὑμῖν φιλίας. “Ἕως οὖν ἂν οἶχο- καὶ [88 [αοἰαπῖ. Οπαπάϊι ἰρίταν, Π 60 ἀἸβρθηβαηίθ, 

νομῇ ὁ ἅγιος τὸν χωρισμὸν τοῦτον, διὰ πάσης προ- 5ΘΡΑΡΔΙ ΘΥΠλ115, 465 Ορθι πὶ αξ ΠΟΘ δὰ ΟἸΙΏΠΘΠῚ 

φάσεως παραμυθεῖσθαι ἡμᾶς γράμμασι χαταξίου. ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ 61) ΠΠ θυ 8 ΘΟΠ5Ο]ΘΓ]5. 

8 ὁ ἅγιος Θεός 1 Τ)ηεο8ὲ Θεός πη (οά. Μεάϊοεο εἰ ἀπο- Ἢ τῆς μεθ᾽ ἡμῶν 1 Ὁ υο Μ88. τῆς παρ᾽ ἡμῖν. Μοχ Οο- 

Ῥιι5 γϑοθη!ονιθιι5. ἄοχ (ΟἸατοπιοηίδμιιβ ἕως δ᾽ ἄν. 

ΠΥ νΝ. τ σεν τδι, 90}ὦδὅὕὕ.ὕ...Ὁ τ δον ὡς δ πλοῦς 

ἘΕΠΙΣΤΟΛΗ ι΄. ΕΡΥΒΈ ΟΣ ΑΣΧΤΙ. “11 ς 
ΟΙΧΧΙ. 

ΟἸγπαρίαπι ρογανθαπα πογίαξαν ΒαΒ1]1τ|5 αὐ 5θρῖτι5 ἃ 56 βουϊθαΐ. 

ΕῚ , ᾿ - 
Ὀλυμπίῳ. Οἰγπιρῖο. 

ἼΕγραφες ἡμῖν πρότερον μὲν ὀλίγα, νῦν δὲ οὐδὲ ΘΟΡΙΡΕσα5 ΠΟΡΪ5 Ρυἶτι5 ρατιοα; ΠιΙΠΟ ΥΘΙῸ ΠΘ Ῥιιοὰ Βογίρέα νἱ- 
ἰδέτε ἐπ 565 557, ᾿ ΑΥ͂ " " ,ὔ .4 -εὦ ΓΞ ,ὔ . ὼ ᾿ ΞΕΙΞ ε. 5 " Ἑ 

ὀλίγα’ καὶ ἔοιχεν ἡ βραχυλογία προϊοῦσατῷ χρόνῳ, «αϊάσιη : ἃο ν᾽ ἀθῖπν ὈΡΘν ΠΟ ΘΠ ΕΠ, ἔθ ΠΠ ΡΟΥΘ ῬΓῸ ας ςρω. 

παντελὴς γίνεσθαι ἀφωνία. ᾿Επάνελθε τοίνυν ἐπὶ σγοάϊθπ5, ΟΠΊΏΪΠῸ ΠΘΥῚ ἰδ ει ΠΙ185. ἈΘαΙ 16 

τὸ ἔθος: ὡς οὐχ ἔτι σοι μεμψόμεθα λαχωνίζοντ: 93 αἀ σοποαθιπαἴποπ), φαδπάοαιίάθμη. ΠΟΙ ἈΠΙΡΠ τι 

πρὸς ἡμᾶς διὰ γραμμάτων" ἀλλὰ καὶ τὰ μιχρὰ Δ φυθγεπλιν, 4ιοά ΤιλοοΠῖο6 ἃ ΠΟΒ 5001085 : 5864 δὲ 

γράμματα, σύμόολα ὄντα τῆς μεγάλης σου διαθέ- ὈγΘν65 ΠΠ [6 5, τὐ πηᾶσηϊ πὶ ΔΙΠΟΥ5. ἈΓΘΕΠΊΘΗ ἃ » 

σεως, πολλοῦ ἄξια ποιησόμεθα. Μόνον ἐπίστελλε φ]νῖμηῖ [Δοίθπηιι5. ΤΑΠΕιΠὶ ΠΟ]0]5 501}1}}6. 

ἡυῖν. Ξ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ κυγ. ἘΓΡΙΒ. ΟΑ ἈΝ ΤΙ- “Πα ς 
ΟἸἾΧΧΙ 

Αἰηΐοᾶ βαϊαΐδίϊο. 

᾿Ολυμπίῳ. Οἰγπιρῖο, 

“Ὥσπερ τῶν ἄλλων ὡρίμων ἕκαστον ἐν τῇ οἰχείᾳ Οἰιοπιδ ἀππ ἀππὶ Γ65 Οδοίθ 88 5118 (185 {16 [6 Π1-- ς γίρία αἷς 
᾿ Ε 

ὥρᾳ ἀπαντᾷ, ἐν ἦρι μὲν τὰ ἄνθη, ἐν θέρει δὲ οἱ ρεϑδίαϊθ ΠηΔΓΙΓΘ ῬΥΓΟΥΘΏΠΙΠΕ., ΨΕΓΘ ἀυϊάθηι ἤογ65, ἀοήμείη δός 
᾿ς ἕω - Σ » ἐς : Τδδδίί. 

ἃ ἀστάχυες, τῷ δὲ μετοπώρῳ τὸ μῆλον " οὕτω χει- Β δε5[4[6 ὙΕ]Ὸ 5Ρ1088, Εἴ ΔΙΠΙΠΏΠΙΟ τη]: ἴα Π]16-- 

μῶνος "ἢ χαρπός εἰσιν οἱ λόγοι. τηἷ5 ἔγιιοίι5 51 ηΐ 56 ΠΊΟΠ65. 

ἃ ἀστάχρες 1 τὰ φιίηάιιο Νῖ55, ἘΔ στάχυες. » χαρπός  Μοάϊοειι Οοά, καρποί. 



1822 5, ΒΑΘ ΟΕΒΛΕΕα ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΛἈΠΟΠΙΕΡ. 

ΟἸασς 15}, 

ἘΠΙΣΤΟΛΗῊ ιδ΄. 

“ Γρηγορίῳ ἑταίρῳ. 

32: -ἃ 50 - 

[γὼ τοῦ ἀδελφοῦ μοι ἐπιστείλαντος Γρηγορίου, 

ἃ 

“Πὰς ἘΡΙΘΤΘΙ,Α ΧΤΥ. 
τις. 

Τα  Πτι5 βι σαι οῦι Οὐοβουῦῖο 510] 5 τ 11 6556. ΠΟῚ ΟΧΒΡΘΟΙ ΤῸ 1ΠΠπ||5 ἀν οπτιπι., 566 κἰαςπ ῬΓΟΙΟΙβΟΙ ἀκ βιιᾶῃ 

Ῥοπεϊ 5ο!ππἀτπθπὰ : 5ιταπι ᾿π7115 Ἰοοὶ Ῥ᾽ αν θυ. «που 1}, ἀο ΠΡουΊπᾶτ ρνῸ 110 Ἰοριάς οοπτοπημῖί, 

(τόσογίο οοεαϊϊ. 

πη: τ. Ἐρο στη ναῖον αὐθθου 5 (1 1116 50} 0 5|5561, 

τον ἀπν ψ6}16 56. [πη ρυ] θην ΠΟ 5011 ΘΟΠσΡΘαΙ, ΠΡ τιΟ 

ἐὐνξοι ἣν Δ ΠἀἸ556. ᾿θηλ δἰϊα τη 5 τα π|}} 6556 5 ΡΆΡ ΠῚ 418 

Ῥη ἐδ) 16}. 56 0} 6 Ἁἀδοθρἔιι5. 511Π}|) 56ΘΉΪΟΥ αἀ ογοάοπάππη ἴα- 

ὁἴπ5.5,. ρᾶνῆτη οἱ ΠΟρΟΓ 5 αἰδένδοιιδ., Θχϑρθοίαυο 

ποη μοί. ΜΠΠῚ δηΐμὴ 7.ηι πη ΡΟΠ ΠῚ) στα πάτιηι 

δῖ. πὶ [Ὀγῖ6 ΔΙ ψαὰπάο,, Π6ὸ νοϊθηῖθ , ΠΠΠ6}} 

ΘΡΟυγδ πὶ [ἀοϊοπιι5. ΝΠ οἴτπὶ νἱχ Τα πάθη ΡΡῸ76- 

οἴβϑθη 5065 ᾿πΠᾺΠ65, 4πὰ5. 46 τὸ «ποπάδηι πὰ }06- 

θα], ἴπιῸ 5, 51 ψϑυῖτ5 Ἰοτθ μά πιπὶ δϑῖ., ΒΟ Π]ᾶ 

ΘΡΕΙ Τὶ ( πδη πη] ᾿ ΡΟ] ἴα {|| 5065 νἹθ απ τι} ΒΟ η}ηἶὰ 

Θ.Παπαΐνπι, ο556. ΘΡΟΠ ΠΕ Αν 1) Δ 5ο 6551 1π ῬΟΠΙαΠῚ ν ἴδ 1Π511- 

πεν ἐπα τα 4υτνοπ5. ΠΠῚῸ τ] Τοτι5. ἈΘΡΊ οϑίθπαι! 

οαπαα]αῖο ΠΟΥ 115. ΠΙΟἷ5. ΘΟ σ θη 6 1}, τὰ ΠΕ ({πᾶ- 

6 8Φ0 06 (ὉγΙ ἢ 5. ἃ. [π|5] Δ Π 65 ΔηΪη0. ΘΙ 

ΒΟ ΘΙ τι5., [6 ΤῸ ρ5ἃ ὙἹ ΘΔ Π,115. 

“. ΜΟΠ5 ΘηΪ ΠῚ οϑὲ ἃ]{π|5,. ἀἄθηϑα ϑυίνγα οοηίο- 

οἴπι5.,. ἔν σΊἀἰ5. ἂο ΠΠΠ] 0 1415. ἃ τ15. ΒΘ. ΘΠ ΕἸ ΟΠ ΘΠ. 
γούϑιι5 ᾿ργίραιϑ. Πα]ι5 δ γα 5. δι ρίπιιβ σὰ η- 
Ῥιι5. 5 5 ΓΘ] τα. Πιπ ΟΡ 115 ΘΧχ τηοπίθ ἀθἤπιθη- 

{}Ρτι5. {πρτονῦ. ΡΙ πο ιθβοθηθ. Πιΐο ἀπίθηι ϑυϊνὰ 

5ροητθ. Οἰρουτη [τἰ5ἃ νΑΡΙΔΡ ΕΠ. ΟἹ ΠΙ54116. ΘΘΠΘΙῚ5 
ΔΥΒΟΓΙΙῺ , Οἱ 68. ῬΙΟΡΘμΟπιπῈ 56ΡῈ} Ιοο0 ἃς νᾺ]}}1, 

ἀ60 τι δχίσιια διὉ,). 51. ΟΠ 60 ΘΟΒ ρα ΘΕ, ν 6] 

᾿ρϑὰ (ΑΙ ρϑ1ι5. 1518... “τι π. ΟΠ Π 111 Ῥ 1}. 11ΠῚ 
Ἠοιηθιιιθ. οἷ» ΡΌ]Ο τὰ] πΘ 2 ΝΠ ἃ ἴιι5. γι άθιιν. 

Ῥαχγτιπὶ ΘΠ τὴ ἃθ6ϑὲ 4π|π ᾿πϑιἃ 511, 4  ΠΊθΠτι5 56- 

ΡΕ5 πὶ οὐθη τιπ 6116 1 ΟιιἀἸππιν’. Ν᾽ ἀμ ρ ΡΟ τι 15 

νοΡΑ ΊΙθτ15 Θχ ἀπά] ιι5. ραΡ 15 ὈΡΘΥιρἴτι5. 650: 

ὁ Τρηγορίῳ ἑταίρῳ 1 [τὰ (ο15]. ρυϊμηιι5, Καῖ. εἰ Βερ. 

βοοιηι5. ἈΠῚ τῷ αὐτῷ. ὐϊάαπη πρὸς μέγαν ΤΓρυγό- 

ριον, “1 πιαβπιιπὶ ἀνδϑονίμπι. ἘΔ ἀάάππι τῷ 

θεολόγῳ, 4ποα ἴπ ποβιτ!5 Νῖϑ5. πὸ ΤΘΡου ταν. 

ἃ πάλαι ΕΖ πάλαι σε, 864 14 τοριισπαΐ βεπίθη- 

τα οἵ οααπῖθιι5 ΘΟ οῖθ 5 Νῖ55. Ῥάμ]οὸ ροβί 11 αὐτῷ 

τοῦτο εἰ τὸ μὲν δή. Οοάϊοο5. Μί585. ταῦ ἴῃ οοπίοχίιι, ΠΙ51 

«πο (οα, Οομροῖ5. Πα θὲ τὸ μιέν τοι. 

ὁ ἀπατηθῆναι  ΕΠ1Π δα άιπ με, {ιι γόοι]α τϑοῖλιι5 

ἄδοσε πῃ αι. Ηδλν], εὐ τυ} ι5. Ἀοϑῖῖ5, Πρι οι. Ηδι]. 

λίαν ὀκνηρῶς, {γ65 111 ὀχνηροτέρως, 

Ε ρᾶγγες μὲν γὰρ αὐτὶ 

ἃ ,Ν , ε » - 

πάλαι βούλεσθαι ἡμῖν συντυχεῖν, προσθέντος δὲ, 
 -Α ᾿ ᾿ -Ξ. ΩΝ ΚΨ.. ΄ 5 Δ ᾿ ΄ 
οτι χαι σοὶ αὑτὸ τοῦτο ὀεδηγμενον εστι. τὸ μεν τι 

ἥν τ . ᾿ - “- 
Ο χαὶ διὰ τὸ πολλάχις “ ἀπατηθῆναι ὀχνηρῶς ἔχων 

ἃ τὰ ΙΝ δι δ »͵ διωδ Ν - -Ὸ 

πρὸς τὸ πιστεύειν τὸ δέ τι χαὶ ὑπὸ ἀσχολιῶν περι- 
, 5" »" 7 » 

σπώμενος, ἐπιμεῖναι οὐκ ἠδυνήθην. Δεῖ γάρ με ἤδη 
5» ς) ΔΗ͂ τι ᾿ ΠΗ ,ὔ " - ι. ᾿ τὦω 

απελαυνεξιν ἐπὶ τὸν οντον, ἕν ῳ ταγα ποτε) τοὺυ 

τοῦ βουληθέντος, τῆς πλάνης ' λήξομεν. Μόλις 
ΒΡ Ε Ν - , ΕῚ , Ἂ ΟΕ ἢ ἵ γὰρ ἀπογνοὺς τῶν ματαίων ἐλπίδων, ἃς ἐπὶ σοὶ 
" Ν .-» τ , “ἈΠ π᾿ ,, ἐ τῶν ὀνείρων, εἰ δεῖ ἀληθέ-- 

πὶ » 

στερον εἰπεῖν ( ἐπαινῶ γὰρ τὸν εἰπόντα τὰς ἐλπίδας 

εἶχον ποτὲ, υᾶλλον 
δ 2 

-ἴ , 

εἶναι γρηγορούντων ἐνύπνια ), χατὰ βίου ζήτησιν 
, » ΩΝ - 

ἐπὶ τὸν Πόντον ἀπῆλθον. Γνθα δή μοι ὃ Θεὸς 

Β " ὠδιον ὗ ἔδειξε ᾿ φῶ ὅστ Ω ἐμῷ 4Ξ χωρίον ὑπέδειξεν ἀχριθῶς συμιαῖϊνον τῷ ἐμῷ τρό 
ἡ « : ΄ “7 ΕῚ - « 

πῳ᾿ ὥστε, οἷον πολλάχις εἰώθαμεν ἀργοῦντες ἅμα 
ἢ δὴ ὔ “Ὁ » - 

χαὶ παίζοντες τῇ διανοία συμπλάττειν, ἢ τοιοῦτον 

ἐπὶ τῆς ἀληθείας χαθορᾶν. 
Ε Ξ 
Ὅρος γάρ ἐστιν ὑψηλὸν, βαθείᾳ ὕλη κεχαλυμ.-- 

“2 - 

μένον, ψυχροῖς ὕδασι καὶ διαφανέσιν εἰς τὸ κἀτ᾽ 
ες 5 6ε γει, ἢ - ΄ 

ἄρκτον χατάῤῥυτον. 'Γούτου ταῖς ὑπωρείαις πεδίον 
[ ξ΄ , -» “ ᾿τὩὭ,ἾἩ 

ὕπτιον ὑπεστόρεσται, ταῖς ἐχ τοῦ ὄρους νοτίσι διη- 
ιν ,ὔ συγ" ΝᾺ , " , 

γεχῶς πιχινόμενον. Ὕλη δὲ τούτῳ αὐτομάτως πε- 

ριφυεῖσα ποικίλων καὶ παντοδαπῶν δένδρων, μι- 
- .-΄ - ἐξ - ἱ 

χροῦ δεῖν, ἀντὶ ἕρχους αὐτῷ γίνεται, ὡς ' μικρὰν 

εἰναι πρὸς τοῦτο χαὶ τὴν Καλυψοῦς νῆσον, ἣν δὴ 
-ῸἭλἹ , [- “ , Ἂν Ἅ 

πατῶν πλέον “Ὅμηρος εἰς κάλλος θαυμάσας φαίνε- 
κι ᾿ 5.ὉΝ . 5 Νι- -,,’,ὦΟὦὉ ν “ 

ται. Καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ ἀποδεῖ τοῦ νῆσος εἰναι, ἕνε- 
, ον 7, -᾿ ,ὔ , Ὥ 

χά γε τοῦ πανταχόθεν ἐρύμασι περιείργεσθχι, Φά- 

ᾧ βαθεῖαι χατὰ δύο μέρη πε- 
2.7 Ν Ἁ ᾿ “ νῚ δ ω 

ριεῤῥώγασι - κατὰ πλευρὰν δὲ ἀπὸ χρημνοῦ ὃ πο- 

Γλήξομεν 1 αν]. λήξομαι. Μοχ Οὐάοχ (ὐοπιθεῇ, ὀνει- 

ράτων. θ᾽ ομὰ 61 δὲῖ τἀλυθέστερον. (οαἸοο5 Ν55. τὶ 

ἴπ οοπίοχίι. Ῥάι]ο Ροβ ἀπτι5 ὁχ ΒδρΊ5 ἐγρηγορότων. 

[ϑεπίοπεα Ριπάανι, δαΐ Αὐιβίοιοβ ἡ. Μεπαρ. δ 

Ῥίορεθη. [δοτΐ. ὅ, 18, β 

8. χωρίον  ἴὕπιι5. οχ ΒορΙ5. χῶρον... συμιαίνοντο, 
ΤΡ ἄοτα 115 ΙᾺΔοὰ ἤορ. τῷ ἐμῷ σχοπῷ. Μίοχ ἅτιὸ 

(ὐσά!Ἰοο5 εἰώθειμεν. κ 
᾿ τοιοῦτον ἐπὶ τῆς 1 515 ἀΠ Πα Ιββῖταὶ (οάτοο5 Ηλι], 

οἱ (151. οὐαὶ ἄπορα Ἀδρι5, ἘΔΙΠ τοιοῦτόν ἐστι τῆς. 

ἐ μεχραν} ΝΟΠΠΈΠΙ (οἴσο5 ποῖ ὙΘ {5 {1551Π|] μιχρόν. 



ΕΡΙΘΤΟΙΙΑ Χιν, 

Α ε 4“ » , » ᾿ 41. κα Ν., δι Ὰ 
ταμος ὑποῤῥέων, τεῖχός ἐστι χαὶ αὐτὸς διηνεχὲς χαὶ 

Ἁ 

δυσέματον. Ἔχ δὲ τοῦ ἐπὶ θάτερα τεταμένον 
᾿ ᾿ Ἀν 80 ͵ ΕῚ , δι - , 

εἰναι τὸ ὄρος, δι ἀῶ τν υἱηνοειδῶν ταῖς φά- 
[2 

ραγξιν ἐπιζευγνύμενον, 

ἀποτειχίζει. Μία δέ τις ΠΤ ἐπ᾽ οὐτῆς, ἧς ἡμεἰς 

τὰ [ασηλα τὴς ὑπωρείας 

ἐσμεν χύριοι. Τήν γε μὴν οἴκησιν αὐχήν τις ἕτερος 
ε ΟΑ ξ , πω - γ ε ΟΥ̓ “ 04 
ὑποδέχεται, ὑψηλόν τινα ἐπὶ τῆς ἄχρας ἀνέχων τέ- Ἂ 

Ὁ ΩΣ . -“ 
νοντα; ὥστε τὸ πεδίον τοῦτο ὡφηπλῶσθαι ταῖς ὄψε- 

Ν ο - 

σι; χαὶ ἐκ τοῦ μετεώρου ἐξεῖναι καὶ τὸν ποταμὸν 
ς 3. »ἭἬ ἈΕῚ ΘΝ , “ πιερ'ῤῥξοντα χαθορᾶν - οὐχ ἐλάττονα τέρψιν, ἔμοιγε 

ἅ δοχεῖν, παρεχόμενον, ἢ τοῖς ἐχ τῆς ᾿Αμφιπόλεως 
ΝῚ ͵ 

τὸν " Στρύμόνα χαταμανθάνουσιν. Ὃ μὲν γὰρ “ σχο- 
, ξυφεαμε ΤΠ ὰ , ᾿ “Ὁ ον λαιοτέρῳ τῷ ῥεύμχτι περιλιμνάζων, μικροῦ δεῖν, 

᾿ Χ Ν ἾΞ: ΩΝ 7, χαὶ τὸ ποταμὸς εἰναι ὑπὸ τῆς ἡσυχίας ἀφήρηται᾽ 
ε ὮΣ ἘΚ ΑΝ γον 5. τα. ΕΣ ἘΣ Σ ὃ δε ὀξύτατα ὧν ἐγὼ οἰδα ποταμῶν ῥέων, βραχύ τι 
τῇ γείτονι πέτρᾳ παρατραχύνεται ἀφ᾽ ἧς ἀναχεό- 

μενος, εἰς δίνην βαθεῖαν περιειλεῖται " ὄψιν τε  ἡδί- 

στὴν ἐμοὶ χαὶ παντὶ θεατῇ παρεχόμ. ενος, χαὶ χρείαν 

τοῖς ἐπιχωρίοις αὐταρκεοτάτην, ἰχθύων τε τον: Β 

ἀμύθητον ταῖς δίναις τ Τί δεῖ λέγειν τὰς 

ἐχ τῆς γὴς ἀναπνοὰς, ἢ τὰς ἐχ τοῦ ποταμοῦ αὔρας; 
ι7ὔ - τ ο Ὁ ΩΝ 

᾿Γό γε μὴν τῶν ἀνθέων πλῆθος, ἢ τῶν δικῶν ὀρ- 
ω " Ἂς 

νίθων ἄλλος μὲν ἄν τις θαυμάσειεν - ἐμοὶ δὲ οὐ σχο-- 
,ὔ ω 

λὴ τούτοις προσέχειν τὸν νοῦν. Ὃ δὲ μέγιστον εἰ- 
ΡΣ δον τες δον . πεῖν ἔχομεν τοῦ χωρίου, ὅτι πρὸς πᾶσαν ὑπάρχον 

- ὖς ἀν ᾿ -Ὁ 
χαρπῶν φορὰν ἐπιτήδειον δι᾿ εὐχαιρίαν τῆς θέσεως, 

“ ἥδιστον ἐμοὶ πάντων χαρπῶν τὴν ἡσυχίαν τρέφει: 
5 ,ὔ ψ' - - -» Ἂ Ξὰ γι 

οὐ μόνον χαθότι τῶν ἀστικῶν θορύδων ἀπήλλαχται" 
ἰδ - 

ἀλλ᾽ ὅτι οὔτε δδίτην τινὰ παραπέμπει πλὴν τῶν 
}] » -“ Ὕ 

κατὰ θήραν ἐπιμιγνυμένων ἡμῖν. Πρὸς γὰρ τοῖς ἄλ- 

λοις χαὶ τ ρα οι ἐστὶν, οὐχὶ ἄρκτων, ἢ λύχων 

τῶν ΣΤ ον μὴ γένοιτο: ἀλλ᾽ ἐλάφων ἀγενας χαὶ 

εὐ} ἀγρίων, χαὶ λαγωοὺς βόσχει, χαὶ εἴ τι τού- 

τοις ὅμοιον. Ἄρ᾽ οὖν οὐχ πῇ Ἔ ὅσον ἦλθον 

χινδύνου ὃ μάταιος ἐγὼ,, τοιούτου χωρίου τὴν Τιόε- 
Υ -ῸὉὮ .- 

Ρῥίνην, τῆς οἰχουμένης τὸ βάραθρον, φιλονεικῶν 

ἀνταλλάξασθαι ; Πρὸς ὅπερ νῦν ἐπειγομένῳ συγ- 
’ - 

γνώση. Πάντως γὰρ οὐδὲ ᾿Αλχιμαίων ᾿Εγινάδας εὗ- 
Ἁ Ν - “ 

ρῶν , ἔτι τῆς πλάνης ἠνέσχετο. Ὀ 

Ν εἶναι 7 Ποοβὲ ἴῃ 56χ Νῖ85. οοάιοίθιις. 

ἃ δοχεῖν 1 51. Ηδ1]. οἵ ἄπο Βορὰ, ἘΔῚΠ δοχεῖ, 
" Στρύμονα 1 81. (ο15]. Ῥυΐπιιβ οἵτπὶ πὸ οχ ΒΟ ρ 5, 

Ἠα1]. οὐ ορ, βθοιηάιι5 Στρύμμιονοι. ἘΜ Στρυμιῶνο;. 

ας σχολαιοτέρῳ 1 (οϊοε5. «ιυαίιοι σχολαίῳ. Νοῖ 
χα α]το ρΡοβὲ ἄπο Βορῖ (οαϊοο5 περιτραχύνεται ὑφ᾽ ἧς. 

Ἠδθοι οἰἴαπι ὑφ᾽ ἧς Ηαι]. 

ἃ ἸΔΓ6 16 γΟΡῸ Δ Π15 6 ΡΥ ΘΟΙρΡΙ [06 5, 65 δὲ ἴρ86 

11} 115. ΟΠ ΪΠτιτ|5, ἈΘΟΘΠ5Ὲ 6116 α{{Π 1115. ΔΙ Οἢ5 διι- 

[6 Π} ἘΠΓΡῚ ΠΓ[116 ΘΧΊΘΗ ΓΕΒ Οἱ ΡῈ. σαν ῖοϑ ΔΗ ΓΔ Οἴτι5 

ὙΟΡΔΘΊΠΠ]115 1 ΠΟΙτ15... ΡΘῚ Ὑ]85 ΠΙΟΠ [15 ἴἢ ἢ Πηὰ5 ρὰν- 

65 1ΠτῈΘγΟ 1. Ἡ ΑἸ λΘης ἀὐιθ πὶ ᾿Π{Ππ188 1160 ραν θ5 

Δ ΠῚ ΠῚ τ] Π ΠῚ 5. Οοἵ1]1|ι5 ΠῸ5. ΦΟὨΪ ΠῚ 811η1115. ῬΟΡΙῸ 

ΠᾺΡ] ΓΑ ΠΟ ΠΘ Ὶ Δ}185. ἡπιεθήδπη ἴΆπιοθ5. Θχοϊρίαπε, 

ΑΙ ΤᾺ ΠῚ (πα πη 11} ΘΘΡ ΊΟΘ ἢ] ἴῃ Ὑ ΓΕΘ 6 ΟΡ ΘΟ Πίθ5, 516 

τι ΘΆΠΊΡ 115. 0 Οοῖ]ο5. ΘΧ ρᾶβ5115 ραΐθαϊ, Ποθαίητιο 

6 5601Ππ|21 Ππινίπιπι δἰϊαμη οἰ Ρο Π π απ θὴι {πΠ ο Υ] : 

4, αὖ 1} αι! ἄθηι ν᾽ θέτι", ΠΟ ΠΠΙ ΠΟΥΘῖὴ ΟἸ]0- 

Οἴδι! ΟΠ ΠῚ Αἰ Γογε, {πᾶ ΒΓ γΙηῸΠ Θχ ΑΠΡΠ ΡΟ] 

ἈΒΡΙΟΙΘ ΠΕ ιι5. ΠΙῸ οπΐπὶ ἤπιθηΐο ᾿θητονο γοϑία-- 

ΒηΔΠ5,., ΘἰἸὰΠ| ΡΥ (πἰοῖθ ἤπτιν τ5. Θ556. ἴον ἐ651- 

ΠἾῚ : 116 γΘΡῸ ΟΠ ΠΙ1ΙΠ 5, {π|05 ΘΘῸ νἱθνῖηι., ἢππι-- 

Ὑ]ΟΓΕΙΠῚ ΟΘΙΘΕΡΙΠΠ6. ἤΠπιΘη5, ΘΧ ψἸΟΙΠπὰ ΤἼΡῸ ΠΟ 

1111] {10 ἈΒΡΘΥΙΟΥ : ἃ 41ιἃ 5656 ΓΟ ππ θη 5., ἴῃ ΡΓῸ- 

[ἀπάξει νου τσ θ ἢ ΘΟ Ων ΟἸ ν π| ; αἴ π|6 ἃ60. μ1Π}] 

Οἱ σαν 15. ΤΠ ΓΘ ΠῚ ἀϑροοί πη ΟΠ Πα. {1 61551- 

ΠΏ111}}5 1ΠΟΟΪ 5616 σΟΙ "ΠΟ ΠΓαΓθη τ ΟΡ Ὁ ΠΊΔ ΠῚ) ΡῸ- 

δῖ, ἃς Ρἰβοῖι πὶ ΠΗ] ΘΓ ὈΠΠ6 ἢ} σΟρ] τὴ 1η ν ΟΡ ΕΪ-- 

ΟἾρΡτι5 παι ιν. Οὐ αἰἰποὶ ΘΧ]Π ΙΔ ΠΟ Π65. ἃ [ΟΡ Ρὰ 

ἸΠΔΠΔΠΐ65., δι 15 6 ἤτπιν]ο ΘΟ ΠΟ ΠΊΟΓΑ ΡΟ ὃ 

ΕἸΟΥ τι 58 Π6 τι ΘΔ ΠΟΡ ΔΙ ΈΠ ἀν 1} Π. ΠΕ ΠΟ ΠῚ 

ΑΠ1πι5. [ΟΥ̓ α 556 τ] ΡΘτι : 5641 τὰ] Πὶ 15 ἀπίππτι ἃ(-- 

νογίθρο ποη νδοαΐ. Οιιοά δι θη} ΠἸΔΧΙλη ἐ(ἰ6 

ἴθ Ιοσο ΕἸ θ ΓΘ ΡΟβΒΙ1Π}1|5., {Ππ|| 65ὲ, {πος ΟἹ} 

Ὁ 51{π|5 ΟΡΡονΡ ΠῚ ΓΘ ΠῚ Δ ΟΠΊΠ65. [γτιοίτι5 ΡΓο- 

[Ἔροπο5 ἸΦΟΠΘῚ15 515 τΠΠ11Π} ΟΠ] Π ΠῚ ΤΠ} {πη οῖιπ- 

Ἰ551 Π. 1} ΠΕ] ΘΙΘ ΠῚ ἃ ἐΡαΠ {ΠΠ|4ο πὶ ἉΠ; ΠΟ 

501 ΠῚ} (πιᾶΐθητιβ. ἃ]0 τ} 08 Π15. {π|Π}11{{1|01|5. 1106} δϑῖ, 

564] δ] {π|ὰ πΠΘ ν]δίουθηι αι! 6 πὴ α]}ππὴ δ πος 

ΓΔ Π 56,111, 51 Θ05 ΘΧΟΙρΡΙ ἃ 5, {π| πον ν πη τι} 

ΠΟΡΊΒΟΙΠΠ) ΠἸϑοθηΐαν. ΝᾺΠΙ Ὀ ΘΘΙΘῚ ΤΟΙ πὰ [Ὁ Γὰ5 

Θἰ π ΘΠτι 11, ΠΟΙ ΤΠ 505 ΔῈ ]ΠΡ005. ν ΘΘΓΓῸ5 (ἅ}0511), 

564] ΘΟΥΨΟΥ ΠῚ ἃἰζ τι. 50} ν ΘΒ ὙΠ 111} ΘΑ ΡΓΑΓΙΙΠ γος 

5.65, ἰδρόυύθβίιο, οἱ 5ὶ «4 15 511}}1{6. ΝΌη ἰστ τιν 

οορτίαβ., {π0ὸ 650 Ρουϊοα 5{π|{π|5 ΚΘ ΠΘΡΙΠῚ ,. ΟἸΠΠῚ 

Πα} πδιη 06] ἘΣῚΕ ΤΙ ουηἃ., ΟΥΡῚ5 ἐδξα πὶ μα- 

γΆΠγῸ., ΘΟΠΙΠλ ΔΓ ΟΠ ρΟΙ ΘΠ ἢ Οἴιθη) δα Ιοσιμ) 

ΠιΠΟ. ΡΥΟΡΟΡΔΠΠ γϑη] Δ) (8}0]5. Νὰπι ΡΡΟΓΟΟΙΟ 

Π6ο ΑἸομηθοη ᾿πυ θη 15 ΟΠ  πΔ  Π115 ἃ ΠΊ 0} 115. Οἱρου- 

γΆΓ6 ν οἱ}. 

ἃ ἡδίστην 1 Ῥοϑὲ πο νόσοῖη ἃ 410 (ΟἸ5ΙἸηἸ ἀπ τις 

Ῥυΐμηιβ πασῶν, Μοχ ο1|ι ἐγχωρίοις, δὸχ οού!οο5. Ν55. 

αἰ ἴῃ ἰοχία, ΤΙ οπη ἐχ ἀπποριι5 (Ο ἸοῖΡτι5. ᾿ορίπτις 

ἰχθύων τε. ἘΔΙ ἰχθύων δέ. Τάοπ (οἰ5]. ροβὲ τοῖς δίναις 

αἥάιι περιειλούμιενον. 

ὁ ἥδιστον 51. (ὑο15], 
4πάᾶπ| ἴῃ ΟΠ 15 ἡδίστι,ν. 

οὐαὶ ἀπο} 115. ΒΘ ΡῚ15, ΠΟ] 115 

ΟἸα5515 1. 
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“ας 

ΘΟΟΟΘΟΧΥ. 

δον ρα ἱπ 

ϑδεοίδδϑδι, 

ἘΡΥΒΤΘΙΤΑ Κι, 
, 

κε. ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

Βαβ1] 15 Ατοδᾶϊο οοσαπηθηἦαϊ ον ο5. πη ΓΟρο]15. 

““τοαάϊο Οοπιῖϊὶ Ῥτιὶναίατγιιπι. 

Τοάθυθ πηδ]τι5 θθποίϊοι πη 418 Π| ΔΟΟΘΡΟΙῈ Δ6- 
ΓΓΟΡΟΪ 5 ΠΟϑίγθθ Οοἶγ65., απ 1] ΠΠοράγιιμὰ δι 
τπᾶπὶ αἰ ηἸταΐθη ΟΟΟ βίο Πμ6 πὴ ΟΠ] θγαπί. 11}15 

Θηΐη Πιι Δ Π]ἴα5., Οἵ1}115 σατιϑὰ ΟΡ ΒΓ] ΠῚ} ΔΟΟΘρ6- 

γιιηΐ ἃ ΠΟΡΪ5., δἴϊατη δηΐθ [6 5 ΠοϑίΡα5 ρᾶγαΐα 

οΥαΐ,, ΟὉ οοπϑιιοίαπη δὲ ΠῚ παίμγα 1πϑἰΐαπ) ἴῃ 

ΟΠΊΠ65 σοΟΙηΪα 61. ΝῸΝ5. Διο ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ 58 τ|-- 

ἴδ 4850 ῬΓΟΒΙ 4115 ἴππι8. ΠΟ Π}1 {8 0115. 1 τ ΧΊ ΠΊΟῸ 

ἸπΟΡῸ ἀπιχίμητι5 : ρυΘοδηἴο5. ΤΠ θιι πη 58 ΠΟΙ ΠῚ 5 τιῖ [6 

6] ΠηΔΟ]5 ἃ6 Ιηλο]5. Ρ]Δοοπίθ,, δὲ ῬΘΡΊΙΠῚ ἔπ} Ὲ1} 

ΒΡΙΘ ΠΟΘ. ΤηΔ]ΟΙ ΠῚ 1Π ΠΟΘ α τι ΟΡ ΘϑΟθη ἴθ, ΟῚ 
1ρΡ51 Ἰβοέθιμητιι", δὲ σα 5. 4π ὁχ ἴπα μΡοίοϑίαιθ 
Ῥεποἤοϊα ρουοῖρί πη, σαι θα πηῈ85 : ἔπη Θεΐδη 4}1-- 

Ππὰπ4ο 605 {πὶ ποϑινραθ {Π0Ὶ ΠῚ Γὰ5. 1Πς ΤΠ Πτι5 
ἀνά! ἀογῖηΐ, ᾿ἴὰ γοάθιιηίθϑ ΘΧΟΙ ΡΙ ΔΠ}15.. τ ξ ΟἸΠΠῚ 

ΟΙΏΠΙΡτι5. ἰοπ αἴθ ἔπαᾶπὶ ᾿ιιθ πῇ, 5ΘΙΠΡΘΡΊΠΙΘ 

Ῥοβρ᾽ οἰαπε ΠΟῸῚ ̓ ΠῈ}}|6 1 5101 ἀδρυθοδ! οπθηι πὸ- 

ΓΔ ΔΡῸΔ ἴδηι ΘΧΙΠΩΪ ΔΙ ᾿οποἢἤΠ θη) Θχϑιῖ-- 

11556. 

Ε πρὸ τῶν ἡμῶν 1 Βδρ. θαι 19 πρὸ 

Ε προσφθέγγεσθαι 1 Βςρ. 5εσιιηάι5 προσφθέγξασθαι. 

Ἐ λαξεῖν δέ ποτε  Ηκτο τευρθὰ δα Βαβι τη ποοοββ8α- 

τῶν ἡμετέρων. 

τῖο τοίοσιιπειτ, 4 ορίαθαΐς τι οἴγοβ σοι [6] ΟἾ 6 Ὁ 

Ζ1Πας 

ΘΟἼΧΥΠΙ. 

δονὶρία ἔγε- 

δξαπο. 

δεβι15. τοἀθιηΐος ὀχοϊρετγοῖ. Ὑ ὀσιπη ἰσῖα,, ἡμέρως ἰδεῖν 

χαὶ ἀποπέμψασθαι, ρίαοίαε ἀϑρίοονε εἰ αἰϊπείτεν6, δὰ 

᾿Ατοδάϊαιπ βροοίαπί, εἰ οαπὶ ἰοΐατη ἤπιπο Ἰοοιιπὶ ρμ6- 

αἰίι5. ἀοἰογπιθηΐ, πεὸ Ῥοββίηΐ, ᾿ποο]ιπηϊ βοπίοθηςα, 

τ ΕἸ ΠΟΙ] ; δὰ 6χ ἱπίογργοίῖομθ, ττὲ ροΡΡογὰ πὶ ἴπὶ 60 -- 

Ε 

᾿Αρχαδίῳ χόμητι πριδατῶν. 

ἼἜδωχαν μείζονα τὴν χάριν ἦ ἔλαθον οἵ πολῖται 
τῆς μητροπόλεως ἡμῶν, παρασχόμενοί μοι ἀφορ- 

μὴν τῶν πρὸς τὴν σὴν τιμιότητα γραμμάτων. Αὐ- 

τοῖς μὲν γὰρ ἢ φιλανθρωπία, ἧς ἕνεχεν τὴν ἐπιστο- 
λὴν ἔλαθον παρ᾽ ἡμῶν, καὶ ᾿ πρὸ τῶν ἡμῶν γραμ- 
μάτων ὑπῆρχε, διὰ τὴν συνήθη καὶ τὴν ἐχ φύσεως 

ἐνυπάρχουσάν σοι πρὸς πάντας ἡμερότητα. Ἣμεϊς 
ἐ τὴν ἀφορμὴν τοῦ δ προσφθέγγεσθαί σου τὴν ἀμί-- 

μήτον χἀλοχαγαθίαν, μέγιστον κέρδος ἐθέμεθα, εὖ-- 
χόμενοι τῷ ἁγίῳ Θεῷ προχόπτοντί σοι ἐν τῇ πρὸς 
αὐτὸν εὐαρεστήσει, χαὶ ἐπὶ μεῖζον τὴς περὶ σὲ 
περιφανείας αὐξανομένης, αὐτοί τε ἐπευφραίνεσθαι, 

καὶ τοῖς εὐεργετουμένοις ὑπὸ τῆς σῆς ἐπιστασίας 

συνήδεσθαι" " λαθεῖν δέ ποτε χαὶ τοὺς ἐγχειρίζοντάς 

σοι τὰ γράμματα ἥμῶῶν ἡμέρως ἰδεῖν, χαὶ ἀπο- 

πέυψασθαι μετὰ πάντων ' καὶ αὐτοὺς, ἀνυμνοῦντας 

τὴν σὴν πραότητα " ἀεὶ μαθόντας, ὅτι οὖκ ἄχρη- 

στος αὐτοῖς ἣ παρ᾽ ἡμῶν πρεσόεία πρὸς τὴν ἀνυ- 

πέρδλητόν σου χαλοχάγαθίαν' γεγένηται. 

τοχίπτη ᾿π]θοΐα, οἰ πη] παν, πη ἔπιε ὁχ ἴρ50 ἰοχέιν, 

418 ποη ανοηξ σοὐῖοο5 Μ95. (οπἢΠγπηδίαν πεθο Ἔαρ]ῖ- 

σαῖῖο ὁχ Ἐρῖβι, 148, {πὶ 51: 1101 σοπο 1 Βαβὶ- 

1πιι5, ΒΙ ΡΊΧι6 αἰ ἴῃ ορίαι]5. 6556, πὶ θῦμα, {πετη Ττα- 

7πο σομημηθηαβραΐ, Ἰρϑῖτι5 Ἰαπ 465 νἱάθας ργάϊοαη- 

ἴεπ. 

ἱ χαὶ αὐτούς 1] (οπ]αποίίο «ἀἀϊα ἐσ Μεά. (ο15]. 
αἰτόσας εἰ Βορ, βεσιιηάο,. 

ἘΠΡῚ ΤΟ. ΚΎΊ. , ΄- ἘΠΙΣΤΟΛΗ ις΄. ι 

ΒΟ ταν ΕΠ οσ ἢ [οπηου α5. ἀἼν πο πιαἴτιταρ ΘΟΙΠΡΤΟ ΘΠ ΟΠΘῚη 5101 ἉΓΓΟΘΆΠΕΪ5., ΟΠ ΠΘ ΤΏΪΠ1 155] ΠΟΤΈ ΠΝ 
«αϊάοιη. ἀπ τ Δ] τ πὶ ΘΟΡ ἢ ΟΠ ΘΙ Ἰηγ  ϑ:σαῃ 40 Ἀ5ΒΟ {1} Ροβϑθί, 

“1Ὡνογοις Επποπιίπεηι Πποτοίϊοιπι. 

Οἱ Θουτ!η} (1188 58 Πΐ ΠΥ Θ5Ε σ 8 ΠΟ ΠΘΙ ΘοΙηρᾶ- 
Ρόγαπίο 7ιι- ῬΆΓΆΥΙ ΡΟ556 ἀἸοΙΓ, 15 ΡιΌσαΪ ἀπθῖο νὰ «πιά δηι 

ἃ πρὸς Εὐνόμιον τὸν αἱρετικόν ] 510 ΝΜἴ55. 56Χ, Πἴϑϊ «πο 

ἴη ἀποθιις τὸν ἄοοσέ. ἘΜΑΠῚ Εὐνομίῳ. ᾿ΓΙΕα] 5. {π16 1} 

Ἔχ ΒΙροης Ν55. οοτοο5 σοησσαῖ χαἰ τ οο ᾿ρ5ὶ δρίβίο!ω, 

ἃ Πρὸς Εὐνόμιον τὸν αἱρετιχόν. 

Ὅ 2 ᾿ ΚΥ 7, -ὀἐἑ ὠ νζ Υ Π) 
εφιχτὴν εἰναι λέγων τῶν οντῶν τὴν ευὐρεέσιν, 

ξιω , Γγμάν} ΡΣ Ἃ ΩΝ ἥν κι 
οοῳ τινι πάντως χαι ἀχολουθία ὁιὰ τῆς τῶν οντῶν 

4π|ᾶτ Ρδυϑριοἰξιν αἄνουβιιβ Εἰπποτηΐτιπι βου ρ[ατη 6886, 

γῈ] οχ αἸΐψια ΒΑ51Π11 αἀνουβιιβ Εππογλλαπι οἰ ποιθνα- 

τἴοπο ὀχοογρίαπι {ιἰ556. Αἀάππέ Βδρ. βθοιητι5. οἱ 



ΕΡΙΒΤΟΙΑ ΧΥ͂Ι. 1590 

ἡνώσεως "ἢ προξόαλεν ἑαυτοῦ τὴν διάνοιαν - χαὶ τοῖς εἱ οΟΥἕἄϊΠ6 Ππηθη 6} 5181 δ ΘΟ Π 4118 ϑιιηἴ, 60- Οἰαϑοῖς Σ, 

εὐλήπτοις τε χαὶ μιχροτέροις ἐγγυμνασθεὶς “ διὰ Βὶ ΘΠ ΠΟ ΠΘὴῖ ἀΡΡυ]1: δ ἴῃ γεριι5. σαρέιι [Δ ΟΠ]ΠΠΡιι5 οἱ 
τῆς καταλήψεως, οὕτω χαὶ εἰς τὴν ἐπέκεινα πά- τηϊπιι|5 ἜΧΘΡοϊ[δἴιιϑ , [ἃ ἀθηλιι ρει μπᾶ ηο οορηϊ- 

σης ἐννοίας προήγαγεν ἑαυτοῦ χαταληπτιχὴν φαν- Ἐ]0Π6Π1, 84 ΘΔ 4ΠΠΟΓΠΙΘ (1128 ΘΟΘΊ ΔΠΠΟΠΘΠῚ ΟἸΠΠΘΠῚ 

᾿ τασίαν. Οὐχοῦν ὃ τὴν περὶ τῶν ὄντων εἴδησιν χα- διιροῦδΓ, διιὰην ΘΟΠΙ ΡΡΘμοπ6 Π 4] [λοι !αΐθηι ΡΡῸ- 
τειληφέναι μεγαλαυχούμενος, τὸ σμικρότατον τῶν πηονῖξ. Οαϊ 16 Ἰτιν ΘΟΥτμ 4188. 5.10 ΘΟΘΏΪΠΟΠΘΙῚ 

προφαινομένων, ὅπως ἔχει φύσεως, ἑρμ᾿ηνευσάτω, ΔΡΡΥΘΠΘΉ 1556 56 5] ΟΡ αἔτι},15 ἃ ΠΠΔ}15 ΠΉ Πα} 1551} 

χαὶ τίς ἢ τοῦ μύρμηχος φύσις, εἰπάτω" εἰ πνεύ- ΦΧ [15 τι 1π οΟηδρθοίιπ οδάπηξ, παΐπγαμηι 6Χ- 

ματι χαὶ ἄσθματι συνέχεται αὐτοῦ ἣ ζωή - εἰ Ρ]ῖοοΙ, οἵ ατι88 511 [ΟΥ̓] ο26. πδέιινα (16λ:: ἃ ἢ 5ρὶ- 

ὀστέοις ἃ τὸ σῶμα διείληπται ᾿ εἰ νεύροις χαὶ συν- Υἱῖτι οἴ ΔΗΠΘΙΙ ἔπι ΘΟΠΕΠΘαίαν ᾿ρδῖτι5. γιὰ : ἃ Π 60} 

δέσμοις τὰς ἁρμονίας τετόνωται " εἰ μυῶν περιόο-ὀ ΡῚ5 Ο551}01τ15 ἀἸ5ΕΠ ΠοίΠηῚ : ἢ ΘΟΠΊρΡασΘ5. ΠΟΡΨ]5 δ[- 

λῇ χαὶ ἀδένων ἣ τῶν νεύρων περιχρατεῖται “ θέσις : 616 ΠΙρδιη ΘΠ Π15 Πντηδἴα : Δ ἢ ΤΠ ΙΒ. ]ΟΥ ΠῚ οἱ οἰδη-- 

εἰ τοῖς νωτιχίοις σπονδύλοις ἐκ τοῦ βρέγματος ἐπὶ Ο ἀπ! αν ἀπ 1[π| ΠΟ  ΠΠ Πα ἴα" ΠΟΙ͂ΟΙ ΠῚ 51{π|51: Δ 

τὸ οὐραῖον ὃ μυελὸς συμπαρατείνεται εἶ Γτῇ πε- πιρϑήϊ]α ἃ ϑἰποῖριῖα δ σδι {8} τι5116 τὰ ΟἸΠ]Ὶ 

ριοχἢ τοῦ νευρῴδους ὑμένος, τοῖς κινουμένοις μέ- ἀουβὶ σου ον ῖ5 Ργοϊθπ δία: ἃΠ ΠΊΘΙΏ 15. (1188 

λεσι τὴν δρμητικὴν ἐνδίδωσι δύναμιν - εἰ ἔστιν ἐν ΠηΟνΘ Πα)", ΘΧ ΠΘΓγΟΒ88 ΠΠΘΙῚ ὈΓΆΠ 88 ΘΟΒΙΡΙΘΧαι πη0- 

αὐτῷ τὸ ἧπαρ, καὶ τὸ γοληδόχον ἀγγεῖον ἐπὶ τοῦ μἴτιπὶ ᾿πηρ» μηδ ι : ΔΠ 511 1 ᾿ρϑὰ 7θοιιν, δὲ ἴῃ Ἰδοοῦα 
ἥπατος - νεφροί τε, χαὶ καρδία, καὶ ἀρτηρίαι, καὶ νὰ8 «ιοάάδμ, αιιοά [6] 5:50] ρῖαξ, 5᾽Ππ.Π6 γ6η65 , 

φλέδες, ὑμένες χαὶ διαφράγματα - εἶ ψιλόν ἐστιν, ἢ εἰ οοι᾽, εἰ ΑΥΓΘΥ 66, δὲ νϑπδθ, οἵ ρϑ! ΠΟ], οἱ ἀϊὰ- 

τετρίχωται " 8 εἰ μονώνυχόν ἐστιν, ἢ πολυσχιδεῖς μ]ΠΡαρπηαΐα : 511Π6. ΔΠΪΠ)Δ] πυιάπιη ἃ Ρ]]ΟΒΙΠΠῚ : 

ἔχει τὰς βάσεις - πόσον δὲ βιοῖ τὸν χρόνον, καὶ τίςξὀ τινι πιηρτ]αβ ἱπα ἰνῖβα5, ἂπ ρθθ5. πη] Πο5 

αὐτοῖς ὃ τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων γεννήσεως - ἐπὶ Βιαβθαΐ : [{6Π| ΖΔ η 0 ἰΘΙΏ ΡΟ Θ γῖναΐ, δὲ σιιοιηοο 

πόσον δὲ χυΐσχεται τὸ τιχτόμενον, καὶ πῶς οὔτε Ὁ 4112 [185 οἸβπδηῖ: 4αδηάῖι σοϑίθπιν [οἔιι5 , οἱ 

εζοὶ πάντες οἵ μύρμηκες, οὔτε ὑπόπτεροι πάντες, «ἸΟΠΠΟ 40 ΠΘΩ16 ΟΠΠΠ65 [ΟΥ̓ΤΪοϑ6 ΡΟ Θϑέγ65 δἱηξ, 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν τῶν χαμαὶ ἐρχομένων εἰσὶν, οἱ δὲ διαέ- ΠΟΩῈ6 ΟΠ]Π65 α]αίδο,, 564 γΘΡΘΏΓΠ]115. ΠΠ1ΠῚ] 8115, 

ριοι φέρονται. Ὃ τοίνυν τῶν ὄντων τὴν γνῶσιν ἐπι- Δ]Π186. ῬΘΙ ἀΘΥΘῖη ἔδρ ἢ {}. ΟἿ ΘΥΡῸ 416 ΘΟΡΙΠῚ {1188 

χομπάζων, τέως τὴν τοῦ μύρμηχος φύσιν εἰπάτω - ϑι1η1 ΘΟΘΒΙΠΟΠ6 Θ]ου αἴθ", ἸΠΈΘΡΙΠ [Ὁ ΠΏΪΟΩ8 ΠΟΡῚ5 

εἶθ᾽ οὕτω φυσιολογείτω τὴν πάντα νοῦν ὑπερ- ΘΧΡΊΙοοὲ παίανδμι ; αἴσιιθ [τὰ ἀἰθηλι 6115 ροίθ- 

ἔχουσαν δύναμιν. Εἰ δὲ τοῦ βραχυτάτου μύρμηχος 5[δ 115, {1186 1Π 16] Θοὕι πὶ ΟἸ ΠΟΙ. 506 18 , Πα ΠῚ 

οὔπω περιέλαδες τῇ γνώσει τὴν φύσιν, πῶς τὴν ἀκα- 50} ΓΘ. Οἰιοΐ 51 τη] τ Ε]5511188 [ὉΥ Π] 088 ΠΔ ΠΥ Δ ΠῚ 

τάληπτον τοῦ Θεοῦ δύναμιν μεγαλαυχεῖς φαντά- ποηπάϊτιηι σΟρ ἢ ΠΟ Π6 ἈρΡΡΥΘ ΘΠ ἰ511, 4ποιηοάο 1η-- 

ζεσθαι; ΠΟΙ ΓΘ ΘΗ 1]6ηὶ Π6Ὶ ΠΕ ΠῚ 1] ΟΊ ΠΑΙΟΠΘ [πιὰ 

ΘΟΙΏΡΙ ΠΟ Π5Δ ΠῚ 6558 5]ΟΥ Δ ΓΡ]5 ὃ 

ΟΟΙ5], γθοθη ον : ὅτι μηδὲ τὴν τοῦ μύρμιηκος φύσιν ἐπι- Βιι5 1115, ἘΦῚΠ διὰ ταύτης. 
στάμιενος, τὴν πάντα. νοῦν ὑπερέχουσαν δύναμιν φυσιολογεῖν ἃ τὸ σῶμα ] τ ε58 (οα 065 γοειιϑ 1551 Π}1 τῷ σώματι. 

ἐπεχείρησεν. (ϑμοεῖ δτιτι γι6 {Ογτηΐοορ ψυιίάοτε πιαζιιγ" τε ὁ θέσις 1 51. Μ88. βερίοπι. ἘΠῚ φύσις. - 

φεοβϑποδοαΐ, εἷδ ροίοδίαιςί 5 ὀπή ἐπτοϊδοίπιηι σιρε-- ἔ τῇ περιοχῇ.] δῖ. Μ88. 586χ. ΡΓῸ 60 πο οναΐ ἴῃ 

γαπίϊ5 παΐμνα εἰϊ55 6 ΓῈ ἐοπίανεογῖ. Θα115 ἡ περιοχή. 

Ρ προέθαλεν [1ὰ Ηα:]. εὐ Μεά. ἘΔ παρέθαλεν. ὁ εἰ υιονώνυχον 1 (οπ)ιποῖῖο δ ἀϊξα ὁχ Ρ] αν λιι5 Μ55. 
ς διὰ τῆς [τὰ ἔγε5 νοἰιβυϊδδίταϊ (σά ϊοοδ οἴπὶ ἄπο- Ῥαιυο ροϑὺ δὶ ἐπεὶ πόσον, Μί58. αἱ ἴῃ ἰοχάιι. 

ἘΠΙΣΤΟΛῊΗ ιζ΄. ΒΡΥΒΙ ΟἿΑ ΧΎΤΙ ἜΤΗ 
ΟΟΟΕΧΧΧΙΝ 

Τιαυᾶας ΒΆΒ1 15. Οὐίροπὶβ βουρία οἵ βιιβοθρίαπι ψοριΐα 5 ἀοίδηβίοπομι : ρουβοπααίονιιπη ΡγΘἸοἿὉ οχτίαχη : 

ὲ Οὐροηὶ θ] βάτο ΠΠ1Π|5 ῬΥΌΒΡΟσα πη πὰ Ῥγθοαίαν, 

3 ’ - τὶ " ᾿ριγένει. Ονιβοτιὶ. 
δον :ρία ἱπι- 

Ἐπ ἀπηι αἰ ῖν 15, ο] θοίαϑ ; δὲ ἀϊιηι [6 Ὁ} 15, ΡΘῚ ρμέγαπίε {ιι- Κ ΓΤ Ξ ᾿Ξ" δι. , ἢ... χα ,ὕ Π 

αι αχουόμενος ευφραινειῖς; χαι ἀγαγινώσχομε- Ε ἤ 
ἐαπο:.: 

δὲ Ὁ 

αι ὠριγένει  ἘΔΗΠ ἁἀάϊπε πρόῤῥησις, ἀῶ νοχ ἄδοϑι. Ῥανβιθηδ15 510 Ιορτίαν πρόσῤῥησις. 

ἴῃ 80χ Νῖ55. οἱ δουγιρίο ἴῃ Οοάἴοο ᾿π5᾽ 5 η15. ΕΟ] οβιο 
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βογρία πιὰ ]ουΐ ΠῸ5 Δ[οἷ5 Ἰ τὰ. Αψο Ὅθο «θη 
ΟΡ πισ σγαῖϊαο τυ] 85.,. ΖαΪ ἴδοϊε, αὖ Π11}1] ἀθεν]-- 
ΠΊΘΠΕΙ ΔοεΙροροῖ νου [5 ΘΧ δου τη] ΡΟ ΔΙ ΠΟ Π 6, {|| 

Θ1ΠῊ ΠΊΔ ΠῚ) ὙἹἀ δ! οοὶ ροιοϑίαίθπι Παρ ηΐ: 564 μ6} 

γο5 ἀοἰθπϑίοποιη ἀθοιγ  ἢ85 γϑυ τ 15. ̓πη ρ ] ον. ΠΠ| 

5. 

4α!θπι ψϑ]τς οἰσιία ἀπ ΔΟΟΠΙ ΓΤ , Εἴ 5] πιὰ οϑὲ 

]1ἃ ΟΧΙ ΠΑ }15 Πουρα, ὈΡΕΥῚ [ΘΠΊρογα σα ἢ ονε-- 

εἶπε, ΠΠ|σὸ οχαυόϑοθηξ. δ ΟῚ5 γογῸ ΤΟΙ Π15 Πη6Γ- 

οϑάδθμ οἰ ἢ ογθθοθ ἔθ ΠΣ ἃ 6 56 ΡΟ ΠΟΥΔΠῚ Ο) θᾶ . 

{18 ῬΓῸ ᾿ρϑῖτπ|8. ΠΟΙΏΪΠ6 ἰοατια{1 Θϑαὶβ., ἰΡ ΟἸ ΘΠ. 
Ῥγορίοῦ {τι ἀδὲ νΟΡῚ5 Ποτη  Πτι5 οἵ ῬΥΟΒΡΟΥ τ ΘΗ. 

ΟΠΊΠΟΠῚ ἀοΠπθϑσαη}., οἱ πὶ ΠΠ1ὺ5 ΠΠΟγτιπ 6 Π64}1-- 

ΘΠ ΟΠοιη γα ϑη αἴ. (ὐδοίθυιιμη ΠΟ ΓῸ5 ἴο5 ΠΟ δὶ - 

Τ]551Π105., ΘΧΡ ΓΘ558 ΠῚ ΒΟΠΙΓΑ 15. [π|86 ΘΠ αἴ θη, νἹ] 

ΠΡΟ Πίθυ αἴπιιθ ἈΠ ΙΘΧτΙ5. 511Π}, ῬΓΘΟΟΡΠιΘ. 11}15 
αυϊάαι!α ᾿Ρ56. Ῥαίθυ ρυθοθίτν. 

1 ἐνεργεστέρας ᾿ξ 515. αἴογαυς (0151. Ηαυ]. εὐ ἄτιο 

411, ἘΔ1Π ἐναργεστέρας. 

ἘΓΡΕΓΟΤΙΑ ΧΎΨΓΙΕΙ 

ΒΆΘΙΣΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΘΟΩ. ΔΚΟΠΙΕΡ. 

νος δι’ ὧν γράφεις 'ἱ ἐνεργεστέρας ἣμῖν παρέχεις 
εὐφροσύνας. Καὶ χάρις πολλὴ τῷ ἀγαθῷ Θεῷ, τῷ 

υνηδὲν ἐλαττωθῆναι ποιήσαντι τὴν ἀλήθειαν ἐν τῇ 

προδοσία τῶν δῆθεν ὑπερχρατούντων - ἀλλὰ " δι᾽ 
96 « ὦ ᾿ ,ὕ “ο’ἷἰν7 - Γ ΕῚ 

υμὼν τὴν συνηγοριᾶν του Λόγου τῆς εὐσεῤφείας ϑινοι-- 

, 3 - ᾿ 5» ε ᾿ , ΕΎΡΕΕΣ 
πληρώσαντι. ᾿Εχεῖνοι μὲν οὖν, ὡς τὸ χώνειον, ἢ τὸ 

ΕΌΨΣ ΜΝ Χλλ. ἈΟΕΟΕ ΟΝ, β ΄ Χ ἀχόνιτον, χαὶ εἴ τις ἄλλη ἀνδροφόνος βοτάνη, πρὸς 
, Ὄ» 

ὀλίγον ἀνθήσαντες, ταχὺ ἀποξηρανθήσονται. Ὑμῖν 
ΑΞ 2 ῃ » κ - ΜΈΣ , δ ἢ Ἀ ᾿ .Ὡ 

ὃὲ ἀνθηρὸν χαὶ ἀεὶ νέον ὃ Κύριος τὸν μισθὸν τῶν 
Ά » -Ὁ 

ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ λαληθέντων παρέξει. Ἄνθ᾽ 
κα " ᾿ ὧν ῥα ΄ ΕΗ » , Ε 
ὧν χαὶ παράσχοι ὑμῖν ὃ Κύριος πᾶσαν εὐθηνίαν οἴ-- 

χου, χαὶ εἰς παῖδας παίδων τὴν εὐλογίαν διαδιδά- 
}} 7 - “- 

σαι. Ἑὰ δὲ εὐγενέστατα παιδία, τοὺς ἐναργεῖς τῆς 
- , ΩΣ ᾿ 

σὴς χρησόττητος χαραχτῆρας, εἰδον ἡδέως χαὶ πε- 

ριεπτυξάμην, χαὶ εὔχομαι αὐτοῖς ὅσα ἂν αὐτὸς ὃ 

πατὴρ εὔξη. 

κ δι᾿ ὑμῶν ] δι᾽ ἡμῶν Ηαν]. οἱ (ὐο15]. ῥυίπαιιβ. 

Β ἘΠΙΣΤΟΛΗ ιη. 

Ηονίαίατν ΒΆΒΗΠ 15 Μασανίατη οἱ Φοαη ποθι, τ 5ρ6 ΓΘρΪ Θδ] 6515, {πᾶ 5018 πο {Ὰ}}}{, πος ρῬοίοπίϊιαπι τηϊηϊς, 

πος ]βοστιπι ἁπη σοι πὶ ὙΠ ΠΡ ΟΥ 5. ἃ Ρἱείαϊο ἀοίουγοαπίαν. 

αρσατίο οἱ «]οαπτιὶ 

ΝΟΎτ6 ἈΡΥΊΘΟΪ15 ΟῚ ΟΕ] {ΠῚ 85. ΠΟΥῚ διιηΐ ἰα ΠΟ 65. 
ΠΟΩτ16 Πδτ 15 ΡΟΪΔ ΘῚ ἰο πη ροϑίαβ ἱποχϑρθοίαίϊα,, π6- 
4116 ΟΡΘΡΆΓΠ5 ΠηΘΡοθθ σοπάπι 5. φοϑίϊντιβ 51 60 

Ἰπ50] 1{π|5: Π6Ὸ Ριοίδοϊο Π]5, 4αὶ Ρ᾽δηι νυ] ἅτ 616-- 
σον, τητιΠ6}] Πτι]τι5 αἰ ΠΊΟ ]ο ἱπηργονίϑα, 564 πηϊ- 
ΘΕ Ζ116 ΘΟΡΕΙΠῚ 5, {1105 ΕἸ ΧΊΠΉΤΙ5. 5 ΡΓΌΡΡΙΤΙ5 ἃ 6 ΠΟΙΠῚ5 
ΔΥΓΘΠῚ ΘΧΘΓΟΘΠΠΡε5 Δ Πππποΐτι5 θοῦ Ια θῸΓ ἢ ποη {ΠῸ6 

ἀυϊάθπι ργΟρίου 56 δἰ σϑπάτι5.. 56] δ ΒΟΠοΟυτι πη 
ΘΧΘΡΘο  ΙΟΓΠῚ ῬΘΡΓ ΓΕ ΠΟΠΘΠη. 5065 ϑι ψυ! θη, 
4186 ΠΟΙ] Πτ1 ΠῚ ΟΠ] ΠΘΠ ΟΟΠΠΠΘηΐ ἃ0 ΘΟΠβοοΪδΠΐ 
να, 1Π51Ἐ8 1 τι]  {π|6 ΠΥ ιΠΔ ΡΘΡ τὴ ΑΠ[ΠῸ]-- 

ταῖθ ΠῚ} σΟηϑο] πα". Αἴ τι6 Θχ 115 αὶ θπη, 41 ΡΓῸ 

ΤΟΡΓΘ6 [ΡΠ ΟΠ τ15. δτὶὶ ΓΘ 115 ἔθ ΓΘ Π15 ἀθϑἀδηΐ, 1105 

5Ρ65 ΟἸΠΙΠΟ [εἰιϑί γα δ᾽ 51, ΟἸἹΠῚ σΟσἸἉ ΠΟ πο ἴ6- 

Πῖι5 ΘΧϑρθοία 5 ΡΟΙΠῚ ΘΘ56 8}: {ΠΡ 115 ἀτι 6 ΠῚ ΘΟ Δ ΠῚ 

α Ναχαρίω  Ουΐηχαο (οα!οο5, πόρε Ηαι],, Βοος. 

βοουπῆπ, Ν᾽ αξ., Ῥαγῖβ., (οἿ5]. βοοιπ τ Μαχρίνῳ ΒΡ. 
Ρυΐπηι Μαχρίνῳ. 864 ἴατηθη 4π|ὰ σα! θαΐα βου] ρτΓἃ 
οχβδίαι ἴῃ Ἀπ {5511 15 (ΟΠ ἸΟΙΡτι5. (ΟΙ5Π 1 πᾶ πὸ Ρυΐ πιο 

οἵ Μοάϊοαο, πῖ}}}} παν πη1ι|5. 

Ὁ θερινός  Ηαπο νόσοπὶ ἁἀητ!πηι5 οχ (ΠΟ θιις 

(151. ρυῖπηο, Μοή, οἱ ΟἸανομη. 5ισάαο Ἰοστς ΘΟ ] ΓΟ 5, 

ὅ Μαχαρίῳ χαὶ Ἰωάννη. 

Οὔτε γεωργοὺς οἱ κατὰ γεωργίαν ξενίζουσι πόνοι:, 

οὔτε ναύταις ὁ χατὰ θάλασσαν χειμὼν ἀπροσδόκη.- 

τος, οὔτε τοῖς μισθαρνοῦσιν ὃ " θερινὸς ἱδρὼς πα- 

ράδοξος, οὔτε μὴν τοῖς εὐσεῤῶς ζὴν ἑλομένοις “ αἵ 

χατὰ τὸν ἐνεστῶτα χόσμον θλίψεις ἀμελέτητοι. 
᾽ 9. Ὁ , ΄“« δι ᾽ν -ι » , , 

Αλλ᾽ ἑχάστῳ τῶν εἰρημένων οἰχεῖος χαὶ γνώριμος 

τοῖς μετιοῦσι συνέζευχται πόνος ’ οὗ δι᾽ ἑαυτὸν αἵ- 
" 9 δι, δν5 7 τὶ .- νυ ’, 

ρετὸς, ἀλλὰ δι᾿ ἀπόλαυσιν ἀγαθῶν προσδοχωμένων. 
3 ἿΝ Ἁ, "Α͂ Ἁ - - , ,ὔ 

Ἐλπίδες γὰρ, πάντα τὸν τῶν ἀνθρώπων συνέχου - 
ὦ ΐ, ᾿ 

σαι χαὶ συγχροτοῦσαι βίον, τὴν ἐφ’ ἑκάστῳ τούτων 
θοὺ ᾿ “7 ΠΗ Η ἘΦ ἝΝ 

παραμυθοῦνται δυσχολίαν. Τῶν μὲν οὖν ἢ ὑπὲρ 

γῆς καρπῶν, ἢ τῶν χατὰ γὴν πονούντων, οἵ μὲν 

παντάπασιν ἐψεύσθησαν τῶν ἐλπίδων, μέχρι μόνης 

φαντασίας τῶν προσδοχωμένων τὴν ἀπόλαυσιν ἔχον- 
μ. ᾿ Ἕ: ’ ΩΣ 

τες " οἷς δὲ χαὶ χατὰ γνώμην ἐχόῆναι συνέθη τὸ 

« αἷς... θλίψεις ἀμιελέτητοι 1 ΗδΔΥ], εἰ ἔγε8 (οά!ο65 γὸ- 
ΘΟΠΠΟΓ65 ἧ.., θλίψις ἀμιελέτητος. 815. οἴϊαπὶ ρᾶ.]0 ροϑι 

ΤΟ ΙΠ ] Πητι58 μὰ 5 γοοο8, τοῖς μετιοῦσι, {186 “1651 ΦΟΡ απ τιν 

«α!άοπ ἴῃ οάϊος Ηαη]. οἱ «πίθου γθοθη ον θιι8; αὐ 

1η γοίιιβ Ἰβ5ι πηῖς (οἶ5]. οἱ Μοῦ. πο “οβιιηΐ, 

ω ὑπὲρ γῆς χαρπῶν  ΠΙΒρ] σοι ομ θοἤσιο Ροβ ΓΟ μγα 

γΟΧ, ἃς Ἰορτ χαυνόντων, 566] ῬΤΟΥΒΙ15 ΠῚ ΠΟ ΕΙΙΟ, 



ἘΕΡΙΒΤΟΙΑ ΧΥΕ. 

τέλος, δευτέρας ἐδέησε πάλιν ἐλπίδος, παραδραμού-- 
σῆς χαὶ μαρανθείσης ἐν τάχει τῆς προτέρας. Μό-- 

νοις δὲ τοῖς ὑπὲρ εὐσεδείας καμοῦσιν οὗ ψεῦδος 

δ ἠφάνισε τὰς ἐλπίδας, οὗ τέλος ἐλυμήνατο ἔ ποὺς 

ἄθλους, βεθαίας χαὶ μονίμου διαδεχομένης τῆς τῶν 

οὐρανῶν βασιλείας. Μὴ τοίνυν ὑμᾶς ταραττέτω 
διαδολὴ ψευδὴς, μηδὲ φούείτω 5 τῶν χρατούντων 

ἀπειλή - μὴ γέλως λυπείτω καὶ ὕόρις τῶν γνωρί- 

μων, μηδὲ χατάγνωσις παρὰ τῶν κήδεσθαι προσ- 
ποιουμένων, ἰσχυρότατον πρὸς ἀπάτην δέλεαρ προ- 

δαλλομένων παραινέσεως προσποίησιν, ἕως ἂν ὃ 

τῆς ἀληθείας ἷ ἣμῖν συναγωνίζηται λόγος. ᾿Άντιμα- 

χέσθω δὲ τοῖς πᾶσι λογισμὸς ὀρθὸς, σύμμαχον πα- 
ρακαλῶν γενέσθαι καὶ βοηθὸν αὐτῷ τὸν τῆς εὖσε- 
ὑείας διδάσχαλον τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι- 

στὸν, δι᾿ ὃν χαὶ τὸ χκαχοπαθεῖν ἡδὺ, καὶ τὸ ἀποθα- 
γεῖν κέρδος. 

ες ἠφάνισε ] παρηφάνισε (ΟἸ5]. ργίπηι5 εἰ Μεά. 

ἔ τοὺς ἄθλους δ1ῖ.. (οἸ5], ῥσΐπητ εὲ Μεάϊοαιι οἱ 

ΕἸάγοπι. 1π ΤΠ ἈΓΡΊΠΟ ; 11 τοῖς ἄθλοις, ἘΜ τοῖς ἄλλοις. 

Ῥαι]ο ροβῦ δά μηδὲ γέλως. αν]. ((015]. ρυῖπιις οἱ 

Μεά. οὗ 411| ποηπα}}} τιῦ πὶ ἰοχίτι. 

8 τῶν χρατούντων 1 ὅ:Θ)Ὀ6 ἅ1185 ΒΑ5111π5 Πὰς γοος [πῃ- 

Ῥογαΐογοπι ἠδϑισπαΐ. : 

ἢ προδαλλομένων 1 516. αἴογχιιο (ο15]., Ηδη]., Ῥανίβ. 

4514 

ΘΧ ϑθῃςθ πὰ ΡΓΟΟΘσ511 ΘΥ ΘΠΕι15., 115 506 ΔΙίονὰ 1[6-- 

ΓΙᾺ ΟΡΙ5 (πὲ, ΡΥ] θθ ἴθ ἃς ΠΙΔΙΟΘϑοθηῖθ 

ΘΙ Υ [ου ῬΥΓΙΟΓΘ. ὙΘΥτΠ 115. 5015 {π|| ΡΓῸ Ρἰοἴαϊο 

ἸΑθονἃπξ., Π6Ὸ τηθη δοιπὴ ἃ οΪθν! θχϑρθοίαιϊο- 
ΠΘΙῊ, ΠΡΟ ἢπὶ5 ἰθογθα ἰαθοίδοϊανι:, δία 1} ἂς 

ἤνο ΘΧοΙριθπίθ ΘΟ] ΟΥ ΠῚ ΓΟσΠΟ. ὟΟῸ5 ΟΓΡῸ ΠΟ 

σοηἐα θὲ τηϑηἄαχ σα] Πϊὰ , ΠΘΟ ΠΊΪΠ 86 ἔθυ ΓΘδ ἢ ΐ 

ΘΟΓΊΙΠ], 4] Β511ΠἸΠ|8 Π| ΡΟ θϑίαθ πὶ Πα ΟΠ : ΠΟΠ 

γἾδι15 σοηἰγιϑίθί ἁτιξ σοΠ τ π]6 118 [ἈΠ] Γι, ΠΘΟ 

σΟΠάθιηπδ 0. ἃ ΠΟΙ ΠΙΠ 115 σα μη. δὲ ϑἰπε 1 

ΡΙΓ80 56 ἔδυθῃθθιιβ., ἃ 4ῈΠ]0 15 [ὈΡ Ιβϑιτηα δα ἐἀθοὶ- 

ΡΙΘπάτιπι Θ56ὰ θ᾿ δ θα Πππ|, ϑιπητ]αΐα Δ Ππουίδεϊο, 

«αδτηάππι νου τα{15 ἀΟο ΓΙ Πἃ ΠΟῚ5 ρα ΓΟΟΙ Δ ΙΠιΓ. 

Η!5 δαΐθπι οὐ πῖθιι5. οἰ ποίθεαν γθοΐα γαΐϊο, 46- 

[ΘΠΘΟΓΘΠῚ 5101 Δ νοοδπ5 οἱ Δ] πΟΓΘΠῚ , ΠῚ ΒΓ ΠῚ 
Ρ᾽οία 5 ΠΟΠλΪ Ππιι ἢ] ΠΟϑἐ ΠῚ {6 ϑππὶ ΟΠ ἸβΠΠΠη 5, ΡΙῸ 

400 6Γ ρῖϊ ἄτπ|66 δϑι, δῇ τΠΟΥἹ ΤΟΥ μη. 

οἵ πητι8 οχ ἤθρ]5. ἘΘῚΠ προσθαλλομιένων. ΠΡ᾽ 46 πὶ προσ- 

ποιήσει ἴθ {γι θιι5 Νῖ55, 

ἱ ἡμῖν συναγωνίζηται 1 ἘΔΤΕΙ ὑμῖν συναγωνίζεται. 56- 

«1 ϑυσηπ5. ἀπ 4πὸ5 (Οἤο65, (0151. εἰ Μοεά. οἱ 

Ηαγ]. οὐπὰ Ῥ] αγΊθι15. 1115. ϑιατιπα 1 σΊπητ5. οὕπὴ 4π1π- 

46 Μίββ., ψαογιση ἴπ ππιθτο Ηδυ]απιιβ οἵ ῬΥΙπιὰ 

τηᾶπα (ΟἸΒ] πιᾶπτι5. ΔΒ ΙΖ] πον, αὐτῷ τὸν τῆς εἴο. ΕΔΤῚ 

αὐτόν. Τ)οβιιπὶ ἴῃ Ταδίιον Μ85, πὸ γοσαβ, χαὶ βοηθόν. 

ἘΠΙΣΤΟΛῊΗ 0. ΕΡΙΘΤΡΘΟΙ ΑΙ ΧΥΧ. 

Ῥεν Ῥοίνιιπι ΒΑβ1}15 τοβογι 11 ατόρουῖο,, οα]}15 ΠΤ σοπίοαβ ἴῃ ΘρΊβίο αβ Ἰοοαΐατ. 

Γρηγορίῳ ἑταίρῳ. 

, 5ληὴ2 ΤΣ " “Ὁ 5ς τ Θιοα Γράμμα ἦλθέ μοι πρῴην παρὰ σοῦ, ἀχριδῶς 
᾿ - Ὁ ΠΌΛΕΙ τ - “ΕΞ Χ [᾿ σόν " οὐ τοσοῦτον τῷ χαραχτῆρι τῆς χειρὸς, ὅσον 
“Ὁ, 3 ΣΤ τῶ ἀκν 3 , ἀοῖν 5᾿ ἘΟΥλ 

τῷ τῆς ἐπιστολῆς ἰδιώματι. ᾿Ολίγα γὰρ ἦν τὰ ῥή- 

ματα πολλὴν διάνοιαν παριστῶντα. Πρὸς ἃ εὐθὺς 
μὲν οὐχ ἀπεχρινάμεθα, διότι αὐτοὶ μὲν ἀπεδημοῦ-- 

μεν" ὃ δὲ ἃ γραμματοφόρος ἑνὶ τῶν ἐπιτηδείων ἡμῖν 
ἐπιδοὺς τὴν ἐπιστολὴν, ἀπιὼν ᾧχετο. ᾿Αλλὰ νῦν 

, ,ὔ τ 

διὰ Πέτρου προσφθεγγόμεθά σε, διμιοῦ μὲν ἀποτιν- 
- , ᾿Ν ᾽ ων 

νύντες τῆς προσηγορίας τὸ χρέος, ὁμοῦ δὲ ἀφορμὴν 
δευτέρων γραμμάτων παρέχοντες. Πάντως δὲ οὐ- 
δεὶς πόνος Λαχωνιχῆς ἐπιστολῆς, δποῖαί εἶσιν αἱ 

παρὰ σοὺ ἑχάστοτε πρὸς ἡμᾶς ἀφιχνούμεναι. 

ἃ γραμμιατοφόρος ] γραμμιατηφύρος Ππαΐμον Μ55. 

Οτοροτῖο εοὐαίί. 

Τ του νοποῦππὶ τὴϊπὶ ποη ἃ ΡΥ] 6 ΠῚ ἃ ἐθ, 

Ρΐαπθ ἔπι5, ΠΟ ἴδηι 1Π||10}15 ΤηΔΠτ|5, 48} ὈΓῸ-- 

ΡΥ15 δρί βίο! ποιῖβ. Ῥαιιοὰ θη] οὐ ΠΕ 6 }})ὰ 56η- 

τοπεΐϊατα που θὰ ΘΧ ΒΡ Θ πὰ. Αἀ “85 5[4{1Π| ΠῸΠ 

γΘροπάϊπητι5, {πιο ΠΟ5 Τα 6 πη ΡΘΙ ΟΡ ΘΒ5ΘΠΊ15:; 

τ 6 ]ΠΠτῖπια νΘΓῸ, οὐ ΘΡΊ5[ΟΙ 8 Πὰ τιΠ] [ΠῚ] ΎΊΤΙ ΠῚ 

ποϑίγονιμι 46 ̓ Ἰ55θΐ, ΡΙΌΡΘΓΟ ἀἰβοοββουιί. 566 πὰ ηῸ 

Ρον Ῥεδίγτι ΠΟ] πηι" ἴ6, δίτηα! δὲ δα] Δ Π0 15 

ΡΟβοΙ νθηΐο5 ἀθ τπη, οἱ ΟΟΟΑΒΙΟΠΘΙῚ Δ] ΓΘ. ]τ|5 ΘΡῚ- 

5ἴ01.5 Ῥγδθοηἴθθ. ΟΠΉΠΪΠῸ ἀιιΐθ πὶ Πα]Ππ|5. ἰΆ 0 

δορί βίο δ Τιασοπίοα», {118165 510, 4118 ἃ ἴθ 560 1π66 

ὦ ΠῸ5 Ρουνοππηΐ. 

ΟἸ;α39ὶ5 Τ᾿ 

Ρμ ρ. 

91- 

Ι, 

“πς 

1: 

δϑεσίριπα υἱ- 

ἀεί (ἰὦ- 

δαγδα. στε 

Θεϑδοί μνὲ- 

συγίεν. 



ὃ ς,, ΒΑΘ ΟΕΒΑΚΕΤ ΘΑΡΡΑΡΠΟΟ. ΛἈΠΟΠΙΕΡ. 

ΟἸα53515 1. 
᾿ 

“ας ΠΠΡῚ ΒΤ ΟἾΓΑ ΧΑ. α ἘΠΙΣΤΟΛΗ χ'. 
ΧΧΧΙΙ. 

Δπαῖοο οΡἤασραι Γιθοπίίιπι 5115.) Φαοα τᾶγὸ ΒΟΡΙΡαΕ ; Θαπη 6 ῬγΟαΐ ἸΠΘΧΘΙΒΆΡΊ]ΟΙης ὁ856.,. π!ροΐθ ππαπι-- 
4ππ|ᾶπι ἀρ πἴοπι ΟΟΟΑ 5 ΟΠ 115 ΟΡ ΡΟ μα Ϊ, ἃἂο Ργθίουθα ΟΡ] ϊδίαπι : 510] Ὑ6ΓῸ Θχοιϑα πο πὶ ΡΘΕ, ἔπη ὁχ 

ΟΡ ΡΥ ῖ5 σοι ρα ΟΠ ι15., ἔπι Φαϊα ΠΩ Ἰᾶπὶ 60 αἰὐϊῖαν ἀἸοομ 1 βόποτο, «παρα μ]αοοαΐ 5ορ ἰδεῖ, ΜΊΓΕΕ δὰ 

ἄνεγβαβ Επ πο ἡ ΟΡ τᾶ. 

Τιοοπίϊο βορ]ιίξίω. Λεοντίῳ σοφιστῇ. 

᾽ . “1 " . ᾿ ἝΝ , Ἶς ᾿ } ᾽ .- Ἷ 53 

δον ἰρία απ- Πᾶν 4υ!άθμὴ ΠῸῚ οἵ ἃ πο 5 Π ον ἢ ΠῸΠ ἴἃ- ρονια μὲν σὴι χαι τὰ παρ ἡυῶν γράμματα 
χτ Ξ . . 2 Δ 5 , χὴν » , Ἐ κ τ 

πὸ δυήά. ηρῃ ΓΆΡΙΟΓῸ5 408ηὶ ἔπι6: Ι44π|6, οσαπὶ τη} οοη- οὗ μὴν χρονιώτερα τῶν αὐτόθεν, καὶ ταῦτα πολ- 

ἐἰπθητον ἃ νοὶ αὰ πὸ5 νοπουΐητ: {αῖθιι5 βίησιυ! 5 λῶν χαὶ συνεχῶν ἐπιδημησάντων ἡμῖν ἀπὸ τῆς 
51 ογάϊπο ΠΟ Γἂθ. ΘΟΠΊ ΠΝ 5|5565.),. ΠΙΠῚ] πηροάϊνοι ὑμετέρας" οἷς εἰ πᾶσιν ἐφεξῆς "γράμματα ἐπετίθης, 

«ΠΟΙ ΏΪ Πτι5. νἀ νη} τπΠὰ ἴθοιμ ΠῚ 6556) ἴθ τι6 ροι- οὐδὲν ἦν τὸ χωλύον αὐτῷ σοι δοχεῖν συνεῖναι ἡμᾶς, 
1π66 [ρτῖ, ἃς 5ἷ δἀθββθηιιιδ, δῇ ἴδοι πὴ γϑυβαυθημαῦ: χΧαὶ οἵονεὶ παρόντας χαὶ συνόντας ἀπολσύειν " οὕτω 

δοο οοπίϊππα [πἰ| πα το ἀἃ πὸ5 γοηϊθηϊιμα. συνεχὲς ἦν τὸ πλῆθος τῶν πρὸς ἡμᾶς ἀφιχνουμέ- 

Αἴ ον ποὴ 50} 10 155 οπὶ Πα άθπι ποσου αι πα] νῶν: Ἀλλὰ τί οὐχ ἐπιστέλλεις; καίτοιγε οὐδὲν ἔργον 
510 5Ορμἰδβία: βου! 6 ΡῈ ἢ ΠΠΠ10 5ϊ πη Πιι5 ρον οϑῖ, πθ΄ ἡ σοφιστῇ, ἢ τὸ γράφειν " μᾶλλον δὲ εἰ χαὶ τῆς 

506 Ρ6 Ζα θη Ορτῖβ. ΘΥἸῈ ; ἅ[1π|5. Θαῖ πη ἘΠῚ «01: χειρὸς ἔχεις ἀργῶς, οὐδὲ γράφειν δεήσει" ἄλλος 

ΟΡουα πη}. Τληρσια ἀπιΐθ 5018 Ορτι5 Θϑῖ, {128 ΘΕ] Πη5] γάρ σοι διαχονήσει. ἸΠλώττης δὲ χρεία μόνης " ἣ 

ΠῸ5 ΠΟΠ ΔΙ]ΟΖπαῖτ", αἴ ΡΟ δοιΟ πΠπι ΠῚ ΘΧ 115 Ζαΐ ἢ χἂν ἡμῖν μὴ διαλέγηται, ἀλλ᾽ ἑνί γε πάντως τῶν 

Βορ οί ΘΟ.) 511 Ὁ, ΔΙΠΟΓπιΘιιν". Οιἰιοά 5ἱ πϑῆιο δάϑιξ, 56- συνόντων λαλήσει - χἂν μηδεὶς παρῇ, ἐφ᾽ ἑαυτῆς 

Ἰΐησαα ἰὰςο- ΟἸΠΠῚ ᾿ρϑὰ Ἰοφιιθῖι : ἴδοι ἀπίθη ΠΟΘΙ] 81, διαλέξεται ᾿ σιωπήσει δὲ οὐδαμῶς, σοφιστιχή τε 

ἜΤ ΡΣΡ ΒΟ δα 511 οἱ 5ΟΡἸβεϊοα δὲ ΑἸΠσα : ΠΟῚ Π]ΔΡ 15, {πᾺ ΠῈ οὖσα καὶ Ἀττιχή οὐ μᾶλλόν γε ἢ αἵ ἀηδόνες, 

Πι5οἸ ηἶδο, Φαλ Π0 δὰ5 νου πιιηὶ [ΘΙ ΡῈ5 δ οαπθη- ὅταν τὸ ἔαρ αὐτὰς πρὸς ᾧδὴν ἀναστήσῃ. Ἣ μῖν μὲν 
ἄτιμι Θχοϊτανουῖε. ΝΟ]ἷ5 ΘΠ πὶ ΟΡ ΡΡ δ 1166 Θοοιιρα- γὰρ ἥ τὸ πυχνὸν τῆς ἀσχολίας τοῦτο, ἐν ᾧ νῦν 
τη 65, {α ]1ι5. ππιπο αἰἰβ[ΠΠ ΘΠ), ΘΧΟΙΙΒΔ ΠΟ ΠΘ ἢ ἐσμεν, χἂν παραίτησιν ἐνέγχοι τυχὸν πρὸς τὴν ἔν- 

[οὐἴδϑϑθ [θυ , δὶ ΠΠ|1 0} 15 ἀθβί ηλι5 : δὲ αιιδοίαμη ὄειαν τῶν πραγμάτων " χαὶ τὸ οἱονεὶ ἐῤῥυπῶσθαι 

ψ ΠΕ} δου 465 δχ σοῃτίητι0 ἘΠ 515 56}. ΠΟ ΠΪ5. πϑι λοιπὸν τῇ “χαταχορεῖ συνηθεία πρὸς ἰδιωτισμὸν , 

7 σοηίραοῖδθ ΠΟῚ 1Π] ΠΟΘ. 110 (δ θυ γθηΐ, ΠΟ Π]ΠηΠ5 ὄχνον εἰχότως ἐμποιεῖ προσφθέγγεσθαι ὑμᾶς τοὺς 

γ05 5ΟΡιἰϑίαϑ. ΔΙ] τι γα] ; {|| Πΐδ5] βαρ πα γος σοφιστάς " οἵ εἰ ἡ τι ἄξιον τῆς δμετέρας αὐτῶν 
βίγα ἀἰσηιμ. Αἰ υ1 Δα Θν118., 1Π Ἰσ Πα ἸΏ] η],, σοφίας ἀκούσεσθε, δυσχερανεῖτε, χαὶ οὖχ ἀνέξε-- 
Π60 ΡΟΥΘ γ 5. ΤῸ γΘΓῸ, ΘΟΠ ΤᾺ ΘΒ 1 ΠῚ δὲ ἔπι ΠῚ 
ψΌΟΘΙῚ 84 ΟΠΠΘΠ. ΟΟΟΑΒΙΟΠ ΘΠ) ὈΓΟΠΊΠ]ΓΓΘ, ΟΠ ΠῚ 

515 ΤΠ ΧΊ 6. ΟΠ 111} {1105 ΠΟΥῚ (ὐεθοογιη δὰ 41- 
ομάπιη} ἸἀΟΠΘτ5: ΠΟΥ͂Ι ΘΠΪΠ, τ ραἴο, {πὶ 1ΠΊρυ 

νῸ5 διτηΐ ΘΟ] ΘὈΘΡΡΙ ΠΣ : Ππᾶγ6 πα}|ἃ Θχοιιβαῖίο ἴὰ-- 
οθη1. Αἴάαθ πθὸ Ζυ! θη Παοίθητι5. ΜΠ]δὶ δα ΓΘ Πη 
οἵ βουιρία δάνθιβιιβ ΕΠ ΠΟ ΎΠΠ.,. 416 4] θη 

σθε. Σὲ δέ που τὸ ἐναντίον εἰχὸς ἐπὶ πάσης προφά- 

σεως δημοσιεύειν σαυτοῦ τὴν φωνὴν, ἐπιτήδειον 

ὄντα εἰπεῖν, ὧν αὐτὸς οἶδα, “Ελλήνων. Οἶδα γὰρ, 

ὡς οἶμαι, τοὺς ὀνομαστοτάτους τῶν ἐν ὑμῖν. “Ὥστε 

οὐδεμία παραίτησις σιωπῶντι. Καὶ ταῦτα μὲν εἰς 

τοσοῦτον. ᾿Απέστειλα δὲ χαὶ τὰ πρὸς Εὐνόμιον - ἃ 

εἴτε παιδιὰν χρὴ καλεῖν, εἴτε μιχρῷ παιδιᾶς σπου- 
αι ἔΡ 1 ΠῚ [τι5115 ἀἸσΘ ἢ 4ἃ δ᾽ ηΐ, ἈΠ ̓τιϑιι θᾶ τ10 συν ιονὰ, ος δαιότερα, αὐτῷ σοι χρίνειν παρίημι" ἦ ὃς πρὸς μὲν 
ΕἸ ρ5ὶ }ιἀϊσα πα πὶ γ πάτο : ἀπ] αιιοά αἰ πὲ Α τὰ οἰκεῖα σαυτοῦ, οὐχέτι, οἶμαι, χρήζεις" πρὸς δὲ 

» γράμματα, } [τὰ βοχ ΠῸΡῚ γϑίονοβὶ ἘΖῚΠ γράμμα. ἃ τὸ πυχνόν 1 ()πὰπην 15 ΠῸΠ πα 16 1η 6115 Ἰορσαίαν τὸ 
ὁ σοφιστῇ 1 [ἃ 5ερίεπι Ν55, οἵ βάτο Ηαραποοπβῖβ, πιχρὸν, πεοίεείϊα οσοιραιϊοτῖς, ρνοσοπα ἰάπηθη 56- 

ΑἸΙα δα! ἴοποϑ σοφιστοῦ. (απὶ ἀπΐοπι ἴῃ Ομ πῖθιι5 οο-.͵ Ρίομη οοάίΐοιπι Μ55. οἱ θαι οπὶ5 Ηαρὰπορηβὶ5 βουὶ- 
ἀἸοῖθιιβ Μ55. οἵ βατης. Ἰοραῖαν ἢ τὸ γράφειν : στένι χιιῖ-- ρίανα, 4πᾶπὶ ἱπ οοπίοχίαπι ᾿π υιχί πηι. 
εἶεπι ποϑοίζιπε ταιἐδιιτι οἷ: δορ]ιοίαρ, τυϊδὶ μἰ δορίϑαι; ἐ χαταχορεῖ συνηθείᾳ 1] Ῥτὸ [15 ψόοοῖθιι5 Ἰοϑλίαν χατα- 
111} Θψα! (οι ἵπ οοπίοχίι πηπξαν!. 566 ἰἀτηθπ, {18 χορία ἴῃ (ο15]. πἰρόσαθ, Ν᾽ αἴ, οἱ Ἀθρῖο ρυΐπιο, 
Ουσπας Πρθο βοπ θη 1ἃ Οἴτῃ Π15. {πιὸ Βοαιθαηίι, γ 6} ἀ6- Γ ὃς πρὸς μέν ] (ο15], Ῥγΐπηιι5 ὅσον πρὸς μέν. 
Ἰοη τι 1Ππ|4 ἢ, γ6] βου θοππιπ ἡ, 



ἘΕΡΙΒΤΟΙΑ 

τῶν ἐνδιαστρόφων τοὺς ἐντυγχάνοντας οὐκ ἀγεννές 

σοι ὅπλον ἔσεσθα! προσδοχῷ “ οὐ τῇ δυνάμει τοῦ 
συντάγματος καταπιστεύοντες τοσοῦτον, ἀλλ᾽ ἀχρι- 

Οῶς γνωρίζοντες ἀπὸ ὀλίγων ἀφορμῶν ἐπὶ πολλά 

σε ὄντα εὑρετιχόν. ᾿Εὰν. δέ τί σοι καὶ ἀσθενέστερον 

ἔχειν τῆς χρείας καταφανῆ, μὴ χατοχνήσης ἐλέγ- 
ξαι. ἃ Τού ὰρ μάλ ίλος χόλ διενήνο; . ἃ Τούτῳ γὰρ μάλιστα φίλος κόλαχος διενήνοχε, 

τῷ τὸν μὲν πρὸς ἥδονὴν ὁμιλεῖν, τὸν δὲ υηδὲ τῶν ; μὲν πρὸς ἣ δμιλεῖν, τὸν δὲ υηδὲ τῷ 
,ὔ Ἁ 

λυπούντων ἀπέχεσθαι. 

ἃ τούτω γὰρ 1 ΕΔ Ι[1ο Ῥαγιβιθπβίβ ἐν τούτῳ γάρ. διὰ 

ῬΓΡΟΒΙ[ο. ἀδθοδὲ ἴῃ {πα Ν5ε. οὐ νϑειβεῖβ οΠ10- 

199 

ἀαϊάθμη δά ἔπιαν ᾿ρϑῖι:5 ΡΟ ΒΟΠΔΙῊ 7 15, ΟΡΙ ΠΟΥ", 

ΠΟΙ ΔΙΏΡἾ τπι5 ἸΠἀἴρ 65 : 584. Δάν θιϑιι5 ῬΘ νυ 808, ἴῃ 
{τ|05 ἱποῖ ἀθυ 15, [θ᾽ τα πὰ Ε1}}1 ΠΟῚ ἢ ΠΡ Πλτιη {ἘΠ ΠΡ ῚΙ Τὴ 
ΒΡΘΙῸ ; Π0η Πποά ἰξὰ τλυ] 1 Π} 5ΟΥ ΠΡ ΤΙ ΤΌ ΠΟΓΘ Θοη- 

{ἀλμητι5, 564. «το ργῸ})6 βοϊδηγιιθ ἸἀΟΠθιιη} ἴθ 

6556, {1 6Χ βᾶτιοῖθ. ΡΟ ΘΠ 15. ΤυΠ1ὰ ΠΥ ΘΗΪΆ5. 
Οἰιοά 51 ψαϊα ἘΠῚ 1π ΠΡ λἾτι5, {τι τη 6556 Ορουίοαΐ, 

ν᾽ ἀθθῖταν, γθάαυοιιθ ΡῈ ΠΘ ΡΊ ΓΟ υ 5. Ηοο 6η] Ρο- 

ΕἸΒΒΙ ΠΏ} ΔΙΊ] Οτ5. ἃ δά ]αῖονο αἰ δν Ὁ, πιοα Πο 

αὐπάθηι δα ἀοθοϊα!!οπθηὶ ἰοαααν,, 116 νῸΡῸ Π6 

ῃ)Ο]οϑία αϊάθιη ρ γε θυ ΒΓΕ, 

ΧΝ, 

πἰΐνιι5. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ χα΄. ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΧΧΙ. 

᾿Αοοιβαίαβ ἴῃ Βα ρονίονο ορ βίοϊα Γιθοιἔϊιι5., 4αοα ποὴ βου Ρογοῖ,, υἱάθειν ἴῃ Ἰρϑισὰ ΒΑΒΉΠ πὰ οὐ ἴηγθη Θομγον- 

1586, οὐ Φα]Π]απιιτῃ ἀοοιιϑᾶβ56 {πα {6 Γὰ8 βιιὰ5. πο το 1Π|5561, πᾶ ρολασθαπο ΒΆΒΆ 15 οἵ 56 οἵ δα] πιιπὶ 

ἀοίοπαιϊ. 

, “- 

Λεοντίῳ σοφιστῇ. 

ΥᾺ5 , Ὁ - ; ( τὶ } 

Ἐοιχέ τι τῆς χοινῆς χαταστάσεως καὶ εἰς τὰ 
ἑαυτοῦ πράγματα ὃ χρηστὸς Ἰουλιανὸς ἀπολαύειν. 
3 » ᾿ - ". ὦ 

Ἀπαιτεῖται γὰρ χαὶ αὐτὸς, χαὶ ἐγχαλεῖται σφοδρῶς, 
ἐπειδὴ πάντα νῦν ἀπαιτουμένων καὶ ἐγκαλουμένων 

γέμει. Πλὴν ὅσον οὐχὶ εἰσφορῶν ἐλλείμματα,, ἀλλ᾽ 

ἐπιστολῶν. ἢ Καίτοι πόθεν αὐτῷ ἐλλέλειπται ἀγνοῶ. 
ΕΣ ν - 

Εδωχε γὰρ ἀεὶ ἐπιστολὴν, τὴν δὲ ἐκομίσατο. [ἰ 
Ἂ μή τί που καὶ παρὰ σοὶ ἣ πολυθρύλλητος αὐτὴ 

“ τετραπλὴ προτετίμηται. Οὐδὲ γὰρ οἱ “Πυθαγό- 

ρίοι τοσοῦτον προετίμηησαν τὴν τετραχτὺν,, ὅσον οἱ 
-- 5» ΄, Π , Α --- ΕΣ 

νῦν ἐκλέγοντες τὰ δημόσια τὴν τετραπλῆν. Καίτοιγε 

ἴσως τὸ ἐναντίον εἰκὸς ἦν, σοφιστὴν ὄντα, καὶ εὐ- 
ποροῦντα λόγων τοσούτων, αὐτὸν ἡμῖν εἰς τὴν τῶν 

͵ “, « -" Ἂ ΕἸ 

τετραπλασίων ἔχτισιν ὑποχεῖσθαι. Καὶ μὴ οἴου 

»χαίτοι πόθεν 1 51. Μ585. Εδτ χαὶ τὸ πόθεν. 

ς τετραπλῇ 1 ϑυβριοαϊαν (οἰλιοίγοαι [ον ρ] πῃ 

βῖνε {φυδάνιρίαπι,, 46 {πὸ ΒΒ, 15. ἴῃ Πᾶο ερἰβίοϊα, 

6856 ῬΘΏΒΙΟΠΟΠι {8 ἀγἸππΘ βί Γιὰ πὶ, γα] φιακγιιρίϊ ρω- 

παπι οὔ ποι δοίμία ε"ἱδιιία, νεῖ μοΐζιις οὗ οιιρενεσα- 

οἰϊοπετι. δε φαθὶ πῖὸ ἢ ουὰβ πὸπ το Πὰ5. οπὶ 

{ὐ] 15 ποτὶ 501π|{15. ΘΟΠῚ ΡΑΓΑΤῚ ; 5046 ΒΆΒΗ Πα Οἴππὶ 

Τιεομίϊο ΠοσαΥ], {τιᾶ81 15. {αδαλαρ!απι Πςοναναῖη σας 
Ῥοβοογοῖ, τ φαλάσιρ] απ ἀοθ᾽τονιπα ἔππο ραββίπι τὸ- 

Ῥοβοεραῖαν, Τμασοῖὰ ῇδνοῦ Ατητηϊαμιβ ΜΆ ΘΟ]] ητι8, 

40 ἰεβίθ, ῬοίχΟΉτ5 Β0Ο 6. Κ᾽ ΔΙομ 5 : αὐ πιιαπάῖος 

οἴη εἰϊἰδον δίϊοηα οἰποίος5 ἱπιπιαμῖζε}" γα Γαπ5, ποοοχι- 

165 ραν 6)" εἰ ἱπδοηίθς μοϑδὶ Θαφιιίδίία τοΥπιοπία χια- 

Πιεοπίϊο βορ[ιϊδίω. 

ψιάδειν ἈΠ Φα ἃ 6χ ΘΟ ΠΉΠΙ ΓΘ} 5[αῖτι [ἢ 
ΡΙΌΡΙΙ5 51:15 ΠΟ Πιι5 {]]ὰΠτ|5 ρ ΡΟ Ρ6 6. ΒΘροϑοὶ- 

[π|’ ΘΗ] ἢ] Θἐ 1056, οἱ δοοιιβδίαι νη [6}", απ - 

ἀοααίάθηι πῖιπο Ομπηΐὰ 1158, ἃ αυΊ]11ι5. ΘΧΊΡΊ ΓΙ, 

4π]4π|ὸ ἀοσιβαηῖαν, γοἀπιπάδπ!. ΝῸΠ ἴδιηθη ἐν]- 
᾿υυτονῖιηι ἀ6] 1 0165 511Ππ|, 5684] ΘΡΙ5[ΟἸ γι]. Φιιατη- 

4τ|81, {ποιοί ἀθθ ἴον 511, ᾿σπ ΟΡ. ΘΘ 061) ΘΠ]ῺῚ 

δρ᾿ϑίοϊαιη ἀθάϊι, αἴθ πᾶης ἄθία]. ΝΙδὶ [οὐΐθ 

οἱ ἀρια 16 φο] δου γίπηιιι {Ππ4 ψπδἀρα ρ] απ Ρι]- 

τὰ5 ΟΡ ποι. Νϑατι6 Θηΐπὴ ἰᾺ ΠῚ οοϑιϊπηάνθρα 6- 

ἰραοίγη ῬυΓΠάσΟΥ ΕΙ , 4πΔ ΠΕ ΠαΠῸ 4υδάνιιρ! αμ 

4π| ρδοιηΐαβ ΡῈ} }1685 ΘΟ] σιπι. ἘΠ ἔοντθ οοπ νἃ-- 

γἰτιη Πουὶ Ῥᾶν δΡᾶῖ, αὶ {π| 5ΟρΡ ἢ Ἰϑία 65, ἃ0 [δ ηΐα 

ἀἰσεμι οορία ἁἰΠιιῖ5, τὶ ᾿ρ58 φυδάγαρ]ο 501- 

ἀνγιρὶ πεαίνιι υἱποίεναὶ, ἄενῖτα γαπι ἱπαῖθ α ἰθπιρο- 

γίριι5 ργυϊπεὶρὶς “Τμγεϊϊαπὶ ρον βου ίαη5 οἰ πηροπεῖῖο 

τοῦ 5, δὲ φιιοπιιασι αὐϑοίνι55ει ἱπεϊθηεπθπε; 11}. 

36, οἂρ. 0. ἔδι ἐυβὸ φιδάναιριυπα ἰὸς Ἰοοο ποῃ 41|8- 

ἀυϊπιθηβίσιια ρθηβῖο, πο 5 ΟΡΌΧΔΟΙΙΟ, 566] ΘὈΙ [οσιιπι, 

4 βοϊαξα ποὸπ {πογὰπῦ, ΟΡ 6115 τη {|51{10, δὲ 40ὰ- 

ἀν} ρῶπᾶ μ15., 401 ποι ΒΟ] γογδηΐ, πη ροβιία, 

ἃ πυθαγόριοι 1 [τὰ Ηαι], (οἴ51. Ῥυίηνιβ οἱ ΠῚ ποη-- 

Β6ῈΠῈῚ οαπὶ ΟἸοιποπίο ΑἸὸχ ϑίγοπι. 1, 0. 9098 οὐ 804. 

(015]. βεοιπάτιβ Πυθαηόρεοι, «πο Ροβιτππὴ ΘΥΤΌΤ 11- 

ῬΡαΡῚ Ῥγὸ Πυθαγόραιοι. [9] Ἐκτ Πυθαγόρειοι. [Ὁ ποά 

Ξογυαηάσπι οταΐῖ. Νιάς 856110]. δὰ Ὑμρθοοι, Τἅγ]]. 

14, δ, ᾿ρίψαις (ἀθ6}., ». 529 54. 

ΕἸα55151. 

ὨϊΞονὶ- 

π]0 ἢ δι ϊοὶ 

οἱ δἀ]αίο -- 

ΕΝ 

Δα ς 

ΟσΟΟΙΧΧΠΙ. 

ϑεγίρία ππ- 
πὸ 36ή. 

Βοίοτία 
οπληΐαᾷ ἰο- 

πλϊη1}}:15 Δ6- 

οσαβα 5. 

Ουδάτιι 

Ῥἰημ. 



(ΟΙα55151. 

Ζ]ἴας 

ΘΟΟΘΟΤΧΙ, 

δϑεγρία υἱ- 

εἰσί ιν" ἀππὸ 

306. 

Νυοη]ὰ- 
ται τι πὶ. 

110 

νοηο οϑινοξιι5. 65565. Νὅο 116 ΘΧ βϑ.1Π1605. Πδθο 

5 ΠΟΘ 56 Πἴθηι 506 υο. ΟΡ οῖου ΘΠ ἔτι15 ΘΕ ΠῚ 

5. 

ΓΟΡΓΘΠΘΠΒΙΟΠΊθιι5 ;ἢ 5 4] θη) ἃ Ρ ΠΟ] 15. ΔΠΙΗΐ 
ΟΠηἶὰ οἴη} ΡΌ] ΟΠ τὰ 115. ἀΘΟΘΘΘΙ0Π6 {ἰθὺ}; δάθο 

τι δὲ ἄο] 6 δὲ ᾿νᾶϑοϊ πΠοη θο5 ἀθάθοραϊ. ΤᾺ] θη ἴτι5 
58 Π6 γ᾽ 46 Υ1} {115 ΤΏ ἸΟἸΠΠῚ ᾿ΓΆΒΟΘΠ ΘΠ 5 ({π|8}}} [11 

σοἸθηΐθηι. Νιιμη τᾶ τη ̓σὶ ταν 651Π85 ἔα Π1ἃ ἸΠΟτιβα 6. 
Τατίου θη πὶ ΕἸΠΕ ἰρ585. ΟΥἸ ΠΗ ΠΑΓΟΠ 65, {1 Π|0115 

ΠΣ  Πϊ ΠῈ]]11π|5 56. Π10 ΘΑ Ο, {πὸ ΒΔ] ΟγΘὴὶ [ϑναΐ 

γο]ρίαίθ μη. 

ΒΑΘΙΠΙΠ ΟΕΒΑΒΕΣ σΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΒΕΘΠΙΕΡ. 

ταῦτα δυσχεραίνοντας ἡμᾶς γράφειν. Χαίρω γάρ σου 

χαὶ ταῖς μέμψεσιν, ἐπειδὴ τοῖς χαλοῖς φασι πάντα 

μετὰ τῆς τοῦ καλοῦ προσθήχης γίνεσθαι - ὥστε καὶ 
, - “. 

λύπας αὐτοῖς χαὶ ὀργὰς 8 ἐπιπρέπειν. Ἥδιον γοῦν 
“᾿ ΥΝ 2 , ΑῚ 2 , μὴ 

ἄν τις ἴδοι ὀργιζόμενον τὸν ἀγαπώμενον, ἢ θερα- 
᾽ 5 τ Ὸο 

πεύοντα ἕτερον. Μήποτε οὖν ἀνῆς ἐγχαλῶν τὰ τοι- 

αὗτα. Γράμματα γάρ που ἔσται αὐτὰ τὰ ἐγχλήματα, 
ΝΣ ᾿ 5. “ , ΕΝ , 
ὧν ἐμοὶ οὐδὲν ἄχουσμα τιμιώτερον, οὐδὲ πλείονα 

φέρον τὴν ἡδονήν. 

΄ 
6 ἐπιπρέπειν 1] ΜαΪΠΟ ἀρίον ως βουρίανα (σή τοῖς ἈΟσῚ ΡΠ οἱ Βῖροῖ. {π᾿ γιυ]σαΐα ἐπιτρέπειν. 

ΠΡ ΟὝΤΑΤ ἈΝ ΤΊ. ἘΠΙΣΤΟΛΉ Χο. 

Μοπαβίϊο υἰΐτ οἤϊοῖα Βγον τον Ἔχ ρΟη ΒΆΝ, 15. πῸ ΡΟ 15. Θου ρίπσαυ, [Θβ  ᾿πηΟἢ 115., 566 Πὰς ρον ναοί ἀπε 

ταϊϊοθιθ ἴῃ αἰτι ἔοπηριι5 “Π]αία. 

726 ρεγ[δοἰϊοπο νἱζ ἠιοτιαϑιίοω. 

Μαυ]τα οὐμ] δ᾽ πὲ, {πιὰ ἀἸ ν᾿ ΠἾτπ|5 ἸΠ5ρΊγαΐα 50} }- 

Ρίανα 115, 41 6 διιιάθπε ΡΙδοθνθ, οΡβουν πα 

ἀθοϊαγαῖ; 46 Π15. 5015 ᾿πίθυ πὶ, ἀ6 {τ} 015. ΠιιηῸ 

ἈΡῸ νὸ5 σομη ποία “ιις 5110 Θ5ῖ, τὶ ἀΠ41οὶ οχ ᾿ρϑὰ 

βᾶογὰ δου ρίινα, ὈΡΘν ΘΠ. Δ ΠΟ ἢ ΠΟ Π 611 51}}}} 166 0 
ΠΘΟΘΟΘΆ 1 6556 ΕπΧῚ ; τὰ πιί (6 Φαδίτι6 ΡῈ [6511- 

ΠΟ Ἶ τι}, παι 58π6 δ ΡΘΡΟΙρΙ πάτιη αΠ[Πο1]ὸ., 

ΔΟΠΟΘΟΘΠΆ ΠῚ 115 ΓΘ] ΠΩ τᾶ πὶ, 48] ἴῃ ᾿Ιθσθη ὁ Θχον- 

οοπῖαν δὲ Π105. δ ΠΟ ΠΟΘ Ροϊθυιηΐ. Ορονῖοι 

ΟΠ Ἰ5Ε Δ ΠτιΠῚ Θὰ {1180 ἡ ΘΟ ΟΠ 6 Θ26 6511 ἀἰσηὰ διιηΐ, 

56 ΠΕΓ6, ἃς ἀἸσηΔ η} ΘΥ Δ 56 110 ΟΠ Ἰ511 νἹΐατη ἄθσογο. 

Νοη ορονῖοὶ Ομ νἸϑι πίη ΔΠ1Π1|0 Θν Ασα}, ΠΘΩΤΘ 

111 6 ἃ ἡθοου ἄδῇοηθ 1)6], 6] 5 πι6 θ᾿] οι τοστι πὶ οἱ 

ἡπάϊοϊονιι θά ποὶ. Ορονίοι ΟΠ εΙϑεϊαπιιηι, 1|511|-- 

ΘΑ ΟΠ 65 ἰΘο 5 ἴπ ΟΠ θ115 ὑγα ΠΒΟΘ ΠΕ 6 ΠΙΘ ΠῚ, ΠΘΕ 6 

Ἰθγαγθ, ΠΟ 6 πο πεῖ. ΝῸΠ ΟροΡθε Ὁ] ΒΡ ΠΘΙΠΔΡῸ : 

ΠΟΙ ΘΟΠἐΙΠ16]1ἃ ΔΙ ΠΟΘΓΘ : ΠΟ ΡΈΘΠΔΓΘ: ΠΟΗ 56- 

ΜΘ Ε ΡΒ11Π1 τ] ΟἸ56] : ΠΟῚ ΠΙΆ] Π] ΡΓῸ ΠΊ8 10 γοθγο: 

ΠΟῚ ᾿γΆ50]. Ορονίοι {αδοιΠΊ 116. [86511ΠῚ 1Π]}1Π018ἃ 

ῬΑ δπίθιη 6556, [16 ΓΘ ρ ϑιν 6 θιμ. {|| [6θ511 

γα σιιουθ, ΠΟῚ ΡΓΟΡΙΙ8. νἹ πα οί δ ϊο,, 5εἀ 

ἔ περὶ τελειότητος ἡ Ἐχϑίαξ τὸ {ἰπ]π8 ᾿π ὑπο οχ 

Πορη5. ΟΟαἸοΙΡιι5. οἱ ἴῃ ΟΟἾ5]. ρυίπιο, πῖϑὶ φιοά ἴπ 

(0151. Ἰεσίται μοναδικοῦ. ΑἸΠΓΟΡ ἴῃ (ὐοἸ5] 1 πἴαπο βθοιηο 

οἱ {ρὰ5 ἃ (Ομ εῆβιο οἰϊαι5. : ἀνεπίγραφος. Κανὼν 

ἀχριθὴς τῆς χατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ ἀσχητιχῆς πολι- 

τείας, ιϑὲπιε ἱπδοιριίοπο. «“δοιραία γοϑαία ἀϑδοοιϊοὶ 

σοοιπάπιπι (Ἰινῖοιὶ “ναηϑοἰϊεπε ἐπιδε{{π{. 

5. δηλουμένων  ῬοΞΕ παᾶπο νόσοπ ἤο] ον καί ἁιιοῖο- 

[ Περὶ τελειότητος βίου μοναχῶν. 

Ὁ} ἣν ὧν ὮΦ. αὶ - , - ἘΦ 
Πολλῶν ὄντων τῶν ὑπὸ τῆς θεοπνεύστου [Γραφῆς 

Ὗ -} τ, “- ,ὔ " 

δ δηλουμένων, τῶν χατορθοῦσθαι ὀφειλόντων τοῖς 
- -Ὁ- -Ὁ ᾿ 

ἐσπουδαχόσιν εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ, περὶ μόνων 
’ -Ὸ» ου , " 

τέως τῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος 'κινηθέντων παρ᾽ ὑιεῖν, 
ΞΕ αδὸν, ΣΕ πὐ τ Ξ  Ππῆν ; ΠΡΟΣΤΣ ὡς ἔμαθον ἐξ αὐτῆς τῆς θεοπνεύστου ᾿ραφῆς, ἐν 

7 "» 

συντόμῳ ὑπομνήσει εἰπεῖν ἀναγκαίως προεθυμήθην, 
: Ρ 

τὴν περὶ ἑκάστου μαρτυρίαν εὔληπτον οὐσαν χατα- 
,, , -» - 

λείψας ἐπιγινώσχειν τοῖς περὶ τὴν ἀνάγνωσιν ἀπα- 
΄ -“ Ἂ 

σχολουμένοις , οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους 
ε 7 “ ὌΝ. κ᾿ σ΄ . “Μπ - 
ὑπουιμνήσχειν. “Ὅτι δεῖ τὸν Χριστιανὸν ἄξια τῆς 

’, , - - 

ἐπουρανίου χλήσεως φρονεῖν, χαὶ ἀξίως τοῦ εὐαγ.- 
“ ῸὩ ᾿Α τω - γελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθαι. Ὅτι οὐ δεῖ τὸν 

7 Ἁ , 5.1 “ 3 , 

Χριστιανὸν μετεωρίζεσθαι, οὐδὲ ἀφέλχεσθαι ὑπό 
᾿ Ὁ ͵7ὔ ο τω “- ε τινος ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, χαὶ τῶν αὐτοῦ 

, εὖ σ - 

θελημάτων χαὶ χριμάτων. Ὅτι δεῖ τὸν Χριστιανὸν, 
, -Ὁ Α ἤ 

χρείττονα τῶν χατὰ τὸν νόμον διχαιωμάτων γενό- 
. , ,ὔ σ 

μενον ἐν πᾶσι, μήτε ὀμνύειν, μήτε ψεύδεσθαι. ὍὍτι 
π- - ἢ - ΡῚ Ξ 

οὐ δεῖ βλασφημεῖν " ὅτι οὐ δεῖ ὑδρίζειν. ὅτι οὐ δεῖ 
,- ῃ - ΝΗ Ὁ δ Ὁ « ις »Ν ΣᾺ το ἘΕΥΣ 56 κόνει -ὶ τ. ὍΣ 

μάχεσθαι" ὅτι οὐ δεῖ ἑαυτὸν ἐχδιχεῖν ᾿ ὅτι οὐ δεῖ 
τ ΕῚ Ἂ ωι᾿ 9: δ5οηα, [τ -Μᾳ0ν Ὡεὖ 5. " 

χαχὸν ἀντὶ χαχοῦ ἀποδιδόναι" ὅτι οὐ δεῖ ὀργίζεσθαι. 
“ τι Ξ' ΒΞ δύ σιίο, ΑΝ ᾿ 
ὁτι δεῖ μαχροθυμεῖν, ἅ πᾶν δτιοῦν πάσχοντα, χαὶ 

γἱίαίς (οά. Ἀδρ. εἰ Βισοῖ, Ῥαΐ]ὸ ρΡοβί πὶ (ο15]. 86-- 

οαηο οἵ τιηὸ ὁχ ΒΘρΊ5 ἐν συντόμῳ ὑπομνῆσαι προεθυ - 

τπς ΘΟ Π]1Ο1 ρΡο5- 
: 

υτθην. Τὰ ρυῖτηο (015]. 4665 εἰπεῖν, 

80 πᾶπο γόοθῖη Πα] απη {||556,. Ροβί{παπι ἐἰΡγα 

Ροβιυογαπί ὑπομνήσει ΡγῸ ὑπομνῆσαι. 

ἃ πᾶν  Πιιο Μί85. πάντοτε. Ῥαυΐο ροβί ἑαυτοῦ ἴῃ 
ἄπολις Ἀορῖβ, ἘΜΠῚ αὐτοῦ, 



ἘΡΙΒΤΟΙ, 

ἈΝ " { Ν ἽΝ τω τὶ ᾿ 5. 4 
ἐλέγχειν εὐχαίρως τὸν ἀδικοῦντα, οὐ μὴν ἐν παύει 

Ὁ» ο ἢ Ὸὖ ου 

τῆς ἑαυτοῦ ἐχδιχήσεως, ἀλλ᾽ ἐν ἐπιθυμία τῆς τοῦ 
ωα τ 7 7] ἀδελφοῦ διορθώσεως, κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου. 

Ὅτι οὐ δεῖ χατὰ ἀπόντος ἀδελφοῦ λέγειν τι σχοπῷ 
- μ. ᾿ς δν τ νν [᾿ - Ἷν ΟΡ “ τοῦ διαδάλλειν αὐτὸν. ὅπερ ἐστὶ χαταλαλιὰ, χἂν 

ΣΝ, ἐν τῷ π᾿ ν ω 
ἀληθὴ ἡ τὰ λεγόμενα. Ὅτι δεῖ τὸν καταλαλοῦντα 

ὦ [ - δ 

ἀδελφοῦ ἀποστρέφεσθαι. Ὅτι οὐ δεῖ εὐτράπελα 

φθέγγεσθαι. Ὅτι οὐ δεῖ γελᾶν, οὐδὲ γελοιαστῶν 

ἀνέχεσθαι. Ὅτι οὐ δεῖ ἀργολογεῖν, λαλοῦντά τι, ὃ 
΄ ᾿" 5 , - ΕῚ , 32 ι 7 

μήτε πρὸς ὠφέλειαν τῶν ἀχουόντων ἐστὶ, μήτε 
Ἂν 7 » 

πρὸς τὴν ἀναγχαίαν χαὶ συγχεχωρημένην " ἡμῖν 
ὦ τ «“ ὅ 

ὑπὸ τοὺ Θεοῦ χρείαν ᾿ ὥστε χαὶ τοὺς ἐργαζομένους 
ἊΝ γ᾽ 3 εἵ Ἁ Ἀ ἘΆΝ 3. , 

σπουδάζειν, χαθ᾽ ὅσον δυνατὸν, μετὰ ἥσυχίας ἐργά- 
ν- ῃ ᾿ τι Ν ΨΝ ἈΝ “ Ἀ ΄ Χ 
ζεσθαι" καὶ αὐτοὺς δὲ τοὺς ἀγαθοὺς λόγους πρὸς 

ἐχείνους χινεῖν, τοὺς πεπιστευμένους μετὰ δοχιμα- 

σίας οἰχονομεῖν τὸν λόγον πρὸς οἰκοδομὴν τῆς πί- 
[ Χ - Ν ον Ἀ εἴ ᾿ -ν 

τεως, ἵνα μὴ λυπῆται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ 

Θεοῦ. “Ὅτι οὐ δεῖ τῶν ἐπεισερχομένων τινὰ ἐπ᾽ 

ἐξουσίας “ ἐγγίζειν ἢ λαλεῖν τινι τῶν ἀδελφῶν, πρὶν 
,ὔ -Ὁ .ο 

ἂν οἱ ἐπιτεταγμένοι τὴν φροντίδα τῆς ἐν πᾶσιν εὖ- 

ταξίας, δοχιμάσωσι πῶς ἀρέσχει Θεῷ πρὸς τὸ 

περὶ χρέα ἐμπαθῶς ἔχειν ᾿ χαὶ καθόλου περὶ οὐδὲν 
“- ΕὟΞΑ, λήἠδ 35 . ὃ λ : ΄ 

βρῶμα ἢ πόμα φιλήδονον εἶναι " ὁ γὰρ ἀγωνιζόμε- 

νος, πάντα ἐγκρατεύεται. Ὅτι τῶν διδομένων ἑχά- 
-, . ΕΝ - ὙΝ ΕΣ δ᾽Ο “ἃ 7 

στῳ εἰς χρῆσιν οὐδὲν ὡς ἴδιον ἔχειν δεῖ, ἢ ταμιεύ- 

εσθαι" ἐν μέντοι τῇ φροντίδι πᾶσιν ὡς δεσποτιχοῖς 

προσέχοντα, μηδὲν τῶν παραῤῥιπτομένων ἢ ἀμε- 
“ , λ « ; ο- “ 5 ἃ ο» 

λουμένων, ἂν οὕτω τύχη, παρορᾶν. Ὅτι οὐ δεῖ, 
“ παν τς ΕΝ, παρ νον; ΣΥΧΕΥΣΥ ἈΞ ΓΕ 

οὔτε αὐτὸν ἑαυτοῦ χύριον εἰναί τινα, ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ 

Θεοῦ παραδεδομένον εἰς δουλείαν τοῖς διοψύχοις 

ἀδελφοῖς, οὕτω καὶ φρονεῖν πάντα χαὶ ποιεῖν, ἕχα- 

στον δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι. 

Ὅτι οὐ δεῖ γογγύζειν, οὔτε ἐν τῇ στενογωρί 

τῶν πρὸς τὴν χρείαν, οὔτε ἐν τῷ χαμάτῳ τῶν 

ἔργων, ἐχόντων τὸ χρίμα περὶ ἑκάστου ὅ τῶν ἐπι- 
δ , - 

τεταγμένων τὴν τούτων ἐξουσίαν. “Ὅτι οὐ δεῖ χραυ- 
Ά , ἐν 0 ", Χλ) - Γ᾿ "- ΕῚ - 

γὴν γίνεσθαι, οὔτε ἄλλο τι σχῆμα, ἢ κίνημα, ἐν ᾧ 
͵ ᾿ Ἂ ἘΣ 

χαραχτηρίζεται θυμὸς, ἢ μετεωρισμὸς ἀπὸ τῆς 
Ἷ ΩΣ - ἣ Ἕ σ“ Ὃϑ᾽Ί͵᾽»ν - 

πληροφορίας τοῦ παρεῖναι τὸν Θεόν. Ὅτι δεῖ τῇ 
͵ - ι ΒΩ 3 - χ1ν 

χρείᾳ συμιμετρεῖν τὴν φωνήν. Ὅτι οὐ δεῖ θρασέως 
᾿ Ξὸ Α 
ἢ καταφρονητιχὸ)ς τινι ἀποχρίνεσθαι, ἢ ποιεῖν τι, 

- Χ δὶ 

ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι τὸ ἐπιεικὲς χαὶ τὸ τιμητιχὸν πρὸς 
, Ν 7 σ - - Ὁ 

πάντας δειχνύειν. “Ὅτι οὐ δεῖ ἐννεύειν ὀφθαλμῷ 
ἐ 

λ ΣῸ ΜΝ ἡλ] 

ΘΟΡΡΘΟΠΟΠΙ5. [ρα οι μθ ϑοοιππιν πὰ ππἀδίιπι Τ)0: (ἰα5οῖ51. 
ΤΠ]. ΝῸΠ ΟρΡουν οὶ ἴῃ ΡΠβθ ἴθ ἔΡαῖγθηι αι! ἀπιὰπὶ 

ἀἴσογθ, {Π1π|5 {τα πποθ πα! ΘΟΠ51110, σαοά φαϊά6πὶ 

ΟΡ γθοίδιο δ, θυ δὶ νϑρὰ δἷηξ {Ππ80 ἀϊοιιπίαν. 

ΑΙΘΡΒΔΙΡῚ 46 [γα ἀθ ρα πθηΐθῃ ορουῦίοι. Θοιν γα 

ΠΟΙ ρῥιο[ογοπάα. Νοη τ ἀθπάϊιη), πο ΡΘΥΡ[ο ΘΠ 1 
ἀϊοαοθβ. ΝΟ Ἰοαιιθπάϊτιη οἵο56, Δα] ργοίο-- 
γ6η60, 4τοὰ προ δά τ} αΐθη ἀπ 4] θη τἰπιπ ρῸΡ- 
ποεῖ, Ππθο δά Παοθϑϑαυ απ οἴ σΟποθβϑίπη ΠΟΡῚ5 ἃ 

60 τπιϑῖιπὴ: δθο τι δὲ ἃ ου ηἴθ5 δι ἀθαηΐ, 4πᾶΠ- 

ἔπ|Π} ΠΘΡῚ Ροῖθϑί, 516 ΠῈ10 ΙΔ ΡΟΥΑΓ 6; ὈΟΠΟ5 Δι 6 ΠῚ 

[0505 5ΘΥΠΊΟΠΘ5 115 ΡΓΟΡΟΠδηΐ, {1115 ΘΟΙΏΠ, 5511ΠῚ 

658 ρυπιἀθηΐοι αἰ ρΘη5Δ 6. ΒΘΓΠΊΟΠΘΠῚ ἃ Ὁ ΠΠ6ὰ- 
ΠΟΠΘ πὰ ἢ 6] : Π6 βαποίτι Π6ὶ ϑρ ιν τπ5. αὐποιαῖτιν 

{Ἰ5Π||. ΝΟ Ορογίοε τι αι 5 πδ η) 6χ ϑιροῦνε- 

ΠΙΘΠΕΡιι5 ΠΡ τὸ ἀοοοάας δά [Γδίχτιμη Αἰ Π τι 6 πὶ ἃτιῖ 
ΘΟΙ]οαπαῖαν, ἀπο δι, 11 {τ τι5 οὐσγὰ ἀἸ560 10 188 

1 ΟΠ 115 56 ν ἃ ΠΕ88 ΘΟ 558 θϑ, ΘΧρθπἀθυηῖϊ 

ἃΠ 1ἴὰ Ρ]αοθαῖ Π)60, τιῖ 1115 ργοάθϑβθ ροϑϑι[. ΝῸῚ 

ΟΡΟΓΘΕ γΊΠῸ ᾿ΠΒΘΡΥ 6, ΠΟΩΠ6 ΘΔ ΠΙ5 ἰθηθ 46- 

5: ἀθυῖο, Π6Ὸ ὉΠῸ ῬΓΟΥ515 [ἢ ΟἾΡῸ δαΐ ροΐα τὸ - 

[υρίαίθιη {ἘΠ ΘΡΘΓΘ ; ΠΔΠῚ {ι σογίαϊ, ϑουναῖ ἴθι- 

ΡΘΡ ἢ ΓΔ ΠῚ ἴῃ ΟἸΠὨ]ἤ 115. ΝΙΠ1] ΘΟΥἢῚ {π|86 το πὰ Ουπουπι- 

ἘΠΙΘΙΪαιιΘ. ἐΡΔ τι} ἔπι... ΟρΟΡΓΟΣ Πα] Θ ΡῈ πὰ ῥτὸ- ὍΣ ρον 

ΡΓΠαμη, ἅτ ΓΟΘΘΥν ΑΓ; 5664 [Δ] 6 4ποὰ βΒΡρθοίδΐ αι λα ΠΡΕΞΕ 

δα σα Άτη δὲ 5010] π4]Π 6 1, ΟΠΊ 1015, τῷ δά Π0ο-- παπὶ ρογιῖ- 

ΤΏ ΪΠ11Π1 ΡΘΥΠΠΘΠΡτι5, αἰ πά θηίθιη, Π1}Π}1] ΘΟ ΠῚ ππρὴν δ 

{1186 ΡΡο͵]θοία ἁπὶ πορ]θοία βιιηΐ, 51 1ξὰ ἀσοι θυ, Ῥεαὶ. 
Ρυδοιθυῖνθ. ΝῸΠ ΟροΥ Θὲ {πιΘ πᾶ πη γ6] 511 ρ511|5 
ἀἰομ  Πτι 6556, 564 νοϊαξ ἃ Ὥθο ἰγάϊίιιμ [ἢ 56Γ- 

γἱΓ 6 1} ΠΡ Γ 115. ΤΠ ΔῈ} 1115, 1ἴὰ δἷ 56 Π {106 ΟἹ ΠΪἃ, 

Θὲ ἔδοογ ; πΠ|Π ΘΙ 116 ἐᾷ ΘΠ 'π 5110 ΟΡ ΪπΠ6. 

2. ΝΟΠ ΟΡΟΡΘ ΠΕ ΚΓ 1 6, ΠΘΟ 1Π ΓΘΙΠῚ ὩΘΟ665- 

ΒΔ ΡΙΑΓῚΙΠῚ ἈΠΟ 5115. ΠΘῸ [ἢ ΟΡΘΙΙΠῚ ἰᾺθΟ ΓΘ, 4πᾶη- 

ἀοαα θη τιπτιιη πο ιιθ Πα 1011 δϑῖ δουτηι, 4{]-- 

Ἰϑ115 σΟΠ] 588 ΓΘΥ ΤΠ ΠΠ γα ΡΟ οϑίαϑ. ΝΘ οἰ  ΠΠΟἿ' 

ΠονῚ ἀθρθοῖ, πθὸ {πον 15. ἃ1Π1ἃ ΘΡ6 0165, ἅπ| Πηοΐτ5 

ΘΧ 410 515 ηιΠοθῖιν ᾿ΡΔοιι 6118, ἃτ|0 Δ ΠΙῚΠ.] ἃ ΠΟΥ ΓΔ Ο 

ἃ} Πᾶς Ρϑιβϑιιβίοπθ, ΘΠ 6556 μ οϑθηΐθιῃ. Ορου- 
[6 νοΟθ ΠῚ τιϑῖϊ ΠΊΘΕῚ. ΝΟ Ορογίθί ρθη τον διιΐ 
σΟΠ θη ἔπη οἰ πιὰ πη γΟΘΡΟΠθγο, δι {υ] {π|ᾶ πη 

ἔλοονθ, 864 ἴῃ οἰμη]θτι5 τη δϑιδηι ἴηι Γονο- 

ΓΘ ΠΙΆ ΠῚ οὐθᾶ ΟἸΠ65 Οδίθηθγο. ΝΟ Οοι15 1Π-- 
λ ῶ τοῦ . . 5 

μετὰ δόλου, ἢ ἄλλῳ τινὶ σχήματι ἢ κινήματι μέ- 100 ἡ μῃοη ἄτι 65: οὐτηι 4010; πὸ 8118 αι 1061 ΘρΘο 65 
λους κεχρῆσθαι, ὃ λυπεῖ τὸν ἀδελφὸν, ἢ χαταφρό- 

ν»ἡμᾶν ὑπό] δ ἄτι νοσοβ δ πα ὁχ (151. βοουπᾶο 

οὐ τιηο ὁχ Ἀορτῖδ. 1) (οπηθθο. Παβροπὲ ἡμῖν παρά. 

ἐγγίζειν 1 Αἀάτταν ἔχειν τὰ ἀπιοθιι5 Οομθοῦ, οἱ 

(015]. βοοιιπο εἴ τη οχ Ἀθρὶ5, Θο οὰ γὸχ ποὴ ἴὸ- 
5 

Δα Προ π δ, αὐ ΠΏ ΠῚ ΓΙ τηοἴτι5. 41 {ΓΔ ΕΡῚ αἰ ογαὶ 

δῖταν ἴῃ ΔῈ ΕἸ {{||551π|15 (ΟΠ ἸΟΙΡ 5, Π6Ὸ ΘΟΟβϑασὰ οϑί. 

ἃ τῶν ἐπιτεταγμένων 1 (ο4., γαῖ. ἐπισταμένων. ΕοΓίς 

δαἀδουάαμπι εἰς, αὖ ράϊ]ο ταΐτα Δ ΠΤ : 564 ἰαπηθα 

βιρνὰ Ἰοσίταν οἱ ἐπιτεταγμένοι τὴν φροντίδα. 



ΟἸαβϑὶς ἴ. 

Οπιηΐα 
αα Ποῖ οσἷο- 
τὶ πὶ [δ οῖθ ἢ- 

ἦα, πθς 658 

πός Ῥοίὰα 

Θχοεριῖβ. 

1423 

{5118 Π}Ὲ ἀπὰὶ ΘΟἢ ἐΘηλίι1} ᾿πάἰοοῖ. Οὐ παΐτ5 ᾿π νο- 

51Π|0τ|5 τι: ΘΑ 6615 {τ|8ο 0} ποη ἄθρει; {ποά ΄αϊάθπι 

γαπα οβίθηαιϊο δῖ. ὙΠΟ ἃ ααφάαθ δά μιθοπάα 
Δ πβῖιΠὶ σΟΥΡΟΓ5. ΝΠ] α]ττὰ 1ά αιοα ποοοϑϑ88- 
ΥἾα πη 6ϑ[, απ| δ γηλσΠΙ ΠΟΘ ἢ Γ18Π| ᾿Π51ΠΠ1Θ ΠΑ ΠῚ ; 

4ποὰ «αυϊάθπι ἀθιιϑιιθ οϑι. ΗΌΠΟΥ ΘΧ ΩΡ Πα τι5 
ΠΟΗ δ, ἁτπιξ ἀπ] ] ΘΠ ἦτι5 ᾿ΥΪπηαῖτ5. Π 66. πιπι18-- 
Πα ΐβ 116 οϑο ΓΘ ΡῸ5 5101 ἃπίθίουυθ. ΝῸΠ ορονῖθε 1Π0}- 

56] πέθιη 6556. ΝῸΠ Ορογῖοι Οἰοϑιιη) οοτηθθΡ6 
Θι1Π1, 4π| ΙΔ ΠΟΓΑΙ 6 ροΐοϑί : 564 δὲ 4π| οσοιπρδῖιν 
1η ΘΟΡΠῚ Δ]161|0, 4τ|86 ἃ( ΟΠ 511 σ]ΟΥΙ Δ ΠῚ ΡΥ ΘΘΟΙ ΛΓ 6 
Πυιηΐ, ν1Π 510 1105] (σον ἀοοὲ ἃ δἔμπι τ1Π} ΟΡΘΥῚ5 

ΡΙῸ νι θιι5 σο πο πα]. ΟΡονΙθε τπιπτιΠ] (ΠΟ Π] 1|6; 

ῬΓΦΡΟΒ1 115 ἈΡΡΥΟ ΠΕΡ 115, οἴ ΠῈ ΓΑ ΠΟΠΘ 6. ΔΠΙΠΗ] 

ΡΘΙ ΒΒ] 0Π 6. 1ἴὰ ΟΠ ηἶὰ ΔΠΘΓΘ., τι5π|6 δε ἱ Ἰρ511ΠῈ 
Θ απ Θϑῖιη δὲ ροίτιη), τι δα Ποὶ ο]ου πη) γοίο- 

"6 πα. Νοη ορουῦίοὶ 0 ἀπὸ δά δἰϊιιηὶ ΠΟΥ ΠῚ 

{ΓΔ η51γ6, Οἰἴγὰ ΔΡΡΙΟΒΔΙΠΟΠΘΠῚ ΘΟΓΙΠῚ ἢ1| 5πη} 

ΤΌ θ115 6] ΒΓ. πη θυ ἈΠ 615 ΡΥ ΘΘΡΟΒ1 1): Πἰδὶ {πθι- 

Ρἴδτη ᾿πο πιο 01}15 ΠΟ ϑϑι[ὰ5. Δ δΔαΧΊ τὰ ἀ6]01-- 

Π]ΟΓ 15 5Ὲ 110 νοοᾶν θυ: ἀρ ̓ πΠΠτι5 0 Π|56{6 ἸΠᾺ ΠΟΡῸ 
1Π 60 411064] 1051] Ρ᾽:ΘΟΥΡ αΠΙ δϑὲ ; ΠΟ ΡΓΙΟΡΓΪΔ ΠῚ 

ΠΠΘ ΠΕΡΙ ἔΡα ΠΘΟ ΡΘΕ ΙΘΠ5, σοΥ ἢ ΠΟῚ ΡΥ βου ρα; 
πἶϑὶ 11, 4Π|0Ὲ5 Ππδθο ΘΟΙΉ ΠΪ588ἃ 5Πΐ, Δ] 1116} ἃ - 

ΧΙΠΟ ἱπάϊσονο πα ]σανογῖηῖ. ΝῸΠ ορογίθε Γρ υ 
ΘΠ ρα πὶ ἃ}0 411 οἰ Ποἴπα 1π ὉΠ] τὴ ἀΡΘ.Πἴθη]. 
ΝΙΠῚ] δχ σοΠ ΘΠ ]ΟΠ]5 ϑἔπι 10 τι ΘΧχ 51Π}1} 6 ΟἸ1 ΠῚ 
ΔΠΠΖῈΟ βυιβοθρία [οι ΘΠ τη}. 

3. Την! θη άτιΠη] ΠΟ δὲ Δ] ΤΟΥ Ίτι5. Ἰατ], Ποήτι6 

ΟΕ] 5] πι8 ἢ Ὑ 1115 ἰδ ππη. Ορογίθι πὶ οΠαν τα θ 
ΟΠ ΡΙβῈ ἀο]ογα δὲ Αἰ ΠῚ οἴου ἀ6 [γα γὶβ ν 115, σαιι 6 16 

ΨΘΙῸ 0} {ΠΠ|π|8 γθοῖθ [δοΐὰ. ΝῸΠ ορουῖθε ἱπα Πρ θη-- 

6} 6558 δὐϑα ρθοοδηῖθ8, ἁιιῖ 5116 Π|10 605 [Ο]ΘΓΆΓΘ. 

Οροντῖίοι πὶ {αὶ γθάαρρα, ΟἴιΠ ΟΠὨΊΠΪ ΠΟΙ 5 Γὰ- 
ἴοπο γράαγσιιὰϊ οχ Π6ὶ {ΠΠἸΟΓῸ, δὲ 60 σοῃ51Π10 πὶ 

οοηνθνΐαϊ ρθοοδηίθη). Ορογίσῖ τὶ 4] γα δυσε ει 

δας Ἱπορδρᾶίαν, ΠΡ ητον τἀ Δοοὶ υἷαξ, 511 ΠῚ ΤΡ 5115 
1ῃ ἸΠΟΡΘΡΔΙΙΟΠΘ ὉΠ 6} ἃ ΠΟΒΟΘΠ5. ΝΟ Ορουνίοὶ 

τιΐ,. ΘΟ] ἈΠ] 1115 ΔΟΟΙΙΒἃ 11, Δ]1τπ|5 ΘΟΡΔ ΠῚ 110 δι 

ΘΟΡΆΙΏ 4115 ΠΟΠΠ11]}15 ΘΟ γδἸοδὲ δοσιβαηῖ. Οτὐοά 
81 {πᾶ Π610 Δοσιιβα [10 ν᾽ ἀθαΐαν ἈΠΟ ἃ ΓΑΓΟΠΟ Α]16- 
Πᾶ 5, ΓΙΌ ΘΟΔΡ τ ἢ θη ἰπίθυγοσᾶνο ἄθρει, 
ἀἴατπιθ ἀπ ΡΘΙβπιδ 616, ἀπ ρουβιδ θυ]. Ορογίοι 

ὈΠῚΙΠ]ΙΙΘΙΏ 116. (τιΔ ἢ 11 1Π 56 6ϑΐ, οἱ {πὶ δάνοι- 

511ΠῚ 56. ΔΙΙ1π16 ΠΑ του ὶἔ, τηθάθυ]. ΝῸΠ ϑιισοθη-- 

56 ΠΎ 11ΠῚ 6] 4116} ρΘούα556 ΡΟ ηΙθί, 564 οχ σου 

ἘΓνιάς Αἀάοπάα. 

ἃ τῶν... ἐπιτεταγμένων 1 81. Ἀδρ, οἱ (015] βοοιιη 5 
εἴ ἄπο Οοιμρεῖ. ἘΔ 1 τῆς.... ἐπιτεταγμένου. (ο15]. 

ΡΥ πλτι5. εἴ 4111 ποηπ1}}}} ΠΡ πη ἐπιτεταγμιένον. 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟἘΒΑΆΒΕ 

) 

ΟΛΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΗ͂ΙΕΡ. 

ν - γησιν ἐμφαίνει. Ὅτι οὐ δεῖ χαλλωπίζεσθαι ἐν ἱμα- 
τίοις ἢ ὑποδήμασιν, ὅπερ ἐστὶ περπερεία. Ὅτι δεῖ 

, - -" ο 

εὐτελέσι χεχρῆσθαι τοῖς πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώ- 
Ὅ ΕῚ δεῖ φυσι ) 5: , ἡ ᾿ " , ματος. Ὅτι οὐ δεῖ ὑπὲρ τὴν χρείαν χαὶ πρὸς δαψί- 

,ὔ }Ὶ ἐ 
λειαν ἀναλίσχειν οὐδὲν, ὅπερ ἐστὶ παράχρησις. 
Ὅ 5 δ- ΝΒ, δια χα ἢ 5 - τι οὐ δεῖ τιμὴν ἐπιζητεῖν, ἢ πρωτείων ἀντιποιεῖ- 

[7 νὰ ἊΝ ἕω 
σθαι. Ὅτι δεῖ ἕκαστον προτιμᾶν ἑαυτοῦ πάντας. Ὅτι 

οὐ δεῖ ἀνυπόταχτον εἶναι. Ὅτι οὐ δεῖ ἀργὸν ἐσθίειν 
᾿ , 

τὸν ἐργάζεσθαι δυνάμενον, ἀλλὰ χαὶ τὸν ἀσχολού-- 
͵ὔ ΩΣ τω 

μενον περί τι τῶν χατορθουμένων εἰς δόξαν Χριστοῦ, 
2 ΄ ΩΣ 

ἐχδιάζεσθαι ἑαυτὸν εἰς τὴν σπουδὴν τοῦ χατὰ δύ- 
“ σ - . 

ναμιν ἔργου. Ὅτι δεῖ ἕκαστον δοκιμασίᾳ τῶν προ- 
, ᾿ ᾿ , 

εστώτων , "μετὰ λόγου καὶ πληροφορίας, οὕτω 
ποιεῖν πάντα, ἄχρι χαὶ αὐτοῦ τοῦ φαγεῖν χαὶ πιεῖν, 
ὡς εἰς δόξαν Θεοῦ γινόμενα. “Ὅτι οὐ δεῖ ἀφ᾽ ἑτέρου 

, Ν “" -ὉὋὉ 

εἰς ἕτερον ἔργον μεταδαίνειν, ἄνευ τῆς δοχιμασίας 

“ τῶν εἷς τὸ διατυποῦν τὰ τοιαῦτα ἐπιτεταγμένων " 
Ἁ 

ἐχτὸς εἰ μή πού τινα ἀπαραίτητος ἀνάγχη εἰς βοή- 

θειαν τοῦ ἀδυνατήσαντος χαλοίη αἰφνίδιον. “Ὅτι δεῖ 

ἕχαστον μένειν ἐν ᾧ ἐτάχθ ὶ μὴ ὑπερδαίνοντ μένειν ἐν ᾧ ἐτάχθη, καὶ μὴ ὑπερδαίνοντα 

τὸ ἴδιον μέτρον, ἐπιδαίνειν τοῖς μιὴ ἐπιτεταγμένοις, 
εἰ μή τι ἂν οἱ ταῦτα πεπιστευμένοι δοχιμάσωσί τινα 
χρήζοντα βοηθείας. “Ὅτι οὐ δεὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἐργαστη- 

, - ἄααι τ ΓΕ ,ὔ “ Ε] “" λ ρίου εἰς ἕτερον εὑρίσχεσθαί τινα. Ὅτι οὐ δεῖ χατὰ 

φιλονεικίαν ἢ ἔριν τὴν πρός τινα ποιεῖν τι. 

σ 4 κἂκ ὦ - “τὖὝἅΤὐ , "5. ’ “ Ὅτι οὐ δεῖ φθονεῖν τῇ ἑτέρου εὐδοχιμιήσει,, οὔτε 
5 , 2 ᾿ “ σ τ... μὶ ,ὔ ἐπιχαίρειν ἐλαττώμασί τινος. Ὅτι δεῖ ἐν ἀγάπη 
Χριστοῦ λυπεῖσθαι μὲν χαὶ συντρίδεσθαι ἐπὶ τοῖς 

τοῦ ἀδελφοῦ ἐλαττώμασιν, εὐφραίνεσθαι δὲ ἐπὶ 
Ξ, ,ὔ « - -.-»Ν ὩΣ ΑΜ “ 

τοῖς χατορθώμασιν. Ὅτι οὐ δεῖ ἀδιαφορεῖν ἐπὶ τοῖς 
ς “ ἣν 9 “ ᾿ “ σ ΓΞ, ἁμαρτάνουσιν, ἢ ἐφησυχάζειν αὐτοῖς. “Ὅτι δεῖ τὸν 
ΡΥΡΕΞ τ Ἄν ΤΣ ΜΈΣ ἐπ ΠΡ ΠΝ, -“ 
ἐλέγχοντα, μετὰ πάσης εὐσπλαγχνίας " φόδῳ Θεοῦ, 

Ἁ - τ ,ὔ Ν , » 

χαὶ σχοπῷ τοῦ ἐπιστρέψαι τὸν ἁμαρτάνοντα, ἐλέγ- 

χειν. Ὅτι δεῖ τὸν ἐλεγχόμενον ἢ ἐπιτιμώμενον χα- 

ταδέχεσθαι προθύμως, γνωρίζοντα τὸ ἑαυτοῦ ὄφε- 

λος ἐν τῇ διορθώσει. “Ὅτι οὐ δεῖ ἐγκαλουμένου τι- 

νὸς, ἄλλον ἐνώπιον ἐχείνου ἢ ἄλλων τινῶν ἀντιλέ- 
- 2 - "Πὰν δὲ ἃ Ἷ-: ᾿ γεῖν τῷ ἐγκαλοῦντι. αν δὲ ἄρα ποτὲ ἄλογον φανῇ 

τὸ ἔγχλημά τινι, χατ᾽ ἰδίαν κινεῖν λόγον πρὸς τὸν 

ἐγχαλοῦντα, "" χαὶ ἢ πληροφορεῖν ἢ πληροφορεῖ- 

σθαι. Ὅτι δεῖ ἕκαστον, ὅση δύναμις, θεραπεύειν 

τὸν ἔχοντά τι κατ᾽ αὐτοῦ. “Ὅτι οὐ δεῖ μνησιχαχεῖν 
τῷ ἁμαρτήσαντι χαὶ μετανοοῦντι, ἀλλ᾽ ἐκ καρδίας 

Ρ» φόδῳ 1 ἘΔ αἀάιπε ἐν, 564 π᾿ πα1}0 οοά. Μϑ. 
ΤΕΡΟΙΙΠΊ1185. 

ἘΣ ΓγΙάς Αἀάοπάα.1 



ἘΡΙΒΤΟΙΔ ΧΧΙ. 

5 -» » ,ὔ - 

ἀφεῖναι. Ὅτι δεῖ τὸν λέγοντα μετανοεῖν ἐφ᾽ ἅμαρ- 
, Ὁ Κα ΑΞ ΝΣ Ατὰ τήματι, μὴ μόνον χατανυγῆναι ἐφ᾽ ᾧ ἥμαρτεν, 

ἀλλὰ χαὶ καρποὺς ἀξίους ποιῆσαι τῆς μετανοίας. Ε 

Ὅτι ὃ ἐπὶ τοῖς πρώτοις ἁμαρτήμασι παιδευθεὶς, 
Α “Ὁ 5 ,ὔ ΠΥ ῃ " 2. 4) ς ΜΞ ξ καὶ τῆς ἀφέσεως ἀξιωθεὶς, ἐὰν πάλιν ἁμάρτῃ, 

χεῖρον τοῦ προτέρου χατασχευάζει ἑαυτῷ τὸ χρίμα 
- ΡῚ - “ὍὍ ὃΞ Χ ἈΑΒΡΑῚ Δ ΕΣ Ἢ ἝΝ ὦ 

τῆς ὀργῆς. “Ὅτι ὃς τὸν μετὰ τὴν πρώτην χαὶ δευ-- 
τέραν νουθεσίαν ἐπιμένοντα τῷ ἐλαττώματι ἕαυ - 

Ὁ Ὁ ο-ῸὉὉ Ὁ Ν Ἀ 

τοῦ, φανεροῦσθαι τῷ προεστῶτι, ἐὰν ἄρα ὑπὸ 
, ἐῆ ᾿ 5 τὸ ἜΣ ΧΑ πλειόνων ἐπιτιμηθεὶς ἐντραπῇ. ᾿Βὰν δὲ 

ΙΑ « , 5 ἰ -Ὁ 
τῷ διορθώσηται, ὡς σχάνδαλον ἐχχόπτεσθαι τοῦ 

υηδὲ οὔ-- 

ΩΝ ΝΥ « 5 χ ᾿ , διό έδαν ᾿ 

λοιποῦ, καὶ ὡς ἐθνικὸν χαὶ τελώνην ὁρᾶσθαι πρὸς 
- τ ᾿ - τὼ 

τὴν ἀσφάλειαν τῶν τὴν σπουδὴν τῆς ὑπαχοῆς ἐρ- 
,ὔ - 

γαζομένων, χατὰ τὸ εἰρημένον, ἀσεδῶν χαταπι- 
, “" - δύξα' ΓΖ “ Δ -» δὲ ᾿Ὶ 

πτόντων, δίκαιοι ἔμλφοδοι γίνονται. Δεῖ δὲ χαὶ 

πενθεῖν ἐπ᾽ αὐτῷ, ὡς μέλους ἐχχοπέντος ἐχ τοῦ 
"4 [υ ᾿] ἘΠΕ Θ᾽ -ῳ 9.“ -Ὁ, »] 

σώματος. Ὅτι οὐ δεῖ ἐν παροργισμῷ ἀδελφοῦ ἐπι- 

δῦναι τὸν ἥλιον, μἡ ποτε ἣ νὺξ ἅ διαστῇ μεταξὺ 

ἀμφοτέρων, καὶ χαταλίπη ἐν ἡἥμέρχ χρίσεως 
.“᾽ Ἁ 5) [-ὴ 5 “Ν,» αὖ Ε) ᾽ὔ ἀπαραίτητον ἔγχλημα. Ὅτι οὐ δεῖ χαιρὸν ἀναμέ- 

ΓΒ -ς -᾽σΓΝ ͵ ἊΝ ᾿ ἘΠ 9 ᾿ 
νειν ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ διορθώσει, διὰ τὸ μὴ ἀσφαλὲς 

ἔχειν περὶ τῆς αὔριον, ὅτι πολλοὶ πολλὰ βουλευςά- 
Α “ » , σ ἣν τρνς, ον ἵενοι τὴν αὔριον οὐ κατέλαδον. “Ὅτι οὐ δεῖ ἀπα- 

τἄσθαι γορτασίᾳ χοιλίας, δι’ ἧς γίνονται φαντα- 

σίαι νυχτεριναί. “Ὅτι οὐ δεῖ περισπᾶσθαι εἰς ἄμε- 
τρον ἐργασίαν, χαὶ ὑπερύαίνειν τοὺς ὅρους τῆς 

- ,ὔ λιν ΟὙΒ ΣᾺΣ τις Ε 
αὐταρχείας, κατὰ τὸν ἀπόστολον εἰπόντα " "ἴδ γον- 

τες δὲ διατροφὰς, χαὶ σχεπάσματα,, τούτοις ἀρχε- 
, [ « ,ὔ « ι Ἁ Ψ 

σθησόμεθα - ὅτι ἣ περισσεία, ἣ ὕπερ τὴν χρείαν, Βὶ 

εἰκόνα πλεονεξίας ἐμφαίνει, ἣ δὲ 
Ε ΕΧῚ , “ ϑυξῖς. οὐδεν ΚΑΤ 

φασιν ἔχει εἰδωλολατρείας. “Οτι οὐ δεῖ φιλάργυρον 

εἶναι, οὐδὲ θησαυρίζειν εἰς ἀνωφελῇ ἃ μὴ δεῖ. 
σ » ᾿ ,ὔ - » 7, 

Ὅτι δεῖ τὸν προσερχόμενον Θεῷ, ἀχτημοσύνην 

ἀσπάζεσθαι κατὰ πάντα, χαὶ χαθηλωμένον εἶναι 

τῷ φόδῳ τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸν εἰπόντα ᾿ Καθήλωσον 

ἐχ τοῦ φόδου σου τὰς σάρκας μου " ἀπὸ γὰρ τῶν 
, ,, δι ὖῳ 

χριμάτων σου ἐφοόήθην. ἢ Δῴη δὲ ὁ Κύριος μετὰ 

πάσης πληροφορίας ὑμᾶς ἀναδεξζαμένους τὰ εἰρη- 
’ τι ΝῸῃΨ - Α Φ - ’, 

μένα, εἷς δόξαν Θεοῦ χχρποὺς ἀξίους τοῦ Πνεύμα- 
3 , -ακ͵Ὗτ.ον᾿ν " ι , ἘΞ 

τος ἐπιδείξασθαι, Θεοῦ εὐδοχίᾳ, καὶ συνεργία τοῦ ( 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ᾿Αμήν. 

ἃ διαστῇ 1 Βιροί. διαστήσῃ. (ο15]. Ξεοιαπ τι5 οἱ 11] 
ἄο ἃ (ΟΡ ῇβιο οἰΐαι! μεταστήσῃ ἀμφοτέρους : ῆῈ 

πιοα τιϊνιιπιζ6 {απο αί. 864 τεϊποπάα υἱϑα δϑὲ 

βουρίαγα γυ]ραΐα, {τι 1π ΔῊ ΕἸ {551π}15. οχϑίας (οα]- 

οἰθυ5 Μεάϊοο εὖ (ο15], ρυΐτηο, ϑ115. εϑὲ πίη δα 
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οοπάοπαπάιπηι. Ορογίθε διπὶ «αὶ ΡΘοσαῖ ρα ηϊ- 
[616 86 ἋἸο]Γ, ΠΟ ΘΟΙΠρτΙΠ ΟἹ 50] πὶ Ὁ ΡΘΟΟΔ ΠΤ 
Δα ηἸ5511η1, 564 [Γτιοῖτι5. δἰ ϊ 8 ΠῚ ΡΟ ΓΘ ητ185. ἀἰσπο5 

ἴδσονθ, Οὐ] ΡΙῸ ρυ]οΥ 115 ῬΘοοα 5 σΟΥΓΟρίτ5 οϑί, 
80 ὙΘΠΪΔΠῚ ΘΟὨΒΘΊ ΤΙ 5, 15. 51 ΤἼΠ’5115 ρΘΟσαν ΟΕ, 

ἀθιθυῖτιθ. ῬΥΊΟΓΘ ΘΟΠΙρΑΓα 510] Π] ΘΕ ρ5ὶ {06 ]οἴτιηι 

ἴγῶθ. Οὐ] ροϑὲ ΡΥ ΙΔ 1 οἱ ἈΠ ΟΡ πὴ Δα ΠΟ ΠΟ ΠΟΘ ΗῚ 

ΡΘΡΙπΔΠ6Ε ἴπ (6]1οἴ0, 5110 ᾿πα Ποὰ Πα τ|5 ΡΥ ρΟβιίο, 

51 [ὉΓΓΘ ϑῖιηὶ ἃ ΡΠ] θτ15 σου τθρίπηι ριδαι. Οτοά 

51 Π6 516 4148} ΘΠ ΘΠ Δ {π|5 {π6 011, ἀθΙποορ5 οχ-π- 
501 ἀθπάϊτι5. οϑί, τι ΒΟ Π Δ], αἰάιιθ μα θθηάτι5 
ΡΓῸ δἔμπῖοο ἃς ΡῈ] 1ΟαπῸ δα 56Ου}} ἀ6 } ΘΟΙΙΠΠῚ 

41 ΟὈΘ ἸΘ ΠΕ ]8 } 5101 βἰπα]ο. Πα πὶ, βϑουπήμΠὶ 

1ὰ «ιοα ἀϊοίιηι 65ΐ, ΤΠ}0115 σδ ἀπ θιι15, {π|511 ε1-- 

ΠΊΟΓΘ ΘΟΥΡΙΡΙΠΠίτν. 5ϑα δὲ ἀθἤθπάιιβ θϑῖ, τι πι6η1-- 

᾿Ν γα ἃ ΘΟΥΡΟΓΟ ἃ 5οΊ5ϑῖ1. ΝῸΠ ορονγίοι ἴῃ 1Γἃ-- 

οη ἴα [γα 1015 5016} ΟΟΟΙ (66, ΠΘ ΠΟΧ τ} ἘΠῚ 116 

βθρᾶγοῖ, 80 1ἢ 416 7616 1} ΟΥΠη6 ᾿π 6] ποία ὈΠ6 σο- 
Ἰπηπ|}. ΤΟΠΙΡτι5 ΠΟῚ ῬΓΟΙ ΠΘῊ ἄτιπΠ ἃ 511 ΘΠ] η- 

αἰ ΠΟ Π6 ΠῚ), 60 “πο ποη οσομῃϑίθε ἐ86 ογαϑιπὰ ; 

{ΡῈ Ομ ΠῈ ΠΉΜΠῚ μοϑί τη] ἴα ΘΟΠ 5118, ΟΡ ΑΘΓ] ΠΤ ΠῚ 

ΠΟ δΔεθριϊ διιηΐ. ΝῸΠ ορογίθε νη "15 ϑαιθίαίθ 

ἀθοΙΡῚ, οχ {πῶ 1] Π 65. ΠΟΘΙ Π:Β ΠΑΘΟΙΙΠΙΠΓ. 

ΝΟ Ορογΐοι εἸβίρα ἢ] ΟΡ πηιηοάογαϊο, πθὸ 46- 

"δὲ φυϊβαιδη ἔπ σΠ 18 15 ΘΡ Π]ΠῸ5 Θχοθήογο, 56- 

Οἰαβϑὶβ ἴ. 

οἰ ΑΡοβίοϊπιμη ἀἸοθηΐθιῃ: ἤαθοτιέος αιίθηϊ 1, ΤΊρι. 8. 

αἰϊηιοπία, οἱ φιιίθτι5 ἱϑρ πηι", ᾿ὶ5 σοπίοπίξ ογῖ- 8: 

ἡπτι5 ; ῬΥΟΡΓΘΓΘ 064] σορία τἰΐγα προθϑϑι ἴθι 

ΡοΡ ποία ᾿πη  Ί ΠΘ ΠῚ ΥΑΡ 86. ΘΧΠ ΘΓ, ἀνδν ἃ 

ψΘΙΡῸ ΠΟ] ΟΙ ρΙ 8 ΠΟΠΙΠ6 ἀμ) παῖ. ΝΟῸΠ Ορογ[θὲ (οὶ, 3. 5. 

ΔΥΘΘΠΙΙ σΠΡΙ τι ΠῚ 6556. ΠΘΩ86 ἐπ ϑδι}Ὸ5 ΘΟ] ΠσΘ ΡῈ 

1Π γ65 1ΠῈΠ|}65 41:6 ΠῸΠ σοηγθηϊαηΐ. Ορουίοι τιὶ 

401 δα Τλϑιιμὴ δοσθα τ, ραιρονυζαΐθηι ἃ 0] οἴ αν 

ἴῃ ΟΠΊ ΠΡ 115, οἵ ΘΟΠΗ͂ΧιτΙβ 51} ΠΟΥ Τ)61, 5ΘοιΠ 11Π} 

ΘΙ1ΠῚ 48] ἀἰοἴ ; (ὐη 56 {076 ἔπι0 ΘΑΤΊΙ65 πιθῶϑ; 

α ιαϊοὶῖς Θταῖπι ἐμεῖς {{πππεῖ. Τ)οῖ αὐιθ πὶ ΤΟ ΠΉΠΠτι5, 

τιῦ {π|86 ΑἸ ΧΊ Πητ15 ΟἸΠΠῚ ΟΠΊΠΪ ΔΠΙΠῚΪ ΡΟΥΘ. 5Ι0Π6 5118- 

ΟἸΡΙθηΐθ5, δα [6] 5] ου ̓ ΠῚ αἰσΠ05 ἔγιιοῖτι5 ΚΘ ΟῚ ΡΊ[π|5, 

Τὶ Ῥθπθρί  δοῖῖο, ἴθ ΤΟ ΠΉ 1 ΠΟΘ ΡῚ {651 ΟΠ 51 
ΔΌΧΙΠΟ οϑίθηδι5. ΑπΊΘη. 

Βα51Π1 56 βηι, τι πηδίιιο π τππ 5ἰζ, ΠῸ ΠπῸΧ ἀ ΓΙ ΠῚ 116 

Βοραγοῖ ΑἸ ΓΘΓ ΓΓΙ8. πποτΐθ ; πὸ υἱοί ἰχῖββο πλὸ- 

{ποπ ἀταπὶ 6556, 716 πα τιἰγ πέτα ἘΠ απ [6 αἱ. Τὰ ΘΠ 

τπαΐπτι5 πα ἔα ρα] ἃ0 “ἸΟἴιι Ῥ ΟΟΪγ 6. 

ἘΓγάς Αἀάοπάα, 1 

Ρεαὶ. 

1920. 

ι18, 



ἡλη 5. ΒΑΒΘΗΜΙ ΟΕΒΆΒΕΙΞ ὈΛΔΡΡΑΌΟΘΟ. ΑΒΟΘΙΠΕΡ. 

ΟἸ]αϑ915 1, 

ἢ 

Τα ς ΤΡ ΒΤ ΟἿ ΑΘ Χ ΕΤῚ: 
ΟΟΟΙ ΧΧΧΙΙ͂, 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ χγ. 

Οἴτπὶ φυϊάαπι ἴῃ ἐο Ἰοθο,, ἘΠῚ ἴῃς οναΐ ΒΑΚ] 5, πη 5 Γ10α πὶ ὙἸΓα ΠῈ ΔΙ ΡΙΘΟΙ ψ6]16ῖ, ἀἸβεα! ει ΒΑΚΙΠ 5, 

γΟΪοπ5 Θ1Πὶ ἴπ ΠΟ Π5ΓΟΓΙΟ 5110 5Π5ΟΙρΡΟΓῈ ; 564 Πα πὸ Πλταΐο ΘΟΠΒ1110. Θιαπ τα Ἐ1{, 6 ῬΡΘΟΙΡΙΙ τι 58 ποῖ οχβρε- 

οἴαϊο βιιβοιριαΐαν, οἰ {τι ]1{15., 46 πὶ Ρ868 οἰθρονι » Ῥγωποϊαΐαν ὙἱΓ Βα ΠΟΙ ΙΟΥῚ5 τη οῖϑίοι. 

ζοπιπιοπα αἶα αὐ πιοπαολιίι. 

ϑδονίρίαυϊ- ΠΠ|6. τξαὶξ, ΘΟ ἀΘ μη ΠΔΠ5 νἴδο Πτι} 115 νη] 6}, 

ἀείω (α- αἴπιιθ δχρ!ογατιμι πὰ Π6Π5 ρΓδΘΘη Εἰ νἱ86 ΟὈ]Θοἴα- 

ρ ὑραπανεν ᾿ηθηΐα πἰς ποι ΠάΡογΘ., πηαϊθυῖα πη) ἀιπιηγίαχαΐ 

Λγίετ. ΦΘἴθυΠῸ ΘῺΙ ΡΥ ΡΑΡΔΠΓἃ,. οἵ οἷἵο ἐγ Πβθιιη ἃ , 

ΟΠγ ΕΠ τη6., γΟΪθη5 ἃ} Πᾶς τη]5θῦὰ γα θα τιθ 

Ἰποίπιοϑα να βθοθάθγο,, ἃ0 "6 ]10 115 ΘΔ Π15 νο αρία- 

ες Τριι5 ἀδίηοθρϑβ νἱδηὶ δα ΤΠ ΟΠ] Πὶ Π]Δ Π510Π65 «6άιι- 

ὁθηΐθηὶ ᾿Πσγθά!. ΟἸΟΠΙα μι. ΘΡΒῸ , 51 1Π5{Π{||1 νΘΡΘ 

δ δ] 5᾽ ΠΟΘΓῸ ἀθϑι θυ ἰθηθέμν, Πα ΘΓ τι 1 δὰ 

ἀπππὰ Ὀοπαῖη ἃς ἰδ 4} }6 1 ἉΙΏΟΓΘΙῚ., ΕΠ ΘΠ 5 

Τ) ΟΠ τιμὴ ΤΠ) δῖ δχ ἰοίο οογάθ, οἱ δχ [015 ψῇρ- 

Ῥτι5 οἵ δχ ἰοΐα πηθηΐθ, ΠθΟθ556 δϑῖ τιῦ 11 ΟΡ Θοι]05 

γνοϑίνΡὰ Ρἰοἴα5 ΔΙΡΟἴοθ. ἃ0 ΘΟδΔηθτιδία 68 γἱα ἸΠ00Π}-- 

"Ἰο ἃ δὲ ϑρθυ αΐθϑ ροπαΐ,, ΘΠ {π|6 ΘΟΠϑΕπιὰΐ ἴῃ 
506 ΒΟΠΟΙΊΙΠΙ, 41|85 πῖιπῸ ΠΟΠά τη) νἀ 6 ΠΕ, 56 

11 ῬΓΟΠΙ 5501} 115 ΓΟΡΟΒιῖὰ 5απ| ἢ15 41 ΠΟΠΪΠΟ 
ἀἰσηὶ [πϑυη ; ἸάοΙ ΡΟ Ρ6} δρ ϑίο!απη Δ που τον 1Π-- 

ΘΟΠΙ ΑΓ Ι ΘΙ. νθϑίραΠ) ἴῃ ΟΠ Ἰδίο ρϑυ [θο ΠΟ πθιη, 

αἴ Θ111} 51 ΠενῚ ροίθϑε,, 1Π5{Π{π|4 15... δἱ 51Π6 Π16 γ8- 

Πα Π ΕἸ ΔΕΙΟΠΘ ἢ. 1}}1 δθοιηάτιπ) ΠΘῚ ῬΟΠΘΡΙ ΔΟΙ ἔπι} 

ΘΟΠ ΠΟΙ Ε15., ἃς πο πη ία δὲ Θ᾽ ΘΠ ΠΕ 5. ἢ πιὰ ἔΠ} 

» παραθετιχή 1 815 ΟἸηποϑ οοάϊοο5 Νῖς:, ἘΠῚΠ παρα!- 

νετιχή, δὲχ (ὐοάϊοεβ εἴ 661Π ἁἀάιιπε πρὸς μονάζοντα. 

Ηδγ]. ἀποταξαμένῳ τῷ βίῳ καὶ μονάσαντι, 1 ψιιὶ 5α-- 

ομἶο γαπιρίϊανιί εἰ υἱέαπι πιοπαδίϊοατι απιρίοαι 651. 

Θεά ἴῃ 15. {{{|115. ἀηΠἸσοη πὶ τοαυῖνο, ΟΠ ΘΠΪπὶ 

ὉΠ ΔΙΠ(ττοῖπ ῬΓΙγ ἃ 1πη, 564 ἑοΐιπὶ ΠΙΟΠΔΟΠΟΓΊΙΠῚ 

Θομν Θπίϊι πη ΔΙ] ἔτ ΒΑΒ511115. 

ς ᾧ δεῖνα [ἡ Ἰπϊεγρτεϊαπάα πὰς τόσος, 4118 58:8 }06 

1185 ὁσοινγοῖ, βοαιααΐτι5 5 τὴ σϑίθυθτι τη τ πι. Ὗ 1{π- 

Ρόναΐ Οὐρυϊαπιιβ, ἴῃ Εριβῖ, χα, ΠΡ 6]105 ἃ ΘΟμ ἔθββου!- 

Ρὲὰ5 ἀαΐοβ ἤπποὸ ἴθ πιοάππι, (Οοπιπιιπίοοῖ ἐϊΐε εἰιπὶ 

διεὶς. ΟΡ βεγναὶ Βα]αυζίαβ ἴῃ ΝΟΥῚ5 εἷς 50] 1ἴοϑ 6556 5011- 

Ῥεγδ ἀπέ 085 ΡΓῸ δο, 4ποά ροβίθυϊουν τἴαβ Π ΓΘ ΓΆτα 

Ν. δάμη, ἘΡΙΡΠἁπῖι5 ἴθ Ἐρίβίοϊα δ Φοαπποίη 

ΠΠΟΡΟΒΟΙ Υτη! ἅπιιπη., ἐχ ἱπίογργοΐα οπο ΗΙΘΓΟΙΥ ΠΗ], 

ποραΐ 56 Ῥ᾽Ὸ Ψοῦπηθ ἴῃ 5ΔΟΓΙΠΟΪΟ 50]1{π|ΠῈ 510 ῬΥΘΟΔΙῚ : 

])οπιῖπο, ρι᾽΄οία “Ζοαππηὶ πὶ γ Θεοῖς ογοααΐ, 564 ἴθι πο 

τηοάσμῃ, (πμδέοαϊ ἐἰίιπε χεὶ ρεάϊοαι υενίταίεπι, 6] 

οογίο ἴα, 7 ργεϑία, ])οπιῖπθ, δἰ οἰιδιοαϊὶ, τιὰ ἐἰίδ 

τολδιιπι ργιραϊοοὶ υενίξαιί5. Αἴφιιο 1 Φαϊοπὶ ἀπι1- 

" Παραθετιχὴ προς μονάζοντα. 

“ Ὁ δεῖνα, ὡς λέγει, χαταγνοὺς τῆς τοῦ βίου 

τούτου ματαιότητος, χαὶ χαταμαθὼν ὅτι τῆς 

ζωῆς ταύτης τὰ τερπνὰ ἐνταῦθα τὴν χαταστροφὴν 

ἔχει, ὕλας μόνον χατασχευάζοντα τῷ αἰωνίῳ πυρὶ, 

Β ταχεῖαν δὲ ἔχοντα τὴν πάροδον, κατέλαδέ με, βου- 

λόμενος ἀποστῆναι μὲν τῆς μοχθηρᾶς καὶ πολυστε-- 

νγάχτου ζωῆς, καταλιπεῖν δὲ τὰς τῆς σαρχὸς ἡδονὰς, 

ἐπελθεῖν δὲ λοιπὸν τῇ ὁδῷ τῇ ἀγούση ἐπὶ τὰς μονὰς 

ἁ 

τὭω , μ ἘΣ - 

τοῦ Κυρίου. ᾿Πἷπειδὴ οὖν ἀναγκαῖόν ἐστιν, “ εἰ φύ- 
,ὔ , -- 

σει ἐν ἐπιθυμία χαθέστηχε τῆς μαχαρίας ὄντως 

διαγωγῆς, καὶ τὸν χαλὸν χαὶ ἐπαινούμενον ἔρωτα 
νΝ τ τῷ ΩΣ 

ἔσχεν ἐν τῇ ἑαυτοῦ Ψυχΐ, ἀγαπήσας Κύριον τὸν 
Θ ᾿ - Ἐγὼ - ,ὔ Ἂν α - ὌΝ ἢ ἡ 
Θεὸν ἡμῶν ἐξ ὅλης καρδίας, καὶ ἐξ ὅλης ἰσχύος, 

Ἁ “Ὁ οἷν ἣΝ 7 « τω ᾿΄ “ὦ ΄ - 

χαὶ ἐξ ὅλης διανοίας, ὑποδειχθῆναι αὐτῷ ὑπὸ τῆς 

ὑμετέρας θεοσεύείας τὰ δυσγερὴ καὶ δυσάντητα τῇ μετέρας θε ς τὰ δυσχερῆ ἄντη Ἔ 

τ: Ω 
το ᾿Ὶ 

τενῆς χαὶ τεθλιμμένης ὁδοῦ, ἐν ἐλπίδι δὲ αὐτὸν 
- τ τ ὩὩ Ἂ ,ὔ 

χαταστῆσαι τῶν νῦν τέως μὴ βλεπομένων, ἐν 
τ ’ ΝΑ - ,, ἐ᾿ Ὁ - “Ἐ} 

102 ἐπαγγελίαις ὃε ἀποχειμένων ἀγαθῶν τοῖς ἀξίοις 

Α τοῦ Κυρίου - ἃ διὸ γράφων παραχαλῶ τὴν ἀσύγ- 

χριτον ὑμῶν ἐν Χριστῷ τελειότητα, τυπῶσαι εἶ 
τ δ “- ᾿ οἷόντε εἴη, καὶ δίχα μου ποιῆσαι τήν τε ἀποταγὴν 

4.1, 51 {ιθιη ἔδοϊῖο ποιηΐπε ἡ εϑσπαγεπί, ϑ1η ἀπΐθτα 

ἀοπητητιπ (Οπη115 ἃς Ῥτεθροΐθηΐοτη Ὑἱσιιπι, πξο απ 

᾿ὰς γόοὲ αὐτὸς, γε] ΡΥ ΠάσουοΙ 46 πιαρσιδίτο, αὐτὸς 

ἔφα, ἰρ5ε αἴαῖι. (Λυιοά τάοῖτοο ποία ψο]ι1, 4α]ὰ ὁχ 

μᾶς οΡβεγυναίίοπο οπἰΐοβοιΐ Ἰοοῖ5 ΒΆ51Π11 ποῖ ἀ1ΠΠΠ|01}15 

411 ἴάπηθη ἴογϑὶέ Ἰπΐουρυοίοβ. [5 ὀχϑίας ἴῃ (ὐοπηπηθηΐ. 

ἴπ Ἐβαϊαπι Ρ". 498, ποῖ. 6. {001 4515 οὔδεσναῖ 608 

411 ἴῃ Ρυϊγ 5. Φοια!ηῖριι5. ἀποιοτγιαἴο ΡΡοοΠ]ππξ 

ρ505 ΨΟΘΆΤΙ 50 161. 

ἁ τούτου  Πεοβὲ δὰ γὸχ ἴῃ ἄπορθα5 Ν55, 

6 εἰ φύσει 1 Π)ε5᾽ σπαίιτ μὰς γο6 6 5] ΠΟΘ τι πὶ οἷ βίπηη- 

ἸαΈ]οἢ15 Ἔσροῖβ5 4 βι ουίατη. 815 ἀρ ΑἸ απ άβῖτπι ἴῃ 

Ἐριίβίοϊα δαὶ Εριοἰδθίιπι, 4 φύσει ροΓΑριμ  11, 115 {1188 

θέσει, φαντασία, δοκήσει, 14 ε5΄, Ποῖα οἱ βἰπιυ]αΐα ἃο 

5018 5ρθοῖδ ἤππΐ, Ορροπαηΐαγ, 
ἔ χαταστῆσαι ] [τὰ γοἰτιβΕ]5βιηλτ5 (οάοχ (οἶ5]. ἘΔ 

χαταστῖναι. 

ἃ διὸ γράφων 1 Πεοδὲ διὸ 1 ψουβε]ϑπῖπηο Οὐ τοο 

(ο15], οἱ ἄο πα αβίτία ἴθ Ηδυ], ἀοϊθίαπη {αἰ{, Ῥαιϊο 

Ροϑῖ ἀδϑιπὶ ἴῃ ἀποθιι5 ΟΟΟἸοΙΠιι5 Π γοοο5, ἐν Χριστῷ. 



ἘΡΙΘΤΟΙ,ἃ ΧΧΙΙΙ- 

ἢ αὐτῷ χατὰ τὸ ἀρίσχον Θεῷ, χαὶ “ στοιχειωθῆναι 
τ Ἁ! " τξ -» δὰ ,ὔ οὖ αὐτὸν χατὰ τὰ δόξαντα τοῖς ἁγίοις πατράσι, χαὶ 

3 , Ἔα ὦ "ὦ 3 ΄ ἊΝ ΓΎΞος Ως ἐγγράφως ὕπ᾽ αὐτῶν ἐχτεθέντα - ἤδη δὲ αὐτῷ 

“ προταθῆναι ἅπαντα ὅσα τῇ ἀχριδεία δοχεῖ τῇ 

ἀσχητιχῇ, χαὶ οὕτως αὐτὸν “ προσαχθῆναι τῷ βίῳ, 
"0 ἐς Ε ΤῺ δ Ἐξ τον - ΕῚ Ξ Ἴ αὐθαιρέτως ἀναδεξάμενον τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεδείας 

ἀγῶνας, καὶ ὑπαγαγόντα ἑαυτὸν τῷ χρηστῷ τοῦ 

Κυρίου ζυγῷ, καὶ κατὰ μίμησιν τοῦ δι᾿ ἡμᾶς πτω- 
χεύσαντος καὶ σάρκα φορέσαντος πολιτευσάμενον, Β 

Ἁ Ἅ! ΟΥ̓ Ὁ , ΝᾺ αὐ » το 

χαὶ χατὰ σχοπὸν δραμόντα πρὸς τὸ βραύεϊον τῆς 

ἄνω χλήσεως, τυχεῖν τῆς παρὰ τοῦ Κυρίου ἀποδο- 
μρ 3 δ Α ΄αἷὦ . ᾿ ᾿Ψ τω Ὲ 

χῆς. ᾿Εγὼ γὰρ σπουδάζοντα αὐτὸν ἐνταῦθα δέξα- 

σθαι τὸν τῆς χατὰ Θεὸν ἀγάπης στέφανον ὑπερεθέ- 

μὴν, βουλόμενος μετὰ τῆς ὑμετέρας θεοσεδείας 
τὶ - πὶ Ἀ Ἁ ᾽ "“, Ἁ [“ 

ἀλεῖψαι αὐτὸν πρὸς τοὺς τοιούτους ἄθλους, χαὶ ἕνα 
ων ΝΠ παν 32 Ἕ 5 - ΕΣ οὖν Γ ὃν ἂν ὑμῶν αὐτὸς ἐπιζητήση ἐπιστῆσαι αὐτῷ ἀλεί-- 

πτὴν, χαλῶς παιδοτριδοῦντα καὶ παλαιστὴν δόχι- 

μον ἀπεργαζόμενον διὰ τῆς συντόνου χαὶ μαχαρίας 

ἐπιμελείας, τιτρώσχοντα καὶ χαταδάλλοντα τὸν χο-- 
Ὁ - Υ 

ἔ τοῦ αἰῶνος τούτου, χαὶ σμοχράτορα τοῦ σχότους 

τὰ πνευματιχὰ δὲ τῆς πονηρίας, πρὸς ἃ ἣμῖν ἐστι 
Ἁ ᾿ ξ΄ . 3 ͵ὔ Ὁ ᾽ 

κατὰ τὸν μαχάριον ἀπόστολον ἣ πάλη. Ὃ: τοίνυν 

ἐγὼ μεθ’ ἠμῶν ἠδουλήθην ποιῆσαι, ἢ ἐν Χριστῷ 

ὑμῶν ἀγάπη καὶ δίχα μου ποιησάτω. 

» αὐτῷ 1 κε (ἰοά!οῖα Ηαυ]απὶ βουιρίανα νυ]σαΐο 

αὐτοῦ νἶϑα εβὲ ργΐεγεπάα, 

ς στοιχειωθῆναι ἡ ἘάΔτΠῚ δἀάιυπὶ Θεῷ, «ιοά τϑοΐθ 

ἀδεβί ἴῃ 86χ νϑίθυιθιιβ ΠΡ Υ]5. 

ἃ προταθῆναι 1 [18 βερίοπι Μί588. ἘΔ“ εὲ (ο15], ρυ]- 

τητι5 προτεθῆναι. 

ὁ προσαχθῆναι τῷ βίῳ 1 (ππι ποππιη]ὰ ἴῃ μᾶμηο ερῖ- 
5[ο] πὴ Ἰγγρβθυϊηΐ, βιιβρίοον 1Ππ4, τῷ βίῳ , 6Χχ δοσγιιτὰ 

ΠΕΙῸ 6586, {πῶ Ῥδυρογαμη Δ 1 βιηΐ. ΝΠ 15 

4ιθ πὰ σοπιπηθηεαί ΒΑ5111π|5, γο]ο θα τοπιη ϊατα τῷ βίῳ, 

ϑεβοιῖο, αἱ ἐδὲ ἴπ {ἰτπ|ὸ Οοά. Ηαη]. Οὐοπηοᾶο εὐρὸ 

τοραΐ ΒΆΒ1]1π5. διιτα Δ ΒΟΥ τῷ βίῳ ὃ Ῥουβριοῖζαν δὰ- 

115 

ΒΘΟΙΠ 11} Θὰ (188 ἃ ῬΑ 115 βα ΠΟῚΪ5. δίαξαξα οἱ 
ΒΟΡΡῈ5. τηλπήδία ϑιπῖί:; ἀθῖ Π 486. οἱ ΡΓΟΡΟΠΔΉ ΙΓ 
ΟΠ ΠΪἃ ΠΙιδδοι (6 ἃ νΐδθ Ἀϑοθῦϊοϑθ ΔΟΟΠΓαἴΔ ΠῚ 

ΡΑΓΟΠΘΠῚ Αἰ ποηξ,, οἵ 516 Δα" αῖπιν, ἸΠΟΓΘ5 ΡΓῸ 

ΡΙδίαϊθ βροπίθ 5:50] 6 ῃ5., ἃ 5656 81:ᾶδνὶ ΠΟΙΏΪΗΙ 

780 5 Π} 165 ; οἱ δα ᾿τη 1 Δ ΟΠ ΘΠ] 1ΠΠ1π|5 σαΐϊ ρΓο- 

Ῥίβθι ΠῸ5. δββϑπιιϑ ἴδοίτβ θϑὲ συ ΠΘΠΊΠ 16 σοβίανϊξ, 

(Ἰ]α55]5 1. 

“. ον. 8. 

ΥἹ Δ ΠῚ 1Π5{Π{Π|6Π5., ἃ ΒΘΟΙ ΠΕ 1] ΡΓΟΡΟΒΙ ἔπτὴ οἰιῸ- 9 

ΓΘΠ5 Δ γοοδί! 015 5: 1ρΡΕΓΠ88 ΡΥΘΘΠ ΐ πη, ἰΔ πάθη} ἃ 
ῬΟΠΉΪΠῸ σΟπβϑηπδίι". ΕΡῸ 6Π1Π} 1ΠΠπ|πΠ| ἢ]Ὸ ΔΙΏΟΥ 5 

ΘΡσα ΠΘιΠ ΘΟΓΟΠΆΠῚ ΔΟΟΙΡΟΓΟ ἐπ ἀθηΐθῃ 5111, 

γΟΪθη5. ᾿Ρ511Π| ΟΠ ψαϑῖνα ρ᾽θίαϊθ ᾿ππιησογο δᾶ 
6] αβηη 061 σΟΥ ἈΠΉ1Πᾶ 5 δἵ τη πῃ ΘΧ νΟΡΙ5., Π16ΠῚ 

1056 ΡΘΕ ΘΙ 5 ΤΑ ΘΊ 5 }11ΠῈ 6] ΡΥ ἤσουΘ, {τ ΘΌΠῚ 

ῬΙΘΘΟΙΆΓΘ Θχοίοθαξ, οἱ Ἰηϊθηΐα ἃς θθϑαΐδὰ 50] ]οἰξα-- 

41πῸὸ βρθοίδίπη δι] απ οἰ οῖαΐ, ρυΊποῖροι ἔθ πο- 

ὈΡΑΥΙΙΠῚ Π 7} 15 5860 1}}} δὲ Θρ ιν πι8}1ἃ ΠΟ τ] 1126, 481-- 
Ῥαιβοῖιη ΠΟΡῚ5 5βθοι πά πτη Πϑαΐιιπὶ Α Ροβίο! τη ̓πιοΐὰ 
δϑὲ . σα] που η ἴθ} οἵ ῬΙΟϑίθυ ποηἴθπΊ. Οτοα οὐσῸ 

ν ] θὰ πὶ νΟβοιΠὶ σΘ 6, νϑϑίγα ἴπ ΟΠ βίο ἀ1|6-- 
“0 δὴ 51Π6 π|6 ρογῇοϊδί. 

ἴθ ὁχ πος ἴοοοὺ Ῥγοξθββι ΘΠ ὙΪΓΟΡ ΠΤ ἴῃ 60. 51 {1 

ἔα1556, αὐ ἔγαϊγιι πὶ ΠῸΤΠΘΙῸ Ροϑβὲ Ἰοριτπηὰπὶ Ργοθαίο- 

ποτὶ βου δοηΐαν. ΝΠ ἁἰπια εχϊριξαν ἴῃ ΒΟρσα] 15 

ΓὈΙΟΥῚθ5, ᾿πίουσοσ. Χ, ὉΠΌῚ τηοάτπι5. ΤϑοΙρΙ ὁπ ἄοσιιπῃ 

{γί ΓΙ ΠῚ ΡΥ ΡΘΘΟΥῚ ὈΙΓπν, [πὶ σποπο ἁϊΐοπι 19 Πᾶπο Ρτο- 

[οββίοπθπι ἰδοϊζατη γοοαΐ ΒΑΚ. 1π|5; 564 58 {1π|5 6556 βία -τ- 

ταῖῦ, τπιὸ΄ ἀδἴποθρβ ᾿ρδὶ οἰϊατη Υἱνὶ ἱπίουγοσθηΐαν (14 

ΘΠ1ΠῚ ΠῸπ ΟΤαἸ ἰοθαΐτ" ἴπ 58 οΥΙς Ὑἱγρίπθιι5}, οἱ οο- 

τῖιπὶ γοΐα ΘΟπΟΟΡ 8 συ Γθ15 Ἔχοιριηΐαν. 

ἢ τοῦ αἰῶνος Ηδο ἀεδβιπὲ ἴῃ (οαϊοο Μίεαϊοθο εἰ 

τἰσόοσιθ Ἀορῖο ἃς πΐτοςο ΒΙροί, 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ κδ΄. ἘΡΊΙΘΤΟΙΑ ΧΧΙΥ. 

Νεραῖ ΒΑ511|1πι5 56. οα] ατη η115 ἴα ο116 ὀρ 1 {1556 ; πογέαξαν ΑΥΠπαπαβίαπι.,, τὸ πα] ατὰ 1115 ἀδε Ἰοοιπὶ ἃς ΠΙΡΟΓΟΒ., 

αὖ ρὰν εδὲ;, αἀΠΠραΐ, 

τι Ζ Ὁ ο 

5 ᾿Αθανασίῳ τῷ πατρὶ ᾿Αθανασίου τοῦ ἐπισχόπου 
᾿Αγχύρας. 

Ὅτι «μὲν χρείττονα εἰναι διαδολῶν ἀνθρώπου 
’ τ 7. τ δὴ ε τ “25 »» 

βίον, τῶν χαλεπωτάτων ἐστὶν, ἵνα μὴ τῶν ἀδυνά- 

8 Αθανασίῳ εἷς,  ἘΦΙΠ ροβὲ νόσθπὶ ἐπισχόπου ἀα- 
ΤΟΝ. Π|- 

“4ιμαπακῖο, Αιπαπαςῖϊ ερίσοορὶ “πο0γ}γ16 ραιτὶ. 

Ερλιος. 6. 

1 ἡ’ Ἑ 

“Πἰπ5 

ΓΙΥ. 

Ὁε ΠΟΙΏΙΠΙ5. νἹΐα ΘΟ] ΠΏ Π115 ΒΌΡΘΙΊΟΥ 511, 1 δχ πετμεν πεν: 
γΘΌτι5 Αἰ ΠΟΙ]Π]ΠΠη15. πΠΔ ΠῚ] 6556, Π6 αϊοδι ΟΧ 115 16. ἀμπτινι 

369. 

ἀππὲὶ ἀγκύρας, {Ὁ γοὸχ εἰβὶ ἴπ πι}}]ο οοἤϊος Μίς, ἃ 

10 



ΟἸα55151. 

Οα]ὰ-- 

τηηΐαβ εἴα- 
δεγο ἀϊΠ[ιοεῖ- 
16; αηϑαπη 
ΠῸπ ἄατα 

πδυὰ ἀπῆῃ- 
οἷϊα. 

Ἑποά. 23. 
χ. 

Ἰ. ὅν", ΄. 
37. 

2 Ὅον. 6. 
Ὧν 

10 5. ΒΑΘΙΠΜΙ ΟΒΆΒΕΣ 

4186. ἤδυὶ ποῖ ροβϑιιηΐ, δὲ ΤΉ] ΠΕ] ῬΘΥΒΙΠΔ511ΠῚ δϑῖ, 
δὲ τπι85 ῬγΟ ταὶ ἀτιἴτι πη ΨΥ ὈΙ] ΓΓΟΡ ΠΟῚ 6556. 564 
Π1}18Π| ΘΧ86. ΔΗ58Π1; ΘΖ 115 4 ᾽Ὲ5. δοι- 
γαΐδο Οὔβουναηΐ,, ΠΘήτι6 115 ΖπῚ 1Π]|10188. σατιϑὰ 
ΙΔ Ρ51}0115 ποϑβίυῖβ 151 4Ἰ ΠΕτ, ΡΡΏΡΡΟΓΟ ; 14 δὲ ἤθυὶ 

Ροίεϑε, οἵ ΠΙΟΠΊΪΠιι ΠῚ δὲ Ρυπάφη τον Εἴ ΔΟΟΟΠΊΠΊΟ- 

ἀαἴθ δ(] ρδία 5. ΠΟΙ ΠΊΔ ΠῚ γἰνθητίαμη. ΝῸ5 Δι 6 ΠῚ 

ποπ δέδθο [δς 1165 6556 ἃυ ΙΓ 15, δαΐ αἄθο ογθάιι- 

1055, τιὰΆ ϑ'πο θχδιῆϊηθ ἃ {π||}0π|5ν15 ΟἸ ΠΕ ΘΟ ΠΟ Π 65 

Δαἀηλτἴαμπιι5. ΜΙ ΘΠ  ΠἸ Πλ118. ΘΠ ΠῚ ΒΡ [18 }15. ΡΓ86-- 
σορίϊ, νϑΠ1ΠῚ ΥἸΠΠΠΟΓ ΠῚ Δα πηϊ ΓΘ ἢ πἢ ΠΟ 6556 

Δα Πθη 5. 56 ἰᾷπιθπ ΠΙΙΟΠΙΔ ΠῚ νοϑίρϑὶ, 4{ὶ 
ἀϊσθηαὶ ἀν ἀδι15 ΟΡ Ραμ , Θὰ {1185 Ἀρρᾶγθηξ ποῇ 
ΔΡΡΑΓΘΏΠ11ΠῚ 55 Π8 6556. αἸοἰΕ15: {Ππ|4 σΘ 56,115 

(πος πιοϊοϑίθ [δ γὰ5, δἱ 44 ἃ ΠΟΡῚ5. “οΘ ἢ ΠπΠ ΠῚ 

πιοτὸ ἐϊοθίμι : Ππᾶπὴ ᾿Π ἢ πιὰ πη Π 4] δὲ αἰ] θοία 616-- 
σὶς Τοῖιθ, 80 58506 Ρ6᾽ Πιδϑο δἰθοίουιιηι βα] αΐθηι αἱ- 

ΒρΡΘηβαΓ) : 4πο4, πα δ}, ἄἴοο Δἀπηοπθοαιιο, 1]- 

Τιιὰ δϑι : τῦ ΒΘ ΠΠΟΠΘΠῚ ΟἸΏΠΟΙῚ οἱ ομπθπὶ ἄθοο- 

ΓΔΠῚ ΔΟΙΟΠΘΙῚ σΟὨϑ! ἀδυαῖθ ΘΧΘΘΖΙΙ ΔΗ}, Οἵ ΘΟ Π- 

ἄστη ΑΡΟΚιΟΙ ργθοθρίμμ, πα] ] τ ἀθηλιι5. Ε}}ἃ Ἰῃ 

"6 οἴϊοηβϑιοπθιη. ΠΘΟΘΡΘ. ΘΗΪΠῚ Δ} ΓΡΟΥ,, τ {π| 

πη] πιτὴ ἴῃ ἀοοίγπα ρϑγοϊρίθπάα θχϑιάανις, σθη- 

{πη {π|6 Θὲ πρθῖτπι. σα θΘυπδοι]α θη, 6 πηᾶ- 

5.ΠΔΠῚ ΓΟ ΘΠ ΟΡ ΕΙ ΠῚ ὙΠ ἘΠ ΓΘ 86 Π} ΠΑ ΓΗ’, 10)511|5 

να 1π γ]Ρ 15. ΘΧΘΠΊΡἢ απ ΡΡΟΡΟΠαῖι. ῬΟΓΙῸ 
ΔΙΠΟΓΡΘΙῚ ΘΥσὰ ΠΠΠ6ΡῸ5. ΠῸΠ ψΘΡΡῚ5. ππης ἐδιηοη- 

ϑίγασο ἄθρθθϑ., {αϊ ἀπ {τ|6 Δ ρυ θη θη οπϑιρα-- 

511.) 6Χ 4110 Ρᾶῖθυὺ [ἀσίτιθ. 65: Π6Ὸ ΠΑ ΓΙΓΑΪῚ 50} 11ΠῚ 

ΔΙΠΟΙΘ Εἰ], 4τιθι δ ἀπὶ ὈγΓα Δ Πἰ πη ἢ τα [ὉΘ ΕΠ} 115 
51115 ΘΧ ἢ 6 5. τ1 ΘΕ ἔπι Αἰ ΧΊ511, οἱ ἐχρογιθητα ἀ6- 

οαγαῖ : 564 ἀπ θοῦ ΟΠ 6} δἰϊα ἢ ηϊ πὶ ἱπάπιοιοπο 

οἱ νοϊιπίαϊο ᾿πίθπθ ΓΘ, 60 Πα σῖ5 {πο 605 ἴα]θς 

6556 νἱἄθ5., 41| ραΐθυπὶβ ν ὐϊθ αἰ σὩ] 5᾽πε. Οἴιαγο 

ΠΟΙ Ορτ5 δϑὲ 80 ΠΟΡῚ5. ῬΘυβι Δ 6.5, ΟἸΠῚ 58 {15 οἱ 

τΟϑ πη πτιη}) {πο Θχ γΘθιι5 10515 Ρονοιρίταν. 11- 

1Ππά ἁὐιῖθηη θυ τ 15. οατιϑἃ ΠΟῚ ΤΠ ΘΠ ϑἔϊντιπι δ- 

ΠΙοοῦο, [γαΐγθημ ΤΙ ΠΘΙ1ΠῚ ΘΠΟΥΘΡΙΒΟΟριιΠ ΠΟΙ 

6556. 411 ΓΕΠΊΟΙ 65 84] πο5 ἀθεμ)ονιε. Νὰπι πθο οο- 

ΓΆΠῚ, ΠΘΙῸ6 Ῥ6Υ ΠΠ ΓΘ Ρα5. ρΑΡΥΪ “απ Π| τ μηὰ- 

5], 4τιοά σΑἰ πη]: ἀ ΠΠ6 οϑϑθῖ, ἦ6 ἴθ Ἰοχιιιῖτι5 

ἀδργεπθηάϊν, ΟἸΔ ΠΟΘ. ἈΠ] 4π14 ποὸ5. δααὶ- 
ψ 1556 ΠΟῚ ΠΟΘΆΠΊΙ5 : 566 δ ΓΠ]ἃΠητι5 ΤΊ] ΟΠ τι ΠῚ 

ΠΟΙ 6556. 41 ΠῚ 5[Γ ΧΟΡ ΘΑ] απ] ἢἶα5. ΟἸΠΠΪΠΟ 

πΟΡΙ5 ἰηγοπία,, ῬγΟΒΑ 1115. ἰατηθη σοπ]θοίατα οβὶ, 

ΑὙΠΒαπαβίατη 1ΠΠπ|πὶ ἜΡΊβοοριιπ, οἰ] 1τ5 84] ρΡαίτομη βουὶ- 

ΒΕ ΒΑβ:] 15, ΠπῸπ Ἀ] 1 πὶ 6586. ΑἸ Παπαϑῖο ἀπογτῶ ερὶ- 

500Ρο, «αΐσατη ΒαΒ1116|5 ἀτητοὶ ἃ οἱ ἔα πη] Πανὶ αΐα σοη- 

7υποῖα5 ἑαϊς, 

Β τὸ δέ] ΜΆΠΗ Οοάϊοοβ τὸ μέντοι, οἴ ρᾷι]ο ροϑβέ τοῦ- 
το δύ, ΤΙ ἤοπι 5εχ ΠΡΥῚ νοΐοσγοβ ἐξ ἑαυτῶν. ἘΔ ἐξ αὐ- 

ΟΑΔΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

Ὁ ᾿ ». ᾽ ΟῚ ἸΑΡΗΝ ΄ 
των εἴπω αὐτὸς τε πέπεισμαι, χαὶ τὴν σὴν χρηστό- 

Ε 

τητὰα νομίζω μὴ ἀμφιθάλλειν, " Τὸ δὲ μηδεμίαν 
παρέχειν ἐξ ἑαυτῶν λαδὴν, μήτε τοῖς ἀχριθῶς ἐπι- 

τηροῦσι τὰ πράγματα, μήτε τοῖς κατ᾽ ἐπήρειαν ἐφε- 

δρεύουσιν ἡμῶν τοῖς ὀλισθήμασι, τοῦτο χαὶ δυνατὸν, 

χαὶ ἴδιον τῶν ἱ συνετῶς χαὶ χατὰ τὸν τῆς εὖσε- 

θείας σχοπὸν τὸν ἑαυτῶν βίον διεξ εξαγόντων. Ἡμᾶς 

δὲ μὴ οὕτως εὐχόλους οἴου, υνηδὲ εὐ παΡῖ γώγους εἰ-- 
ναι, ὥστε ἀνεξετάστως τὰς παρὰ τῶν τυχόντων 

προσίεσθαι καταῤῥήσεις. ΝΙεμνήμεθα γὰρ τοῦ πνευ- 

ματιχοῦ παραγγέλματος, μὴ χρῆναι προσδέχεσθαι 

ἀχοὴν ματαίαν παρεγγυῶντος. Πλὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

ὑμεῖς αὐτοί φατε, οἵ περὶ τοὺς λόγους ἐσπουδαχό-- 

τες, τὰ φαινόμενα τῶν ἀφανῶν εἶναι σημεῖα, τοῦτο 

εἴῇ ἀξιοῦμεν (κπὶ μὴ βαρέως δέξη," εἴ τι ἐν διδασχα- 
’ 

Ρ 

λίας εἴδει ἐχϑήσεται παρ᾽ ΕΝ τὰ γὰρ ̓ἀσθενῇ 

τοῦ κόσμου, χαὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξ ατοῦ Θεὸς, 

χαὶ δι᾽ αὐτῶν πολλάχις οἰχονομεῖ τὴν σωτηοίαν τῶν 

σωζομένων ) " ὅ γε μιὴν λέγω καὶ παραγγέλλω, ἐχεῖ- 

νό ἐστι " πάντα μὲν λόγον, πᾶσαν δὲ πρᾶξιν χαθή- 

χουσαᾶν περιεσχεμμένως ἐπιτελεῖσθαι " χαὶ χατὰ τὸ 

ἀποστολικὸν παράγγελμα ἣ μηδεμίαν ἐν μιηδενὶ δι- 

δόναι προσκοπήήν. Πρέπον γὰρ εἰναι τίθεμαι, ἔριν 

πολλὰ υὲν ἐπὶ μαθήσει λόγων ἱδρώσαντος, ἐθνῶν δὲ 

χαὶ πόλεων ἀρχὰς διευθύναντος, χαὶ πρὲ (λ. ον ἀρχὰς διευθύναντος, καὶ πρὸς μεγάλην 

προγόνων ἀρετὴν τὸν ζῆλον ἔχοντος, τὸν βίον προ- 
» ΕῚ « ΓΝ ΡῚ - γ Ψ,. Α Ἀ 

χεῖσθαι εἷς ὑπόδειγμα ἀρετῆς. Γὴν μέντοι περὶ τὰ 
Ἄ , τὶ Α , “» πὸ ᾿ , Ω 

τέχνα διάθεσιν οὐχὶ λόγῳ νῦν ὀφείλεις δειχνύναι, ὅς 
, ψῶὰ Ἑ πες. χοδ. ᾿ ΔΆΕΥ͂ » ,ὔ ΩΝ 

γΞ πάλαι ἔδειξας, ἀφ᾽ οὗ πατὴρ ἐγ ενθῆν οὐ μόνον ει 

φυσιχῇ στοργῇ κε χρημένος, ἣν χαὶ τὰ ἄλογα παρέ- 

χεται τοῖς ἐ ἐχγόνοις, ὡς αὖτός τε εἶπας καὶ ἣ πεῖρα 

δείκνυσιν, ἀλλὰ χαὶ ἐπιτείνειν τὴν ἀγάπην, δηλον- 

ότι ἐκ προαιρέσεως, ὅσῳ ὁρᾷς τοιαῦτα ὄντα, οἷα 

ἄξια εἶναι πατρικῶν προσευχῶν. Ὥστε οὐχ ἡμᾶς 

δεῖ περὶ τούτων πείθεσθαι, ἀρχοῦσα γὰρ ἣ ἐξ αὐτῶν 

τῶν γινομένων ἐστὶ μαρτυρία. ᾿Κχεῖνό γε μὴν οὖκ 
“ - -- ΕἸ ͵ [ἢ « ᾿ 
ἄκαιρον προσθεῖναι τῆς ἀληθείας ἕνεχεν, ὅτι οὐχ ὃ 
ἀϑελο: ἢ} ρ εῇ ΙΗ ἘΥ δ᾽ ἐ- , Ὑ ὃ “2 

δελφὸς Τιμόθεός ἐστιν ὃ χωρεπίτχοπος, ὃ ἀνενεγ- 

χὼν ἥσῖν τὰ θρυλληθέντα, Οὔτε γὰρ ἐν συντυχία, 

οὔτε διὰ γράμματος φαίνεται μιχρόν τι ἢ μεῖζον 
διαδολῆς ἐχόμενον περὶ σοῦ φθεγξάμενος. “Ὥστε ἀχη- 

4 [᾿ ΄ - 5 ᾿, 0 - 5 } ἮΝ 40 

χοέναι "ἢ μέν τι οὐχ ἀρνούμεθα - οὐ μὴν Τιμόθεον 
κῇ ᾿  Ὑ ἶν ,ὔ "χ 3 , 
εἰναι τὸν τὰς διαδολάς σοι χατασχευάζοντα. Ἄχούον- 

τες δὲ πάντως, εἰ μή τι ἄλλο, τὸ γοῦν τοῦ Ἀλεξάν- 

των. 

1 συνετῶς 1 510 ΗδΥ], (ὐοἶ5].. αἴογαε, οἵ αἴογαχις Ἀε- 

δῖαβ, ἘΔ1Π συνετῶν. 

Α εἴ τι ἐν 1 81. Ηαν]. Μεά, (γο15]. πΐεγχιιθ εὐ Ἀδσ. 

Ρτίπαιβ. ἘΔΠῚ εἴ τι ὡς ἐν. Ῥαυ]ο ροβὶ βεχ (οα]οοβ δι᾽ 
γρξρα Ἐδπὶ διὰ τούτων. 

υἱέν τι 1 581. Μ55, βοχ. Ἐδ τὶ μέντοι. 



ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΧΧΙν. 1λὶ 

δρου ποιήσομεν, τὴν ἑτέραν τῶν ἀχοῶν ἀχεραίαν διῖθπι Δι Ἰθηΐοθ., 51 ΠἰΠῚ}] ἁἰππιὰ, ἢΠΠπὰ σογίθ ΟἸαβοὶς 1, 

ο ταμιευσόμεθα τῷ διαδαλλομένῳ. ἢ ΑἸΟΧΑΠΑΙῚ [Δ ΟΙΘΠΊτ15.5. τὰΐ ΘΔ] ΔΤ ΡΑΙΙΘΏ 4116- , ΑἸοχαπάνι 
τ οὶ ΠῚ ἱ Π11-- 

ΡΆΠῚ ΔΕΓΘΗῚ 1Π ΘΟ. ΠῚ ΓΘΒΘΓΥΘΙΠΊΕ5. ἘΠΕ 
Ι 115. 

ἢ ταμιευσόμεθα 810 ορε (οἰἶ5]. ρυϊμαὶ οἱ Ἀδρ. βθοιιη 1 οπηοπἀανίμηιβ 4ποα ογαΐ ἴῃ 6115 ταμιευόμεθα, 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ χε. ἘΡΊΙΒΤΟΙΑ Χ ΧΥ. Ζιας 
{ΠῚ 

Αὐηϊοα οὐ θαυ! {15 Ῥ] μα Θχροβίι]αῖο οὔσῃ ΑἸΠαπαβῖο ἈΠΟΥΤᾶπΟ, 401 Β ΑΒ] 1 πὶ πδο ῬῸΥ Πἰ 6 Γὰ5 Δα] ΟΠ ἔπ, 

ΠΘΟ ῬΘῚ ΘΟΙΤΠ 1 6 ΠῚ Δ] {ππ|6πὶ ἁγηϊοιιτη, μα απ οἱ ἀρουθ ἰπϑθοϊα αΐαν εἴ τηϊπαθαίατ, ἃς οὐππῖθιι5 (ἰροβᾶσθα 

γϑη θη θ5 ἀἸοεραὶ ποχὰβ φαδϑάδτηῃ ἃ] 60 βουϊθὶ οἱ σοτηροῃὶ. 

“᾽ Αθανασίῳ ἐπισχόπῳ ᾿Αγχύρας. 

᾿ς Ἀπήγγειλάν μοί τινες τῶν ἐχ τῆς ᾿Αγχύρας πρὸς 
ἡμᾶς ἀφιχομένων, πολλοὶ δὲ οὗτοι “καὶ οὐδὲ ἀριθ- 

- Ὁ .Δ , Χ Τ' ς , Ξ 

μνῆσαι ῥάδιον, σύμφωνα δὲ πάντες φθεγγόμενοι, σὲ, 
- ΄ Ὁ μὴ Ι. 3 

τὴν φίλην χεφαλὴν (πῶς ἂν εὐφήμως εἴποιμι :) οὐχ 
« «Ὁ - ἐξ. .ςΧ Ν Ν - ὡς ἥδιστα μεμνῆσθαι ἡμῶν, οὐδὲ χατὰ τὸν σεαυτοῦ 

, 3 ΝᾺ 5 Χλ »} "ἢ -- " , 

τρόπον. ᾿Εξὲ δὲ οὐδὲν ἐχπλήσσει τῶν ἀνθρωπίνων, 
Ἔν, οἱ 5.ΝΑ 9 . ἡ ον ΟῚ δ ΌΓ ἃ - ἥ 

εὖ ἴσθι, οὐδὲ ἀπροσόοχητος ἐστιν οὐδενὸς τῶν πᾶν- 
“Ἂ ἐδ, , Ν ῸὉὥ2 ,ὔ Ξ' αὶ Ἁ ," τῶν μεταθολὴ, πάλαι τὸ τῆς φύσεως ἀσθενὲς χαὶ τὸ 

[ ας τα χαταμαθόντα. Ὅθεν 
ΕΙ Ὁ τῷὰἅ 

οὔτ᾽ εἴ τι τῶν ἡμ-τέρων μεταπέπτωχε,, καὶ ἐχ τῆς 

εὐπερίτρεπτον, πρὸς τὰ ἐναντία 

πρότερον τιμῆς λοιδορίαι καὶ ὕόρε:ς περὶ ἡμᾶς νῦν 

δ γίνονται, μέγα τοῦτο ποιοῦμαι. ᾿Αλλ᾽ " ἐχεῖνό μοι 
νι « τι Ὁ Ν᾿ Χ6 ᾿ 2 , Ν᾿ ᾿ 

παράδοξον ὡς ἀληθῶς χαὶ ὑπερφυὲς ἐφάνη, τὸ σὲ 
-" ᾿ « Χ ΩΣ γϑΝ ῳ ἀν τΑΝ 
εἰναι τὸν οὕτω πρὸς ἡμᾶς ἔχοντα, ὥστε ὀργίζεσθαι 

-- ᾿ ,ὕ “ἹΝ , Ν 5 - ε 
ἡμῖν χαὶ χαλεπαίνειν, ἤδη δέ τι καὶ ἀπειλεῖν, ὡς 
« - 3 ,ὔ , Γ᾽ τὴ με ΕἸ . Α 
ὃ τῶν ἀκουσάντων λόγος. ᾿Γῶν μὲν οὖν ἀπειλῶν καὶ 

““ιπαπαρῖο Ἐρίξδοορο “πο7γτα. 

ΝΟ ἸΑΡα π  ] φαϊδηι ΘΧχ Π15 4π| Απουτὰ δὰ 

ὯΟ5 νϑηϊηΐ, ΠΏ} 11 ἀταἴθη διιπΐ ἢ], ἃ0 Π6 ΠιΠη6- 

ΤΆΓ6 Ταϊάθιη ἔδο1]6. 510 ; ἘΠῸ διι6 Π ΟΥΘ ΟΠΠΠ68 1Ὲ- 

[δ θη ΐθ5., 8 σμαγτιμ οαραΐ ( Φαοπ 0 ν ΡΒ 15 τιΐαν 

ΘΠ Ι5511}153} ΠΟῚ 5:1 ν]1551Π16 ΠΟΘ ΠΊΘΙΏ]Π1556 » 

ΠΘΩῸ6 ΡΓῸ [5 ΠΟΥ 5. ΜΙ6 γϑῦῸ Π1Π1]} γΡ υιιπὶ Ππ- 

ΤΑ ΠΑΡΕΠῚ, ΡΙΌΡΘ 50185, ΡΘΓΌΟΙΠ , πθο οὐ]π5- 

48} Θχ ΟΠΊΠΙ 115 ̓ ποχϑρθοΐαϊα 1Π} 118 10 ; ΘΌ ΠΩ 

ἀπάπιπη παξιγεθ τ 060 1}}1{α ἴθ πὶ δὲ 1Π σΟΠ ΓΑ Γᾶ Πγ11- 

1 ὈΠΠ αἴθ ΡΟυροχουῖη. [Ππᾶ6 πο4π6, 51 συ 
ῬΘΓΙΙΠ) ΠΟΒΓΓΆΥΙΠῚ ΓΘΙΓΟ 510] ρϑιιη} οϑὶ, δὲ δχ ρυῖ- 

511Π0 ΠΟΠΟΙῈ ΘΟ οῖὰ αἴι16 1Π]}1}186 ΠΟῚ5. ΠΠῸ 

δπιπὲ, [ἀ τπᾶσηϊ ἴαᾳοϊο. 56 1Ππ|4 μ1Π1 γανονὰ ργ8- 

[61 ΟΡΙΠΙΟΠΘΙ οἱ ᾿Πϑἴδγ ΠΟ ΒΕ ΨΊ511ΠῚ Θϑΐ, Θ11ΠῚ 

ἴ6 6556 4π| 1 δύρᾷ ΠῸ5 ἃἰίβοιτιβ 515. Ὁ 1ΡΆΒΟΔΡΙ5 

ΠΟΡῚΒ , ἃ6 5006 Ώ5685., [Π10 Θ[Π8Π| 18} ΠῚ] Π85 8}1- 

πάνυ (εἰρήσεται γὰρ τἀληθὲς) χατεγέλασα. Ἢ χο- ὯΙ 4185 Ἰη θη ἴ65.. πὶ γθίθ πὶ 48] δι νου. Ας τη]- 

μυδὴ γ᾽ ἂν παῖς εἴην, τὰ τοιαῦτα μορμολύκχεια ὃδε-- 
δοιχώς. ᾿Εκχεῖνο δέ μοι χαὶ φοδερὸν καὶ πολλῆ)ς φρον- 

τίδος ἄξιον ἔδοξε, τὸ τὴν σὴν ἀχρίδειαν, ἣν ἐν ὀλί-- 

γοῖς ἔρεισμα τε ὀρθότητος, χαὶ τῆς ἀρχαίας καὶ 

ἀληθινῆς ἀγάπης σπέρμα εἰς παραμυθίαν ταῖς ἐκ- 
ἣ , , ΝΒ ΄ Ῥ5.ὉΝ - 

κλησίαις σώζεσθαι ὃ πεπιστεύχαμεν, “" ἐπὶ τοσοῦτον 

ἃ ἀθανασίῳ ἡ Αἀάπην ἄπο (οάϊοος5 (οἰϑῖ, βοοπ 5 

εἰ Βεσ. 2322, ἃ (οιηθοίιο οἰϊαΐτιβ : ὥστε φανερῶσαι 

αὐτῷ πόθεν ἐκινήθη πρὸς τὴν κατ᾽ αὐτοῦ λύπην. ἔ7ε ἰδὲ 

δἰ απ οεξ τιπθ σοπιπιοίτις {μου τέ, τι «ον τίποτε 

ααἰνε διε, 86 διιδοῖ ρον θὲ. Ταϊῖ1ο (οά, Ναΐ, ἀνήγγελον. 

6 χαὶ οὐδέ Εαι χαὶ, οὃς οὐδέ. 56 πο νοου]ὰ 

ἀθοβῦ τη {τυ θι5 ορτϊπι5 ΟΟ Ἰοῖθι5 Ηδυ, (ο15]. Με, 
4πᾶτααδμι Δ 118 ο5᾽ βοοιπα τηᾶπα ἴῃ ἢαυ], [Ὀ1- 

ἄεπι συμφώνως ἴῃ εἀπ|5. λυ]. (ο15], ἀἴοσάαο δὲ αΐου- 

«μὲ Ἀδρ. αὖ τὴ ἰεχία. 

Γ χαταμιαθόντα 1 510 ει, Πάράπ. οἵ ρυϊπια Βαβι]οοη- 

515. οαπη Ηστ], (0151. Ῥυῖπλο οἵ {ὐἸθιι5. ἅ11|5, Ἀοίογειν 

Πᾶ5 4υ]ἀθη ΟἸΏΠΙΠῸ ( νυ 1 ΘΠ]ηῚ ἀἸσθ τ" } ̓ΓΥΪ5]. 
Ἐφ. 6 ἢ Θ556Π} ΟΠΊΠΪΠΟῸ ΡΙΙΘΙ ; 51 6] α5Π10 611 ἔοτ- 
τηϊἀάγθπι [θγυῖοι]α. ΗΟο νΘΡῸ ΠΏ1Π] δὲ ἴΘγΡῚ0]6 δὲ 

γα] τᾷ ἀἸσπαμη 501ΠΠΟἸ πα 1π6 νἰβπὰ 65...) 4υσά 1η-- 

ἰθου ᾶ5 ἔτιὰ., {πιᾺ Π} [Πἴ61 Ῥάιιο05. ἔπι γθοῖθ ἢΠΕ6ὶ 

Πνπηαμηἰ., ἔππὶ νϑίθυὶ5. ἃ0 γι θ (“6 ΟΙ ΟΠ 15 

γι ε]Π]οοῦ μου ραν οἱρίαπη δα ἐμὲ, φιιοα Ῥάῖ]ο δπΐδ 

ῬΓθοοβϑῖ. δι, Ῥατῖβ, οἱ Βαβι] θθμβὶ5., ἅππὶ 1551, 

κατομιαθόντι. 

8 γίνονται Ἵ (Ο15]. Ῥυιπιιι5 ἐγγίνονται. 

ἢ ἐχεῖνό μοι 1 ΑἀΔάππι φααίαθον Μ85. τὴν πρώτην» 

πδηρδ Πα]. Ναῦ. (0151. ρυΐμπηι5 οἱ Ἀθ6. βθοπηάιιϑ, 

ἃ πεπιστεύχαμιεν 1 ἼὙ65 Ν85. πεπιστεύχειμιεν, ΠΟΙΡ6 

Η νυ]. (0151. βεοιη τι οἱ Ἀθρ. βθοιπ 8. 
Ρ ἐπὶ τοσοῦτον 1 (οἸ51. ῥυΐπιιβ οἱ Μεά, ἐπὶ τοσούτῳ. 

Ῥαυϊο ροβὺ ἰάθη (0151. χωρὶς ἀποδείξεως. ΠΟΙ ἄοπα 

Μεά, καὶ τί λέγω. 

10. 

ϑοχὶρία απ’ 

{ε απ. 360. 

ΝΊ Βὰ- 
51Π10 ἱποχ-- 

βΡβοίαίιπι. 



ΟἸας55 1. 

118 5΄ 

5616 Π ἴῃ 50] α{{π|η| ΘΟΟΪΘ 5115 ΘΟ ΑΡῚ ΟΥ̓ΘΠΠ}1|5.. 

ἀιδήτι6 Δ60. μ᾽ Ὅ 056 Π 115 ὙἜΥΠΠῚ 5ἰαίτ5 ῬΑ ΠΟΘΡ5 

58). τ ΖΙΟΡ Πρ 6ὲ ΠοτηΠιι πη ΘΑ] ΠΤ Π18 ἈΪ115 

ΔΡαα ἴθ γαϊθαηΐ, φιὰηὶ Ιοησ ΠοϑιγῚ Ἔχ ρουϊθπια, 

οἱ δ γϑυτ πὴ 51} ἀΔΓΊΙ) 5115 010] 0 Π6ΠῚ 51Π6 Ρστι- 
ΠΊΘΠΕἾ5 ἈΡ πιοαν 5. ΟἸ ἈΠ] {τπιᾶτ, 4 ἐἶςο 51|5ρ]-- 
οἴοποῖη ἢ Οἵ Θηΐπη Πα Ἰσπδίιι5 οϑὲ 86 ΤῊ ΠΑ 115, τοῦ 

46 ἴθ γοίθγιιπξ,, ΠΟῚ 5115ρ1 0 Δ ΠΕ 15, 564 741 ΟἸαγ οἱ 
ΘΧρ]ογα θ ΡΟ Γϑιιαϑι ν᾿ θέαν Φαοάδηι 060 ἸΓΔΟΙΠ- 
ἀἴὰπὶ ἀθοϊανα556. 

ἃ. δε ἀ, πὶ ἀἰϊχὶ, ἴῃ ΠΟ ἔθηρτι5 οδιιβᾶιη γ6]1οἷ- 
Π}115. ΝΠ {8 ΠῚ] ἸΔΠ)0Ὑ15 ογαΐ., ὁ δ πηϊγαπέθ, ἴπ 

Ὀγθνὶ δορί ϑίοϊα, {α]] 5 ἀ6 γοριι5 ν 6 }165, ψοὶτῖ 50- 
ἸτπΠ} ΟἵΠ ΠΏ 5010 ΘΟΙ]Ο αι] : τι 51 ΠΠ 6 }15 Υ65 6] 5010 6] 

ΠΟΠ ΟΥΘάοΓ65., Π05 δά ἴθ Δοθύβογο ὃ Οἱοά 5ἱ Πϑὸ 

ΟΠΊΠΪΠΟ ΓΘΠΙΙΠΕ ΑΓ ΟΡΟΡΘΡαΐ, ἃς ἀἸ]δ οὶ ϑρὰ- 

{π|πὶ ΠῸΠ ἀραὶ αἸΠΠΠ.1}158 ἃ σοογοθπ πὶ ̓ Ρδοιιη-- 
41ὰ ; ἃἴ σου θ ππητιη ΑἸ Ππ16 ΠΔ 6χ (Ἀν ΠἸαν θτι5., δὲ 

δά τοροπάὰα ἀγοᾶπα ἰἀοποὶβ ΠΟ θας βου ΠΟ Πἰ5 δὰ 
ΠΟ5. ΡΘΡΘυ ΘΠ τη] ηἸβίγιιη δ] Ρογ. ΝῸΠης ν ῦῸ 
415 δϑὲ δχ 1155, {11 δ νὸβ {υδ) απο ηιι6. Π6- 
ΒΟΕΟΓΙΙΠ Οατιδᾶ ΡΓΟΠΟἰΒΟΙ ΠΕ 11, Ομ] τ|5 ΔτιΓ65. ΠΟ 

ΘΓ Π]ΟΠΘ ΠΟ ΟἸΓΟΙΠ]ΒΟΠΙΙΘΙΙΠΐ , ΠΟΧἂ5 Π54ΔΠὶ 

ἃ ΠΟΡῚ5 5011 δὲ σομρΟΠΪ ἢ ΝΠ ἰδίο [6 γοσδθιΐο 

1511 6556 Δ΄ τ, 411 [ΟΥ 46} ν 15 ἔπια σοί ηΐ. 
ΜῈ διυίέθιη ῃλε] τα ΔΠ]Π10 δὲ οοσιίαιοηθ. νϑυβδη- 

ἘΦ...) Π181] φαϊ τιμὴ ἀ6 ΘΟΠ51Π1 ἱπορία δαὶ μη. 

Θυδγ6 δὲ ΔἸ’ α1ἃ ἴὰ]6 μλ}}ἱ ᾿π πηθπίθιη ν θη, ΠῚ1ΠῚ 
{π|15 ΠδοΡΘ Ποῖι5. 0]056 51:15 ᾿ρϑῖτι5 βουῖρε]5. ΠΟΠΊΘῊ 
ΤηΘι ἢ δ αἰ5ο} 06 Π5., ΓΘΟΓ ΠῚ ἴα ΠΟ] Θϑ ἃ "ἢ 

ΟΡΘΑΡΙΓ, ἃἴααθ δ νοσθπ ἰδία πη δι οπάδηι δάο- 
Θου. ΝΟῊ ΘΠΪΠῚ 115 885 ἃ ΠΟΡ 5 βου ϊρία 5ι1πὲ δ - 
ΨΟΙΒ115 605, {|: ΕἸ] οἱ Τοῖιπὶ Προ οἱ Ραινὶ 56- 

ὉΠΠτ1ΠῚ Θ556 {18} (1551 Π}]] Ὁ Δ ἀἴσθ ΓΘ ἃιιϑὶ δι ηΐ., 

ἃαϊ δἄνουϑιιθ 605 {π| Κρ] τα βα Ποῖ ογϑαίι-- 
ῬᾺΠῚ δ ΟΡ Π Οἴ τι} 6556. Ὀ] ΒΡ ΘΠ ΟΥῈ ἀοιθιιηΐ, 

ΟΠ ΠΠΊΘ] Δ τ μᾶης ἴάσοΓ γ ] 5865, 4] ΠΠασΠἃ 

11 ἃς σον α συ πὰ Ρ᾽Ὸ γθοία 46 ρϑγε]]- 

“ γραφῇ... ἐξειπεῖν ἔδει Ἴ Τὰ Ξερίοπι Νί55.., ηἰβὶ ψιιοά 
ἴῃ {ἸὈυ15. γΘΟΘη ΤοσΊθιι5. Ἰορίτιτ πρὸς σεαυτόν. ἘΔ 

γράμμασι πράγματα, πρὸς ἑαυτὸν μεταπέμψασθαι. Εἰ δὲ 
πάντως χαὶ τοῦτο οὖχ ἔδει. 

ἃ χαὶ συγγραφόντων } [ἃ Ηαν]. ας, (οἱ5]. Ξοσαπιι5 

οἱ Π1ὰ5 ἃ (ὐομ οἤβιο οἰζαΐι5. Πο] δία ςαπὶ ἤτοο σουθα 

'π (οἸ5]1πῖᾶπο Ρυῖπιο, ἘΔΙΠ ἢ συγγραφόντων. Υ' ἐγίεπ- 

ἄσπα ραΐας (οι ἤβιιιβ, αο σοπδοῦϑαπιι, 1α εϑί, 

ας 5ἱ αἰϊὶς 5οοἷὶ εἴ ααἰγιίογ 5 δἴπιια. Ἑαΐθου τὰϊῃϊ ποι 

ῬΥΟΡΑΓῚ πᾶπο 1πεγργοΐατοποπι. ΠΙᾺ οπίτη συγγρα- 

φόντων Ἀ1Π1] ἁτπἃ πος ἰοσο ἀεβισπαΐ, πἰϊδὶ ΠΡτΟΒ οἱ 

νον γαοίαϊϊοπθβ, εἰ δἀάτέαπι υἱοί δα δχρ]απαίϊο- 

ΠῸΠῚ Ῥγδοο θη 15 γοοὶβ γραφόντων, 4πῶ οαπὶ ἀοοῖρὶ 

Ῥοββοὶ ἐδ Ἰιττουῖβ ἃ ἀΠΊΙΟῸ5 50.115, αἸα τὰ Δ ΠΊΡοθας 

ΒΑΒΙ1Π ΟΕΒΛΚΙΑ͂, ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΛΙΗΟΘΗΙΕΡ. 

τῆς παρούσης καταστάσεως μετασχεῖν, ὥστε τὰς 
παρὰ τῶν τυχόντων βλασφημίας χυριωτέρας ποιή- 

σασθαι τῆς μαχρᾶς ἡμῶν πείρας, χαὶ πρὸς τὴν τῶν 

Β ἀτόπων ὑπόνοιαν χωρὶς ἀποδείξεων ὑπαχθῆναι. ΚΚαί- 

τοι, τί λέγω ὑπόνοιαν; Ὃ γὰρ ἀγαναχτήσας καὶ 
διαπειληθεὶς, ὥς φασιν, οὐχ ὑπονοοῦντος, ἀλλὰ τοῦ 

ἤδη σαφῶς χαὶ ἀναντιῤῥήτως πεισθέντος δοχεῖ πως 

ὀργὴν ἐνδεδεῖχθαι. 

Ἀλλ᾽, ὅπερ ἔφην, ἐπὶ τὸν χαιρὸν τοῦτον ἀναφέρο- 
᾿ ΑἿΣ ἃ 3 ᾿ , , ἊΥ “᾿ , μεν τὴν αἰτίαν. ᾿Επεὶ πόσου πόνου ἦν, ὦ θαυμάσιε, 

ΕΣ, Ἵ“ ΕΥ κα ὕει: ΒΕ ΤᾺ ς ᾿ , 
ἐν ἐπιστολῇ βραχείᾳ, περὶ ὧν ἐδούλου,, οἱονεὶ μόνον 

μόνῳ διαλεχθῆναι - ἢ, εἰ μὴ ἐπίστευες “γραφῇ τὰ 

τοιαῦτα, πρὸς ἑαυτὸν μεταπέμψασθαι; Εἰ δὲ πάν- 
2» -. ν»» ἈΕῚ τ Ν ΑἹ ἈΝ , α τως ἐξειπεῖν ἔδει, χαὶ ἀναδολῇ καιρὸν οὐκ ἐδίδου τὰ 

δυσχάθεχτον τῆς ὀργῆς, ἀλλ᾽ ἑνί γέ τινι τῶν ἐπι 
ΔΨ, " 7 ΕῚ ΡΥ. “ συ ὔ 

τηδείων, καὶ στέγειν ἀπόῤῥητα πεφυχότων, ἐξῆν δή 
“- ἣν ἕ ου λ “ 5 ͵7 ῃ ὃ , Ν 

που τῶν πρὸς ἡμᾶς λόγων χρήσασθαι διακόνῳ. Νυ- 

νὶ δὲ τίνος οὐχὶ περιτεθρύλληται τὰ ὦτα τῶν χατ᾽ 

ὁποιανδήποτε χρείαν ὑμῖν ἐπιφοιτώντων, ὡς ἡμῶν 
, ἄτας τινὰς γραφόντων “χαὶ συγγραφόντων ; 'Γούτῳ 

- “- “Νὴ 2» 
γάρ σε φασι χεχρῆσθαι τῷ ῥήματι, οἱ ἐπὶ λέξεως 

τὰ σὰ διηγούμενοι. ᾿Πμὲ δὲ ἐπὶ πολλὰ τὴν διάνοιαν 

ἀγαγόντα τὴν ἐμαυτοῦ, οὐδέν τι μᾶλλον τῆς ἀμη- 
Ὁ χανίας ἀφίησιν. “Ὥστε με χαὶ τοιοῦτόν τι εἰσῆλθε " 

υἱἦ τις τῶν αἱρετιχῶν χαχούργως τοῖς ἑαυτοῦ συγ- 
Ἃ , ,ὔ 

γράμμασι τὸ ἐμὸν ὄνομα παραγράψας, ἐλύπησέ σου 
,ὔ - - Ἁ 

τὴν ὀρθότητα, καὶ ἐχείνην ἀφεῖναι τὴν φωνὴν προ- 
, Οὐ ὰ ΝΑ - ; ἵν Ε] ἣ Ὁ 

ἡγάγετο. Οὐ γὰρ δὴ τοῖς γεγραμμένοις ὑφ᾽ ἡμῶν 

πρὸς τοὺς ἀνόμοιον κατ᾽ οὐσίαν τολμήσαντας εἰπεῖν 

τὸν Υἱὸν χαὶ Θεὸν τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ, ἢ πρὸς τοὺς 

χτίσμα χαὶ ποίημα εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βλα- 

Ε σφημήσαντας, ταύτην ἂν ἐπενεγχεῖν τὴν λοιδορίαν 
ὐΣ ἊΨ ͵ “ δ ν ἢ ᾿ 
ἤνέσχου;, ὃ τοὺς μεγάλους ἄθλους ἐχείνους χαὶ περι- 

δοήτους ὑπὲρ τῆς ὀρθοδοξίας διενεγχών. “ Λύσαις δ᾽ 
- ᾿ ᾿ 

ἂν ἣμῖν τὴν ἀμηχανίαν αὐτὸς, εἰ ἐθελήσειας τὰ 

ΑἸΒαπαβῖιβ, αὶ Βα] τα ραΐεγεῖ ποη ἱποοριίαπίοπι οὗ 
᾿πρυ θη ΐοπη ποχὰβ βουῖθογο ταἰὖ ᾿πΐεγάππη ἢΠΐ ἴῃ ορὶ- 

5[0115, 564 “7Ζαἴὰ ορεγὰ ΠΡτῸβ ἴπ πο βόποσα οοιηρο- 

ποτὸ. Ηἴπο Βάβ]ο πώς ἀπά Ἰθη 5011 σογοῦ, φαοὰ 

τιὸ Ορτι5 Βογοίϊοιι πὶ ΠΟΙΏΪΗ] 8110 δ Ποἴπτη {πἰ55θῖ, (οη- 

ἢτιπαὶ παπς Ἰη ογρυθία οπθ πὶ 1Ππ4 ΒΆ51Π11 ἀς Ἐπιδέα-- 

ἐπἴο ἀτοΐαπι ἴῃ Ερίϑι. 180 : γράψας καθ᾽ ἡμῶν, μᾶλλον 

δὲ συγγράψας εἴς. δογίροϊε σοπίνα πὸ συδἰ ροΐζιις 

οοπιροσιῖὶὶ ἰοπϑ 5 δ  Ππιοδς5 οοπνίοῖο οπιπὶ εἰ οαέζπετι-- 

πα γϑἤεγίος. Ἐοάθιη 5θηβιι πϑασραΐαν ΠΠπ4 νουθιιπ 

ἴῃ Εριβίο]β 181, 228, 224, 251. 

ς λύσαις 1 δῖ. 4αϊπαπο δῖ55. ἘΔ1Ὲ λύσεις. Ῥατ]ο ρΡοβὶ 

απ χαθ᾽ ὑμῶν. Ρ]ονΊ ας Μ55, καθ᾽ ἡμῶν. 



ΕΡΙΒΘΤΟΙΛ ΧΧΥ. 
᾿ Σ ᾿ ᾿ ᾽ - , ΩΝ χινήσαντά σε πρὸς τὴν καθ᾿ ἡμῶν λύπην φανερῶς 

ἐξαγγεῖλαι. 
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511. ΓΑΊΡΘΥ 015. διιΐθιη Π05 4}0 δο 50] οἱ ἀπο, δὶ 

᾿ηθκἰο νο] θυ 5. {π|86 (6 δά Πᾶπο ἴῃ Πο5 οἰ θηϑβίο- 
ΠΕΠῚ ΘΟΠΙ ΠΟΥ ΘΡΙΠΐ 5, ΔρΘΥΐΘ 5 σ ἢ Ποαγ. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗῊΗ χς. 10ῦ 
Δ 

ἘΡΕΒ ΘΥΑ Χ ΧΙ: 

(ὐὐβαυίαπι ΒΆ51]} 118. ἴῃ 60 ἔθυσα πποΐαι, 41 ΝΙοθαπὶ ουου δ, γα ὈΠῸΣ βουναΐαπι Πουίαίιαι", τ σταιαβ τὸ οἵ 

ορογο Π6ὸ ρουϑοϊναΐ δὸ πη οπὶ 5 ρον πηθηΐοπὶ γοιϊποαῦ, {πᾶπι ἴῃ ἴρδο ρουῖοα] ἀνίϊοι]ο μπαραθγαΐ, 

Καισαρίῳ "τῷ ἀδελφῷ Γρηγορίου. 

Χάρις τῷ Θεῷ, τῷ τὰ ἑαυτοῦ θαυμάσια " χαὶ ἐν 
ἌΠ 5. ᾽ὔ δὴ - ,ὔ, ᾿ Λ 

σοὶ ἐπιδειξαμένῳ, καὶ ἐχ τοσούτου θανάτου διασώ- 

σαντίσε, τῇ τε πατρίδι, καὶ ἡμῖν τοῖς προσήχουσι. 
, " ΠΣ ᾽, ς- ὦ δ 0 Λείπεται δὴ οὖν μὴ ἀχαρίστους ἡμᾶς ὀφθῆναι, 

2. 9 ΄, ΩΣ , Ε ,ὕ ᾽ }} λ 
μηδ᾽ ἀναξίους τῆς τοσαύτης εὐεργεσίας, ἀλλὰ κατὰ 

δύναμιν τὴν ἡμετέραν διαγγέλλειν τοῦ Θεοῦ τὰ πα- μπ τμ ήμετερ Υ 
, ΝῊ ΤΟΣ ἊΣ 7, ᾽ὔ 

ράδοξα " χαὶ, ἧς ἔργῳ πεπειράμεθα φιλανθρωπίας, 
͵ . - Ἁ ΄ ἢ ς ἂΜΝΠ7] ταύτην ἀνυμνεῖν " χαὶ μὴ λόγῳ μόνον ἀποδιδόναι 

᾿Ὶ ,, ΕῚ Α λιν. ὕ, ΩΝ ΄ 

τὴν χάριν, ἀλλὰ χαὶ ἔργῳ τοιοῦτον γενέσθαι, οἷον 
- 5» , 7 - ᾿ 

χαὶ νῦν εἶναι πειθόμεθα, τεχμαιρόμενοι τοῖς περὶ 

σὲ θαύμασι. Καὶ ἔτι μειζόνως τῷ Θεῷ δουλεύειν 
παρακαλοῦμεν, προσθήχαις ἀεὶ τὸν φόδον συναύ-- 

ξοντα, καὶ εἰς τὸ τέλειον “προχόπτοντα, ἵνα φρόνι- 

μοι οἰχονόμοι τῆς ζωῆς ἡμῶν ἀποδειχθῶμεν, εἰς ἣν 
- Ὡ τ } 

ἡμᾶς ἣ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ ἐταμιεύσατο. Εἰ γὰρ 

χαὶ πᾶσιν ἡμῖν πρόσταγμά ἐστι παραστῆσαι ἕαυ- 
- -- “ - “τ κι 

τοὺς τῷ Θεῷ, ὡσεὶ ἐχ νεχρῶν ζῶντας, πῶς οὐχὶ 

μᾶλλον τοῖς ὑψωθεῖσιν ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου ; 

Τοῦτο δ᾽ ἂν μάλιστα, ὡς ἐμαυτὸν πείθω, κατορθω-- 
θείη, εἰ βουληθείημεν ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχειν διά- Ο Ἢ» Ἡνειημ. 

ῸὋ ᾿τὩ τ , 

νοιαν, ἣν εἴχομεν ἐπὶ τοῦ χαιροῦ τῶν χινδύνων. 

Πάντως γάρ που “εἰσήει ἡμᾶς τοῦ βίου τὸ μά- 
ταιον, καὶ ὡς οὐδὲν πιστὸν τῶν ἀνθρωπίνων, οὔτε 
πάγιον, οὕτω “ῥαδίως ἐχόντων τὰς μεταπτώσεις. 

Καί πού τις μεταμέλεια μὲν ἔχ τε τῶν εἰχότων ἐνε- ὕεται 
- -" ’ 

γίνετο ἡμῖν, ἐπὶ τοῖς φθάσασιν " ὑπόσχεσις δὲ περὶ 
- ΕῚ Του 5 ,ὔ - ἢ ᾿ 

τῶν ἐφεξῆς, εἰ περισωθείημεν, Θεῷ δουλεύειν, χαὶ 

ἑαυτῶν ᾿ἐπιμέλεσθαι χατὰ πᾶσαν ἀχρίδειαν. 1 

γάρ τινα ἡμῖν ἔννοιαν ὃ τοῦ θανάτου χίνδυνος ἐπι- 
, 39 Ὁ, Ἢ ,ὔἷ ΠΥ - Δ 9 ΄, 

χείμενος ἐνεδίδου, οἰμαί σε ἢ ταῦτα, ἢ ἐγγύ- 

τατὰ τούτων ἀναλογίζεσθαι τηνικαῦτα. Ὥστε ἀναγ. ἢ 

ἃ τῷ ἀδελφῷ Γρηγορίου ἡ Πεδαπῦ πο ἴῃ 4υϊπάαο 

Μ585. ᾿οσαπίαν τη {υ]} 115 νοι 15511Π|15. 

» χαὶ ἐν σοί  ΡῬεωροβιίῖο δ α1ἴὰ οχ (οαἸοῖθι5 Ηαυ]. 
(151, ῥσιπο, Μοά, εὐ πομπι]}15 1115, ΤΡ ἄθι «αΐπ- 

πὸ (οάϊοοβ ἐπιδεικνυμιένῳ, Βα {γ65 ΔῊ {ἘΠ 551 Π]} τι πὶ 

οα 15. 

Β 

(ώβατὶο σγερογιὶϊ {ταϊγὶ. 

Οναπα θο, 4{ὶ πλ]γΆ }}1ἃ διὰ οἱ ἴῃ ἴ6 οβίθηῃ- 

αἴξ, τΘπ|6 6χ [411 π]Ο 6 βθυναν ρδίγῖδθ ἃ6 ΠΟ 5 

ΔΠΉ1Ο15. Ἐ ΘΙ ΙΖ πὶ 78 Θοῖ, αἰ 1 πργαῖ ΠῸΠ νἱάθα- 
1" 5 Π6Ο ᾿Πά΄σηϊ ὈΘηθἤοϊο ἰδ πο, 564 ΡΓῸ νυἱτῖ - 

θ115 ΘΠΑΥΡΘΠητι5 Π6Ὶ πηἰναοα]ᾶ , δὲ {ΕΔ ΓῈ ΘΧΡΟΥΙΙ 

5115 ΠΘΠΙρ ἃ [6 ΠῚ, ΘΔ ΠῚ ΘΟ] ΘΓ ηι5; ΠΘο νυ 15 

τα πύτπ ΡΘΥΒΟΙ νΔιηϊι5 συ α5., 564 οἵ ΟρΘΓΘ ἰδ] 65 
51Π}115.5» 414] 6Π} δὲ ΠΕΙΠῸ 6556 ἴθ ρϑυϑιιάϑιι πηι Πα})6- 

1115, [Δοἴα ΘΧ 1015 ἴπ [6 Θά {15 οοπ]θοίτνα. Αἴ 

πὶ δά ιιο πηὰσὶθ Π6Ὸ 56 ν 185 ΠΟΡΓΑΠΊΠΙ, ΔΟΟ65510- 

ΠΙΠ 15 5ΘΠ1ρ6 1" ΠΠΠΊΟΓΘ ΠῚ ἅτ 6 η5., δὲ δά ρουίθοιϊο- 

ΠΟΘ] ΡΙΌΘΙ ΘΑ ἸΘη5., αὐ ρθη 65 ἀἸθρθηβαίοινοϑ νἱ-- 

[28 ποϑίγε ἀθργομοπάδιμιμ", Δ] 418Π| πο5 θ6η]- 

Βη185 Π)61 γΓθϑαῦνανῖς. ΝᾺ] 51 ΟΠΊ ΠΡ 115 ΠΟ15 ργ26- 

οδρίπιηη 681, αὐ Θχ ΒΙ θθαμητ5 Π05 Π6Ὸ ἰδ) 118 Π| ΘΧ 

ΠΟΥ 115 νἹ θη 65., ΦπΟμθ 0 ποη ἰά πηὰρὶ5. Ρ1Ὸ - 

οθρίσιηῃ 1155) 41 ΘΧχ ΡΟ 5 ἸΠΟΓ 5. ΘΡΘΟΙΪ διηΐ 9 1ἃ 

Δα ΘΠ. ΠΑ ΧΙ ΠΊΘ 7 τι Π}1}Π}1 σα! θη ρούβαδάθο, ριο- 

5.16 }]Π}118.7) 51 ὙΘΙῚΠη115 ΘΠ] 6} 5606 ΓΘΓ ΠΟΘ 

ΠΙΘΠ ΘΙ, 4118 Π} ἴθ ΡΟ] 6. ΡΘΥΙο]οσ 1) ΠΑΡ6Ρὰ- 
115. ΟἸΠΠΙΠΟ 6 ΠΪΠ} νΘηθΙἂξ ΠΟ}}15 ἴΠ ΤΠ ΘΠ Γ6Π1 νἱ- 

[6 να η!ἴα5., 86. Π1Π1] Πα 6556 1π γοθιι5 Παμηᾶ-- 

ΠΙ5., ΠῚ] 5. 0116... τὰ {τ|86. ἔα πὶ [6116 πη δῆτ". 

Βα ΙΘΡας ΘΕ] 8 ΠῚ ΠΟ5. 5. τι νΘΙΊΒΙΠ}116 Θϑὲ, {πιϑθ 4Ὧ πη 

ΡΙΘο θυ ον ΡΟ ἢ ἔθη 18., οἱ 6 [αΐπ}15. ΡΓΟΙΉΪ5- 

510, 60, 51] 56 ΔΙ ΘΠΊ1Π" 7 ΒΘ ΨΙΘΠΪ, ἃς ΠΟΡῚ5 

᾿Ρ515 ἀἸΠσοπ ἃ ΟἸΠη ᾿πν]σ!]  Π1. 51 48) ΘΠ 

ΠΟΡῚ5 Θοσ ΠΟ ΠΟ ΠῚ ΤΟ 115. ῬΘΥΙ ΟΠ] 1] Π] ΠΟ ἢ 5 
1η]1οαϊ., ἤϑθο [6 ἈΡΌΙΕΡΟΡ 9 τιῦ Π]5. ΖπιΔΠ} 511η1}}1Π|ὰ 

οοϑιία5856. Οἴμα 6 ΠΘΟΘΒΒΑΙΙ Οὐ] π5άδπι ἀ6 Ὀ 11 50- 

Τα ΠΟΠ 6 ΟὈΒΕΓΙΟΙ ϑατηῖι5. Ηδθο δίπλα] ᾿ϑοέιι5 9 Ποῖ 

“ προχόπτοντα 1 810 Νί585. 5εχ. ἘΔ προκόπτοντας. 

ἃ εἰσύει 1 816 εἴϊαπὶ 86ὸχ ΠΡΌΓῚ γείοροβ. ἘΜῚῚ εἴσει. 
6 ῥᾳδίως  Οοἴοχ Βιροίίαπιιβ ἃ (οπιβεῆβίο Ἰαϊιήα- 

[5 παρεῖ ῥαδίας, εἴ ρᾷι]ο ρΡοβὲ 1οπὶ ὑποσχέσεις, 

Γ ἐπιμέλεσθαι 1 Ηδ1], οἱ (ἼΟ15], ρυτηλιι5 ἐπιμελήσεσθαι. 

πππιὸ Ῥ᾿ατῖβ. βοοιπεα ἐπιμελεῖσθαι. 

Οὐλ3:ῖ9 1. 

Ζ ας 

σΟΟΘΙΧΙΗΙ. 

ϑοτίρία απὸ 
368. 

Πομι.θ.13. 

Ἑκάδθηι 
ΒΘΠΊΡΟΡ 

ΤΊΘ 5 τεῖϊ-- 

ποηδὰ, 

4Ζυδηι ἰ6πΠ|- 

οΓγ ρΡοῦι- 

Φ}} πὰ αϊ- 

ΠῚ115. 



ΟἸα58ὶ5 1. 

“ας 

ΥΙ. 

δ'εγίρί α απ- 
πο 3868. 
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ΤΏΠ1Π115, 5128] δὲ 46 ἔιιξ}}5 50]]Π]1οἱξιι5, ρου [οι οπὶ 
ἴπ86 5] ]ΟΘΓΘ. Διι5115 5110 ΤΊ Δι 6 ΠῚ δῖ νου θὰ 
Ποϑίγα ὅθ 4110 δὲ ἰθηὶ Δ Π]Π10 ΔΟοΙροΓΟ, Φαθιηδάιϊπο- 

ἄπ οἱ οογᾶμ ἴῃ ΟΟ]]Ο 1115 5016} 85. 

5. ΒΑΒΙΠῚ1Ι ΟΕΒΑΒΕ 

Ε περὶ τῶν μελλόντων 1 Πὰο (οάϊοο5 ὑπὲρ τῶν μελλόν- 

των. 

ἘΦΡΡΙΘΙ͵ΙΘΙΊΑ ἌΣ ΧΥΤΙ. 

Αι, ΘΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

χαίου ὀφλήματος ἐχτίσει ὑπεύθυνοι χαθεστήχαμεν. 

Ταῦτα ὁμοῦ μὲν περιχαρὴς ὧν τῇ τοῦ Θεοῦ δωρεᾷ, 
δμοῦ δὲ καὶ φροντίδα ἔχων δπερὶ τῶν μελλόντων, 
ἀπεθάρσησα ὑπουνῆσαι τὴν τελειότητά σου. Σὸν 

δέ ἐστιν εὐμενῶς χαὶ ἡμέρως προσέσθαι ἡμῶν τοὺς 

λόγους, ὡς καὶ ἐν ταῖς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ὁμιλίαις σοι 
ΞΈΝ ΕῚ 
ἦν " σύνηθες. 

᾿ ἦν σύνηθες οου]4 ἄεεβι ἴθ φαΐϊπαις Νέβ5. σοά τοι, 

Ριι5, πο ἴαπιθη ἴῃ {γί θιι5 ἀπ 1 {{|1551Π|15. 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ χς- 

ΒΑ51}115 εχ τῇουθο βδηδίτι5 ΠΊθπηα ᾿πηρθά εν, 4ποτηΐτιι5 ᾿πνῖβαὶ Επιβοθίαπι, Ῥγορογαϊιγαπ 56 ΡΟ ]ΠἸοδξμν", 51 ΡΟΥ 

ἈΠῺΪ ἔθ ρΡι15 οἴ ΡῈῚ ἴαπιοπι [Ἰοραΐ. 

Ετιδονῖο δρίδοορο ϑαπιοξαίοττηι. 

σὕ01 Πεὶ σγαῖα ἃ6 Ῥ ΘΘ5Ι 410. {πᾶ ἢ ΠῚ ῬΓΘΟΙΙΠῚ 

Ῥδυ]α]τ ΠῚ ΘΙΠΘΓΘ ΘΙ 6 ΘΧ ΠΊΟΥΪ)Ὸ Υ]5115 5], 80 γ6- 

ΘΟἸ]Θ ΟῚ πηθᾶϑ ὙἹΓ65 ; [ΠΠῸ Π]ΘΠῚ5 5 ρου νυ θη, ἀομηὶ 

ΠΟ5 ἱποϊπιθηβ,, Πθο ἰόοο 51Π6Π5 Τηονϑ ]. ἘΠ-ὶ ΘΏ ἢ 

5011{0 ἸΟΠ 6 ΤΉ] ΓΙΟΓ ΟΟΟΕΓΡΓΙΕ 9,9. ΤΠ] [ἈΠΠΘ ΠῚ 5815 

ΘΠ ΘΠΊΘΠ5 [αἰ παἰ ἱπη ρ ΙΓ, {ΟΠ Πτι5 ΠΟ πηοο 

60 νίβϑηῖθ 1ἴθυ Ἰησρθαϊ, 564. πθο ρϑυ]α]ιμ «1ι|-- 
ἄδηι δχ σα θίσι!ο ῬΓΟΒΡΊΟΘΡΘ ΡΌβ56Πι). 564 πϑάτιθ 
Πος ῬΑΡΥῚ ἄτιοο, πο ἀἰσητι5. Πα Ρθαν, {πὶ ΟΕΠῚ 

πᾶ Ρ᾽θίαϊθ βῈῚ {1 6 85 ΘΟ]! τιᾺ 7, 1 ΠΊ πὸ ἴῃ 8Π-- 
ἴθοΘ5511ΠῚ 506 ΓΕΘΡΟΠΒΙ ΟΠ ΔΟΟ ] Θβοδη. Οτιοά 5 

οἱ [ϑπηρεϑίαϑ βἰπαΐ, δὲ ψιΐδθ ΠΟ 15 δ πιο βιιρθυϑὶξ 
ΤΘΠΊΡΙΙΒ5 ») ΠΘΟ ἱΠΊΡ ΟΡ ΤΠ ΠΟΡΪ5 ἰἴθι [Δ Π|65 οποία; 
οἷο 58Π6 ῬΓΘΟΙΙΠῚ ἔπι Ε1ΠῚ 511 5110 γοἱ] οοηηροΐοϑ 
6556, ἴθι 6 ἀΟΓῺ] ᾿Πγ θη θηΐθ5., ἰπ Π}]Ὸ Οἵἵο Π18-- 
σπὶ5. ἴπμδθ 5ΔρΙΘἢ (188 {ἢ ϑδ 1115 Θχϑαι νυ ροϑϑὶ- 
ΤΉ115. 

1 δι᾽ αὐτοῦ  Ηδπο γεϊαβιϊββιπηὶ (οάϊοῖς Ηδτ], βςοτὶ- 
Ῥίσγϑηη.,, {πᾶ 1 ἴα 6 ΤΘΟΘΠΓΟΥ ΠΠΔΠΤΙ5 σογταριὶΐ δα- 

ἄἀεπάο ἐμ, 5βιι 5 τιιοστο ποῦ ἀπ ζανῖ 5 Ραθϑιιγ 8 6δ41- 

ἰογαπι Ἰεοί το] δὶ᾽ ἐμαυτοῦ, με} πιδίρστιπι ἐΐεν ἱπαγεαϊ, 

Εὐσεδίῳ ἐπισχόπῳ Σαμοσάτων. 

Ε Ὅτε τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι χαὶ τῇ βοηθεία τῶν 
σῶν προσευχῶν μιχρὸν ἀναφέρειν ἐκ τῆς ἀῤῥωστίας 
“Ὁ Ῥ ῳ Ἃ [4 , 2 τ Ν , ἄ. 

ἔδοξα, χαὶ ἀνελεξάμην ἐμαυτοῦ τὰς δυνάμεις, τότε 

ὃ χειμὼν ἐπεγένετο, οἴχοι χαθείργων ἡμᾶς, χαὶ 
κατὰ χώραν μένειν συναναγχάζων. Εἰ γὰρ καὶ πολ- 
λῷ χουφότερος τῆς συνηθείας ἀπήντησεν" ἀλλ᾽ οὖν 
τ ς »" 3..3 ΓΝ γε ἰοῖ " - ἰδ 3 ἔμοιγε ἱκανὸς εἰς ἐμπόδιον, οὐχ, ὅπως δδουπορεῖν ᾿ δὲ 

106 αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐδὲ μιχρὸν προχύπτειν τοῦ δωματίου 
» Υ ΄ 5 “- ΑΥ Ἁ δύνασθαι. Ἔστι δέ μοι οὐδὲ τοῦτο μικρὸν, τὸ χατα- 

ξιοῦσθαι διὰ γραμμάτων διμιλεῖν τῇ θεοσεύεία σου. 
χαὶ τῇ ἐλπίδι τῶν ἀντιδόσεων ἤδη προανχπαύεσθαι. 

-- - -" Υ͵ 
Εἰ δὲ καὶ ὃ χαιρὸς ἐνδοίη, χαὶ τῆς ζωῆς ἡμῖν "ἔτι 

- .} 

λείποιτο χρόνος, χαὶ μὴ ἄπορον ἣμῖν τὴν δδὸν ὃ 

λιμὸς ἀπεργάσαιτο, "ταχὺ ἂν τύχοιμεν τῆς ἐπι- 

θυμίας διὰ τῶν σῶν προσευχῶν χαὶ ἐπὶ τῆς ἑστίας 
σε χαταλαθόντες, χατὰ πᾶσαν σχολὴν τῶν μεγάλων 

- - ΄ 

Β θησαυρῶν τῆς ἐν σοὶ σοφίας ἐμφορηθείημεν. 

ἃ ἔτι λείποιτο 1 51. πε 155 τηὴῖ αΐϊπαας (οα]668. 

ΕΔ1Ε μὴ ἐπιλείποιτο. 

Ρ ταχὺ ἄν 1 515 ἀηθαϊϑβδιτηῖ (οάϊοο5. Ηδῃ], Με, 
ΟΟἸ51, οὔτη τιηὸ εχ Βορὶϊβ, ἘΔΜ1Ὶ τάχα ἄν. 



ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΧΧΥΠῚ.- 

ἘΠΊΣΤΟΛΠ χή. ἘΡΈΒΙΟ ΤΑ ἈΠ ΧΎΥΤΓΤΙ. 

(οπβοϊαΐον ἸΝ δοσοθβαυίθιιβθ8 πηοσί ΟΡ βοορὶ 511 ἃΠΠοἴοβ, εἴ πουζαῦιν τὰ ΤΥ π ΠᾺ]]]Π πὶ 5 ἔδξέτιτη, {ππ6 πὶ οἷιτῖ5 46.- 
ἔα ποῖ δοοορῦππι γοΐευτο ἀθρθοηΐ., πίππταπι ᾿πσοπο ποῖ ἃτηϊ ἀπ, 5864 ἀΠἸσΘηΓΟῚ οαγθδπί ἃ Ππ|ρῖ5, οἵ ῬΓῸ 86 

4πίσᾳαθ οοπδηΐα Ραϑίοτεπι 6115 66 5: ΠᾺ]]6 0 118, 41 ἃ (ΤΟ ΒΟΥ [οΠΊρΡΟτ πιβάιιο δ πη Βοαταχη Θοο] οϑαπι 

ΤΟΧΟΡΙΐς 

Τῇ ἐχχλησία Νεοχαισαρείας “ παρχμυθητιχή. Ἢ Ἰστα ΐ 

ἢ .- Ὁ ᾿Απήτει μὲν τὰ συμόάντα τὴν ἡμῶν αὐτῶν πα- 
ρουσίαν - “τοῦ τε τὴν τιμὴν τῷ μαχαρίῳ τοῖς οἷ- 

χειοτάτοις δμῖν συνεχπληρῶσαι, καὶ τοῦ τῆς ἐπὶ τῷ 
-ῸὉ» ΓΟ ᾽ὔ οω 

πάθει χατηφείας “ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς θέας τῶν σχυθρω- 

ποτέρων συμμετασχεῖν, χαὶ ὥστε τῶν ἀναγχαίων 
2 δ, δίκα τ » Σ λοι Α βουλευμάτων δυυῖν χοινωνῆσαι. ᾿Ιϊπεὶ δὲ τὴν σωμα- 

τικὴν συνάφειαν πολλὰ τὰ διαχωλύοντα, λειπόμενον 
“ - » » - , 
ἦν διὰ τοῦ γράμματος χοινωνεῖν ὑμῖν τῶν παρόν- 

γΓλ ᾿ 5 - 5» " ’, ΕΣ ρα Αὐοχ.- ᾿ 
των. Τὰ μὲν οὖν τοῦ ἀνδρὸς θαύματα, ἐφ᾽ οἷς καὶ 

Χλ ἂν ζ , [ΞΕΜΕΣ ΞΟ (λας ἔ ὑκαν. Ἂ πὸ 
ἀάλιστα τὴν ζηυίαν ἡμῖν ἀφόρητον ὑπάρχειν λο 

ΜΡ ὟΝ -Ὁ Ὁ.:. ͵ 

γίζεσθαι, οὔτ᾽ ἂν ἐπιστολῆς μέτρον ὑποδέξαϊτο, χαὶ 
᾿ , 

ἄλλως ἄωρον ἀνδραγαθημάτων πλήθει τὸν λόγον 
᾿ --- - “-Ὁ 

προσάγειν, οὕτω συμπεπτωχυίας τῆς ψυχῆς ἡμῶν 

ἐπὶ τῇ λύπη. Τί γὰρ τῶν ἐχείνου τοιοῦτον, οἷον ἢ 
τὸ - τ ΓΕ “" 

τῆς υνήμης ἡμῶν ἐχπεσεῖν, ἢ σιωπᾶσθαι ἄξιον Ξνο- 
ἥ 0. ᾿ Π , λ " ᾿ς ϑις Δ Ἔ -5. ὦ μισθῆναι; Πάντα μὲν γὰρ ἀθρόως εἰσάπαξ εἰπεῖν 

ΥΡΑΝ τὰ -᾿ ΑΔΥΕῚ , «λέ Ἀπ ΑΝ ς ἐδ ἀμήχανον " τὸ δὲ ἐχ μέρους λέγειν, δέδοικα μὴ προ- 
,ὔ τ 

δοσίαν ἔχη τῆς ἀληθείας. Οἴχεται ἀνὴρ διαφανέ- 

στατα δὴ τῶν χαθ᾽ ἑαυτὸν πᾶσιν δμοὺ τοῖς ἀνθρω- 
Η « Ἀ - 

πίνοις ὑπερενεγχὼν ἀγαθοῖς, ἔρεισμα πατρίδος, 
τ , τω ς - 

ἐχχλησιῶν χόσμος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀλη- 
,ὔ ,ὔ - 

θείας, στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, οἰχείοις 
πὶ Ὡ Ὁ ’ - 

ἀσφάλεια, δυσμαχώτατος τοῖς ὑπεναντίοις, φύλαξ 
᾿ ο-Ὁ-Ὁ Ὁ 

πατρῴων θεσμῶν, νεωτεροποιίας ἐχθρός" ἐν ἑαυτῷ 
᾿Ὶ Ἀ Ἁ ΩΣ ὯΝ - 

δεικνὺς τὸ παλαιὸν τῆς ᾿Εχχλησίας σχῆμα, οἷον 
- ΄ ῸὉ ΩΣ 

ἄπο τινος ἱεροπρεποῦς εἰκόνος, τῆς ἀρχαίας χκατα- 
Ω Χ “τ - 

στάσεως, τὸ εἰδος τῆς ὕπ᾽ αὐτὸν ἐχχλησίας δια-- 
- ΠΣ ᾿ “Αἷ -- -» 

μορφῶν, ὥστε τοὺς αὐτῷ συγγενομένους τοῖς πρὸ 

ὁ παραμυθητική 1 510 φαίϊηφαο Νί55: ἘΔ1Π παραμυ- 

θητιχή. 

ἃ τοῦ τε τήν ] Ηα1]. εἰ. Μεά, τῷ τε τήν, εἰ ρᾶι]ο 

Ροϑί χαὶ τῷ. 

ς ἀπ᾽ αὐτῆς } [τὰ αι. οἴ 4πϑέπον 11. ἘΔῚΕ οἱ ἔγαοβ 

γειβ  ϑϑιτηι (1065 ἐπ᾽ αὐτῆς. Θ6 4 τϊπιι τοοΐο, ΙΝ τη 

Ἰοοῖιβ σοιη 6 5 ἴῃ Ἐριβι. 86 παρε ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐναρ- 

γείας τῶν ὁρωμένων. δα γόγισι οοπροοίαγισπε ἐνίείεπ- 

εἶα. ἴπὰ ἰνὰο βουιρίανα σοηβθη πὶ ΟἸηΠ65 Νίβ5. οοαῖ- 

(65. 

Γἡμλν} ΕἘατε, Βα511. βεουσπάα δὲ Ῥαγῖβ, ὑμῖν. ΑἸ 

οἵ 56χ Νί55. ἑυῖν. ΠΟΊἄσηι ἴγοβ γο πι5Ἐ|551πὴ1 (σα 1665 οἱ 

Ἐσροϊοείω Νοοσιεαγίοτιδὶ σοτιδοϊαϊοτία. 

ΟἸαΞ5 5} 1 

“ἴα 

ΕΧῚΙ, 

τ. Ῥοξιμαθαηλ «α ἀθη) ατι85 ΔοοϊἀθυππῈ ΠΟ- σογίρία απὸ 

5[Γ8 ΠΔ ἸΡΒΟΓῚΠῚ ὈΓΘΘΒΘΉ 18}. ἔπη τιξ ΠΟΠΟΙΘΠῚ πο 908. 

θϑαίο νἱγὸ γοθ]βοῖιη., 411 δἱ ΘΟ] ΠΟ 5511} 6 5115, 

ὉΠ ῬΘΙΒΟΪ ΘΙ ΠῚ, {π|ΠῈ τιξ ΠΊΟΘΓΟΓΙ5 » ΠΠΠΘΠ ΟΑ5115 

ΑΥΓα}}, ΘΧ 1050 ΤΟΓΠΙῚ ἐγ 15 1Ππ|Π} σρδοΐδοι! 9. ρᾶγϊ- 

ΟΘΡ5 [ὈΥΘΠῚ., [ππΠῈ ΘΔ πη τι 46 ΠΘΟΘ558}}15 ΘΟ Ή 5115 

γΟΙβοῖ ΠΏ ΘΟΙΏΠΠΠ]ΟΔΡ ΤΩ. 561 πὰ ΘΟΥΡΟΙΘΔ ΠῚ 

ΘΟΠ]ΠΟΙΠΟΠ ΘΠ Πλ1} 18 1ΠΙΘΡΡ ΙΔ ΠῈ: ΓΘ  πππππ οραΐ 

ὉΓ ῬΘΓ ΠΠ 65. ψ ΟΊ ΒΟῚ1Π} ΡΆΓΠΓΟΙ ᾿γϑοβθηῖία. Δ1Π-- 

ΓΒ 15] ὙΠ ἀοἴθ5., ΡΓΟΡ θυ {π|85 ΘΕ Ἀγ ΠΙΑ ΧΙ ΠῚΘ 

ἀαιηπι ΠΟΡΪ5. πο] ΘΠ ππὶ Δ ΟΟΙ 1556. ἈΓΌΙΓα-- 

ΠΉΠ’ 5, ΠΘΟ ΘΡ 510 128. ΠΊΘΠβ.Γἃ σαρίαΐ, δὲ ΔΠΟΠΠΪΠ 

1Ππ θη ρΘϑΕν τη} ἐ6 ρ θοΙα ΓΘ [οἴου πη} Π{π6]1Π 6 

ΒΘΓΙΏΟΠΘΠῚ 1Π5{Π{Π6} 6. ΟΠ] 8460 σοποϊ θυ Δ η1- 

Πγ115 ΠΟϑίθυ Ὁ ΠΟΘΙ ΌΓΘ ΠῚ. ΟἸΟΠΔΠῚ ΘηΪ ΠῚ {{Π1π|5 

(ἀοτατη ἴα]6 θϑῖ, {ιοα τ 6 Πποϑγὰ ΤΘ ΠΟΥ ἷἃ δχ- 
οἰάἄαΓ, δαϊ 51:16 Π|10 11||6 86 ΠΊΘΡΙΓΟ ΡΥ θυ πη αξανὉ 

ΕἸΘΥῚ ΘΠ ΠΟΠ ροϊοϑῖ, τιί 5616] πη ηΐὰ ἀἸοδ ἢ ΐιι" 
ΔΟΘΡΨΔΙΠῚ : ΘΧ ῬΑ ΓΘ δα θη} ἀΠ 0616, ν ΘΙ ΒΟΥ Π6 ΡΓῸ- 

ἀϊοποπ Παρθαΐ νϑυ δ 5. Γῆ θυ ὙΠ ΟΠΊΠΙΠΠῚ 

ΘΟ ΠᾺ]Π πὴ} 1Π ΟἸΏ ΠῚ 115. 51Π21}} Π ΠΏ Δ 15 ὈΟΠΪ5 ΡΓεο- 

519} {1551 Π}118, ΘΟ ΤΠ ΘΠ ῬΑ Γ]28, ΘΟΟΙ Θ5' ΑΡ1 ΠῚ} ἄθοιιϑ, 
οοἸπηηἃ δὲ [ΠΟΙ πη ἢ ἔπι Π| γΘΡ ΓΔ Γ15., ΠΡ ΠΊΔΤΊΘΠ {1Π1ΠῚ 

ΠάοΙ ἴῃ ΟΠγιϑίππη,, ϑθόσα. {πίοα., Δαν ΓΘΑ 5 

ἸΠΟΧΡΌΡΠΔ1115., ἰθστιπὴ Ραἰθυ ΠΆΓ ΤΠ ΟἸΙ505 5 ΠΟΥ - 

[δ {15 1ΠΊ ΠΏ] Οτ15., Οϑίθ θη 5 1 56 1050. ΡΓ 568) Εο-- 

ΟἸ6ϑί8β 5ρθοῖθπι, 84 γβίθγθιη ϑἴδίιη), σθαι δά 
Μυϑοπῖις 

5ΔΟΓΔΠῚ ΠΕΔΙ Δ ΠῚ 1Π]ΔΟΊΠΕΙΏ 5 ΘΟΟΪ 6 5188 510] Θ01η-- ρείβοα Εο- 

ἄπο Βερῖι παρεπί λογίζεσθαι ΤῸ 60 «ποά ογδξ ἴῃ 641- 

Ἐἰ5. λογιζόμεθα. ΠΙᾺ, ἐφ᾽ οἷς, Ἰάδετη να]οὶ ἂς ὥστε. 51- 

πλ1}6 Θχοπηρ πὶ ΠᾺΡ 65 βιργὰ 1 ΕΡΙβῦ, δα Μαχϊπηιχη 

οἱ τηΐγα ἴῃ Ερ. 08 «ἡ Αἰπᾶπαβ, πο οὐπὶ ΠΙΡΓΑΥΙ 

ποη ᾿πί6 Πσογοηΐ, ἅΠ|ι ὑπάρχει λογίζεσθαι (510. ΘΠ 1π 

ΠΟΏΠ1115 Νί55. Ἰοριϊαν), 411 ὑπάρχειν λογιζόμεθα ρΡο- 

βαδραπί, [(ποά ργεβίαϊ.) 
8 νομισθῆναι ] Αἀάππὲ 6111 ἢ συγκομισθῆναι, 564. 

ἢφο “Ζεβαηΐ ἴῃ βερίοπι ΝΜ95, Ῥαι]ο ροβὲ δ ΠῚ εἰπεῖν 

ἀδύνατον εἰ μιὴ προδιδῶ τι τῆς ἀληθείαις. (ὐοάϊοε5. οοἴο 

Δῖ55. εὖ ἴῃ ἰοχέιι, 



ΟἸα «5.51, 

492 5, ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΒΘΟΟ. ΛΔΠΟΗΙΕΡ.- 

ΤῊ 5589 [Ὁ ΠΠΔΠ} Εἴη σΘη5, ἴἴὰ πα {πὶ συμ 60 νἶχο- 
οἸοκία ἐποιῖ- ΚΠ 2, ἀπ ΘΌΠ 115 πὶ ἅπί6 ἀϊισθηΐοβθ. ΔΠΠΟ5 οἷ 
το γα 

βἰυἀϊοβα8. 

Τὴ οοποῖ- 

1115 πθ ΡτῸ 

«οἴαίς. ρτὶ- 

Πιὰ5 ἰ6- 

»ναϊ. 

ἈΤΩΡΠ 5. ΠΤ ΠΑ ΠῚ ̓ Πδίαν ΓΟϑρί θη ἀπιθυαηΐ, νἱἹ- 

ΧΙ556 5101 νἱἀθαπίιν. Αἄθο πι8}} ἀδ 580, Π66 τ|}-- 

Πππη} ΤΘΟΘΠ ΙΟΥ 5 ΤΠ ΘΠ 15 ᾿πν θη τη Ὑ}1 1116 ΡΡΟμη6- 

Ραΐ : 5864, βϑουπάσιη Μίουϑὶβ Ῥθπθαϊο ΟΠ θ μι, 

ῬΓΟίδιγθ πονϑγαΐ δχ σου 5. 5111 ἈΡΟΔΠΙΒ., ΠΟΠΪ5 

501 Ποθὲ {Π 658 1115, γϑίογα υθίθυ τη 9, οἵ νοϑίθγα 8Πη-- 

[6 ἔφοῖθπι πονυόγιμ. ἨΠϊπο δὲ ρυῖπηο ἰοοο ΠΟ 56- 
οτηάτιη] ἐοίαίθπη 1π ΠΟΠΥΘΗΓ 115 ΘΡΙΒΟΟΡΟΥΊΙΠῚ 

ἀἰσπιιβ Πα θα θαΐαν., 564 5 ρΓὰ ΟΠΊΠ65 ΘΡἂΐ βαρ Ίθη- 
{86 ΔἸ] ταΐθ., ῬΥΙΠὰ5 ΘΟΠΊΠΠΙ ΠῚ ΘΟ Ποθϑϑιι Οὔτ] -- 

Π6Π5. Οτδηΐα διιΐθιη ἴα }15 1Π5{Π{π|{Π0 15. ὉΠ|ΠΓα5.. 

ΠΘΠΊΟ ΓΕΘΩΕΙ5Ι6ΘΥΠΈ, Π]0 40 1Π γῸ5 οοιο5 σοηνουίαϊ. 

ΝᾺ ΠῚ 5011 {1|05 ΠΟΥΘΡΊΠΊΠ15., ἅτ ΘΘΡΓΘ ΟἸΠΠ} Ρδιιοὶβ 

Δαἀπηοάπι., 1Π ἰαπΠία ΤΟΥΤῚ ἰθ πη ροϑίαϊ ἃς ΡΓΌΟΕΪ]-- 
Ιὰ γα π α}] τὴ 1} Π1π|5 σα ΟΡ ΠΔΊΊΟΠ 6. νἱΐαμη ΘΟ 5115. 

ΝΟῸΠ ΘΠ1ΠῚ γνῸ5 δί{σιε ΠΕΡΓΘΕΙΘΟΥ ΠΏ ΨΘΠΙΟΡΙΠῚ 

86 51115..,. 511 Π|6 510 65 ἱΠ]ρΟΥ Δ Π5 δὲ παπβρασία δηϊ- 

ΠῚ ]γ115 (ὯΟ1]16. πη Ὀ}}}0 15. ΝΘΩ 6. νΘΓῸ διε ησαῖ 
{ΠῚ {1181} 5. Ο ΠΠΙΥΘΙΒΟΓΙΠῚ ΠΟΙΏΪΠ6., 41 ἔλπαι]ο 
ἴπ0 ΟΥ̓ΘΡΌΓΙΟ, ἃ 410 ᾿α515 ΕΟ ϑῖθ ἃ ᾿π 110 οοτη-- 

Ρϑοία,, γᾶ πα 1115 ἸΟ Πρ δι πη80 Πητιπιι5 465. 

Οὐδ} γῸ5 Ποὺ ἔθ ρΡΟΓΘ ΔΗ} 6 ΓΘ ΠΟΙ ΓΘ; ΠΟΉ 16 1Π|- 

ΠΑ 1ο15 ἰΔΟΓΥ Πη15)86 [Οἴο5 νῸ5 ΠΙΟΤῸ ἀθΐρμαο, - 

ῬΈΠ ΠΘΟΘΘΘΑΡΙΔΓΠῚ ΟΡ ΟΡ Πα 6 ΠῚ 1Π51 18} {1}0115 

Ργοάδεβ. Οτοά 51 ουμηῖπο προ πα ππὴ οϑι( τὰ 58 Π6 

ΠΟΙ 56Π110 5 Π6 ἴῃ 06 115 71 5ρ6Π) ΠΟῚ Πᾶθοηΐ, 
51Π|1|65 51Π1115 ), γ05 5 51 υἹθιιι., ρμοβίφιδηι νο]ι-- 
{ Ἰασα θυ 5 Ταϊάδηα ΟΠΠΟΓΙΙ5 ΡΓΟΡΡ απ γ 5 ἀπ 6 ΠῚ 
ΡΥ ΘΟΘΡ 5... ΘΟΠΟΙΠΠΪΙ5. ΟΠ) Ρ50. οαϑααπὶ ἐἦ6- 
Ποίο. 

2. Αἴ486 15 Ζυ!άθπ., οἰβὶ ἃ ΘΧ ΓΘ Δ ΠῚ 56Π6- 

Οἴπ θ ΠΏ ΠῸῚ ΡΘ ΡΥ θη], δὲ οθυΐθ {πο« δ( ἐθμηρι5., 

41Ὸ νοθὶθ ργϑξ,, δἰμποι, 5815. νἹΐθ Πα ]:. 

ΟὈΓΡΟΥ5 ἀαΐθ πη ἴϑ Πππ ΡΔΓΠΟΘΡ5 [αἰξ, “Δ ἔτ ΠῚ 

ΠΘΟΘ556 ογαΐ., εἰ ΔΗΙΠῚ σΟηϑίδη πη ἴῃ 1{ΠΠΠπ|5 ἀ4ο-- 

ον] θ5 ΡΟΡ ΒγΘΠἀ15 οβίθπάοθγθε. Εογΐα διιέθ νϑ- 
51}1ΠῚ ]161|15 ΘΧ ΙΒ Πηθ , [Θ ΠΊΡτΙ5. ΘΟΙΏΠ]5ΘΡ Δ ΙΙΟΠΙ5 

6556. που ΠΊΘ ἢ Π οἱ ἈΠΊΟΡ5. ΔΟΟΘΘΘΙΟΠΘΠΊ, ΠΟῸΠ 

μ οὐδὲ νεωτέρας] οὐδέν ἴῃ Υ' αἵ, εἰ (ὐοπιθεῖ. Ραμ] Ροβὲ 

Ἰερίπηιιβ. οαπὶ βαρίοπη Νίββ. ἀπὸ προισώπου, οἀΠ ἀπὸ 

προσώπων. 

ἃ ἐν ὀλίγοις 1 Γᾶ Ηδν]. (0151. ργίπητβ, αἵ, οἱ ἄπο 

Βερῖι. ἘΔ σὺν ὀλίγοις. 

"πυξαμένω 1 ΕΔ ἀηΐς Πᾶπο σόςεπὶ Δ ππὶ χαλῶς, 

«ιοά 1π οεἴο Ν585. ἀεβιἀογαΐαγ, δίαςπι ρτὸ δὸ ποῦ 

ογαΐ ἴῃ οα15 τῆς ἐπιμόνου ἀταραξίας, Ἰδοιοποι οοἴο 

ὁοάϊοιπι Νῖ55, ἀρ ΟβΠΙΠητ15, 

« οὔ φυμι Ἴ Πεοβὲ πορϑῖϊο τη {τῖθιι5 Μ95., 566] πϑρο5- 

βατα υἱάοῖαν αὐ Ξοπίοπίϊο 5ΟΓΙΘ ΠῚ, ἃ0 ΠΊΪΓΟΙ ΘΠ ἃ 

διαχοσίων ἐτῶν χαὶ ἐπέκεινα φωστήρων τρόπον ἐχ- 
Ε λάμψασι συγγεγονέναι δοχεῖν. Οὕτως οὐδὲν οἴκοθεν 

ἢ, Ὅλ ΄ Χ “ ΄, 2. 
οὐδὲ νεωτέρας φρενὸς εὕρημα προέφερεν ὃ ἀνὴρ, 

ἀλλὰ, χατὰ τὴν Μωῦύσέως εὐλογίαν, ἤδει προχο- 

αἱἵζειν ἐκ τῶν ἀδύτων τῆς χαρδίας αὐτοῦ ἀγαθῶν 

θησαυρῶν, παλαιὰ παλαιῶν, χαὶ παλαιὰ ἀπὸ προσ- ἢ » ρ0 
Ψ ᾿ τὦω 

ὦπου νέων. Ταύτη τοι χαὶ τῆς προτιμήσεως οὐ 
}} Α - “- 

χατὰ τὴν ἡλικίαν ἐν τοῖς συλλόγοις τῶν ὁμοτίμων 
“ ω ἋΔΟ ᾿ “- -»-» “- 

107 ἠξιοῦτο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ πάντας ἦν τῷ τῆς σορίας ἀρχαίῳ, 

Β 

ν 

- ΄ - 

ἐχ χοινῆς συγχωρήσεως τὸ πρωτεῖον χαρπούμενος. 
σ } - - 4 

Οσον δὲ τῆς τοιαύτης ἀγωγῆς τὸ χέρδος, οὐδεὶς ἂν 
᾿] ζ  ΙΈΒΕΘΕΌΝ Ἁ δι .--“ - 6) , Μ ’ὔ Η 

ἐπιζητήσειε, πρὸς ὑμᾶς ἀποδλέπων. Μόνοι γὰρ, 
ὧν ἴσμεν, ἢ χομιδὴ γε “ἐν ὀλίγοις, ἐν χειμῶνι 

τοσούτῳ χαὶ λαίλαπι πραγμάτων ἀχύμαντον τῇ 

ἐχείνου χυδερνήσει τὴν ζωὴν διηγάγετε. Οὐ γὰρ 

ἥψατο ὑμῶν αἱρετικῶν πνευμάτων ζάλη, χαταπον- 

τισμοὺς ἐπάγουσα χαὶ ναυάγια ταῖς εὐπεριτρέπτοις 
ψυχαῖς. Μήτε δὲ ἅψαιτό ποτε, ὠὦ Δέσποτα τῶν 

ἁπάντων, ὃς τῷ σῷ θεράποντι Γ ίω, τῷ ἐξ ἀρ- ἁπάντων, ὃς τῷ σῷ θεράποντι Γρηγορίῳ, τῷ ἐξ ἀρ 
τ » » ᾿ -Ἅ. - 3 ,ὔ -“ 

χἧς "πηξαμένῳ τὴν χρηπῖδα τῆς ᾿Εχχλησίας, τῆς 
Δ ΄ μι »’ ον , ΥΝ Δ Ἁ ἐπὶ μήκιστον ἀταραξίας τὴν χάριν ἔδωχας. Ἣν μὴ 

προδῶτε ὑμεῖς ἐν τῷ παρόντι καιρῷ - μηδὲ θρή- 

γων ἀμετρία, χαὶ τῷ ἐχδότους ἑαυτοὺς τοῖς λυπη- 

ροῖς ποιῆσαι, τοὺς τῶν ἀναγχαίων χαιροὺς τοῖς 

ἐφεδρεύουσι πρόησθε. ᾿Αλλ᾽ εἰ δεῖ πάντως θρηνεῖν 

(ὥσπερ οὖν “οὔ φημι, ἵνα μὴ δμοιωθῶμεν “ἐν τού-- 

τῷ τοῖς μὴ ἔχουσιν ἐλπίδα), δυεῖς δὲ, εἰ δοχεῖ » τοῖς μὴ ἔχουσιν ἐλπιδα), ὑυεῖς δὲ, εἰ δοχεῖ, 
:’; " Ἀ Ὲ Δ Ἀ εεὴ - ς - 

οἷόν τις χορὸς πενθήρης τὸν χορυφαῖον ἑαυτῶν προ- 
, Ψ' , Ἁ 

στησάμενοι , ἐμμελέστερον μετ᾽ ἐκείνου τὸ συμόὰν 
ἀποχλαύσατε. 

Καίτοιγε εἶ καὶ μὴ ἐπ᾽ ἐσχάτου γήρως ἤλαυνεν 
«ΡΞ ἡ ΕῚ ἀρ ἣν - , “2 ΚΡ ᾿ 
ὃ ἀνὴρ, ἀλλ᾽ οὖν τοῦ γε χρόνου ἕνεχεν τῆς ὑμετέρας 

ἐπιστασίας, οὐχ ἐνδεῶς εἰχε τοῦ βίου. Ἴ οὔ τε σώ- 

ματος τοσοῦτον μετεῖχεν; ὅσον τῆς Ψυχῆς τὸ χαρ- 
ΝΣ 4.-Δ - 2). ἤ δ." Ψ τ ὃ Ψ ὩΟΗ͂Ν 

τερὸν ἐπὶ ταῖς ἀλγηδόσιν αὐτοῦ δειχνύναι. Τυχὸν 

δὲ ἄν τις ὑμῶν ὅπολαθοι ὅτι χαὶ δ' χρόνος αὔξησις 

συμπαθείας, καὶ προσθήχη φίλτρου, οὐχὶ ἀφορμὴ 
χόρου τοῖς πειραθεῖσιν “ἐγγίνεται, ὥστε, ὅσῳ ἐν 

Οὐπρεῆκιο ἐχριιπϑῖ. Ναπη ρεγαθ ιν 6 αἸχίββοί Βαβι- 

Ἠΐὰπ5 Ἰαροη ππὰ εθ56, Ὧ6. 5}Π|1165 51 Ππ|1|8 [15 4] 5ρΈτὴ 

ποη ΠαΡεπί. Ῥαυ]ο ροβὶ αἀἀϊτηα5 δέ ροϑὲ ὑμεῖς εχ (ο- 

ἀἸοῖρι5 Ηδτὶ. Με. (0151. αἴτοφαε εἴ ἀπὸ Βερῖο. 

ἃ ἐν τούτῳ ἡ 510 οο΄ϊοεβ Νῖβ5. οοἴο. [46πὰ ρδι]ο 

Ῥοβὲ παβθεπΐ προστησάμενοι. ἘΔ1Ὲ ἐν τούτοις εἴ περιστυ- 

σάμενοι. ἘΦΙοπ.5 Ηαρσαη. οἵ ἄπο Βα5]θθη565 πα ροηξ 

προστησάμενοι. 

ς ἐγγίνεται 1 [τὰ Ηατγ].. οἱ (ο15]. ρυίπιιβ, ἘΔῚΠ γί-. 

νετα!:. 



ΕΡΙΒΤΟΙΛ ΧΧΥΊΙΠ. 

πλείονι χρόνῳ τῆς εὐεργεσίας πεπείρασθε, τοσούτῳ 
.- -- τ ΓΑ ΜΕΝ Σ τσὶ , Ὁ να. , 

μᾶλλον τῆς ἀπολείψεως ᾿ἐπαισθάνεσθαι σώματος 

δὲ δικαίου χαὶ σχιὰ, τοῦ παντὸς ἀξία τοῖς εὖλα-- 

θέσι. Καὶ εἴη γε πολλοὺς ὑμῶν ἐπὶ ταύτης εἶναι 
τ ,ὔ 955. Ν τς ἣν “Ἢ τω Ε 5 τῆς διανοίας (οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἀμελῶς ἔχειν τοῦ ἀν- 

δρός φημι χρῆναι) - ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνως συμόουλεύω 

τὸ λυπηρὸν διαφέρειν. ᾿Επεὶ ὅσα γέ ἐστιν εἰπεῖν 
ὌΝ ΤΥ Ἢ ᾿ Ἷ ἐ 7 ὌΝ 

ἀποχλχιομένους τὴν ζημίαν, ἐμὲ αὐτὸν δια- 

φεύγει. ᾿Σιωπᾷ μὲν γλῶττα, ποταμοῖς ἴσα τὰς 
ἀχοὰς ἐπιχλύζουσα " καρδίας δὲ βάθος, οὐδενὶ ἱ τέως 

χαταληπτὸν, ὀνείρων ἀσθενέστερον, ὅσα γε πρὸς ἀν- 
0 [4 ὃ ΟΝ "Ξ ΓΑ ἘΡΗΣΕ-, ΚΎΤί 5 ΚΣ, Ἂν, ΟΥ̓ ρώπους, διιπτάυενον οἴχεται. ἢ Τίς ὀξύτερον ἐχεί- 

“Ὁ 7 Ν Ὲ ,ὔ Ξ' [τ .- 

νου προϊδέσθαι τὸ μέλλον : τίς ἐν οὕτω σταθερῷ 

καὶ παγίῳ τῆς ψυχῆς ἤθει, ἀστραπῆς τάχιον τοῖς 

πράγμασιν ἐπελθεῖν ἱκανός; Ἃ πόλις πολλοῖς μὲν 
Ὑ ΄ , τ Ὁ Ν , ἤδη προειλημμένη πάθεσιν, ὕπ᾽ οὐδενός γε μὴν 

οὕτως εἰς αὐτὰ τὰ χαίρια τοῦ βίου ζημιωθεῖσα. 

Νῦν ἀπήνθηχέ σοι χόσμος ὃ κάλλιστος - ἐχχλησία 

δὲ μέμυχε, χαὶ σχυθρωπάζουσι πανηγύρεις, καὶ 
Δ. Ἁ Δ Ἀ - “ - ,ὔ μ 

τὸ ἱερὸν συνέδριον τὸν κορυφαῖον ἐπιποθεῖ, λόγοι δὲ 
μυστιχοὶ τὸν ἐξηγητὴν ἀναιμένουσιν, οἱ παῖδες τὸν 

,ὔ « τω Α , « » ἣν 

πατέρα, οἱ πρεσθῦται τὸν ἡλιχιώτην, οἱ ἐν τέλει 
᾿ »» “ ᾿Ν , ς ἘΞ κὸν, 

τὸν ἔξαρχον, ὃ δῆμος τὸν προστάτην, οἷ βίου δεό-- 

μενοι τὸν τροφέα : πάντες αὐτὸν ἐχ τῶν οἰχειοτά- 

τῶν ὀνομάτων ἀναχαλούμενοι, ἐπὶ οἰχείῳ πάθει, 

οἰχεῖον αὐτῷ χαὶ προσήχοντα ἕχαστος τὸν θρῆνον 

δ αἴρουσιν. ᾿Αλλὰ ποῦ μοι ὃ λόγος ὕφ᾽ ἡδονῆς τῶν 

δαχρύων ἐχφέρεται ; Οὐχ ἀνανήψομεν ; οὐχ ἡμῶν 

αὐτῶν γενησόμεθα ; οὐκ ἀπδλέψομεν πρὸς τὸν χοι- 
ο ’ Ὡ - τὰ -« 5.7] οἷ νὸν Δεσπότην, ὃς ἕκαστον τῶν ἁγίων τῇ ἰδία γενεᾷ 

.Ἵ ΄ - 

ἐπιτρέψας ὑπηρετήσασθαι, τοῖς χαθήχουσι χρόνοις 
- τα Γ 

πρὸς ἑχυτὸν πάλιν ἀνεκαλέσατο; Νῦν ἐν καιρῷ τῶν 
,ὔ - 6 - 

ἐχείνου φωνῶν ὕπομνήσθητε " ὃς ἐχχλησιάζων διυῖν 

ἀεὶ διεστέλλετο, Βλέπετε, λέγων, τοὺς κύνας, βλέ- 

πετε τοὺς χαχοὺς ἐργάτας. Πολλοὶ οἵ χύνες. 'Γί λέγω 

χύνες; Λύχοι μὲν οὖν βαρεῖς, ἐν ἐπιφανεία προύά-- 

{ ἐπαισθάνεσθαι  [{ὰ Ηα1]. εἰ Μεά, Ἐ4ΉΗΙ ἐπαισθά- 

γεσθε. 

ἔ ὑμῶν 1 81. Μ55. β6χ. ἘΦ ἡμῶν. 

" σιωπᾷ 1 ἘΠΙΩῚ αἀάπηε μὲν γάρ. 564 ροβίγοιπα νο- 
οὐ]ὰ ἀθοϑί ΟΡ οπηπῖθιι5 Νῖ55. 

ἱ τέως ἡ Ηδφο νόοσι]α δἠαϊία εχ οοίο Νῖ55. θ] Πογ 

{Γ68 γδὔιιβ Ἰ55}1Π1 ὅσαι γε. 

Κ τίς ὀξύτερον Ἵ [ὰ ἰγο5. νϑι ϑιϊβδι πη (ο΄ ]σ 65. οἰ πὶ 

1115 φισΐπον, δ θαι τε ἱκανός, «πος ραᾶι]ο ροϑβί 56- 

«αϊξασ ; οαϊ φαϊάδιη οὕτὴ τηϊπιι5 αἰζοπάθγθης ΠΡΓΑΡΙΙ, 

ΟΥΘΟ 605 βουίρβι586,, αἰ εϑῦ ἴπ δά 15, τίς ὀξύτερος. 

Οὐοά ἀπΐοπι ρα] ροβὶ αἰῦ Ν᾿ οοςβυθαπη τη} {15 78 ΠῚ 

τ18}15 ρυοοοιραίαπηι ἔπ]556, 0 νἹ ἴον 1 ΤΟΙΘΥΥῚ ῬΌ558 
δ ἴαπιοπ, 6 {πὰ ΒΑ51Π1π|5. ἴῃ Ργδοθοπεὶ ορβίο]α, 

Ἦος οπΐτα πᾶ] οομπίαοίαβ ΠΟ {τῖ556. Ῥοητὶ οἰνιϊαΐοϑ 

ΗΠ 

105 

Α 

ι 

158 

δυιῖθ ἢ} δα ἐ1Θἰα 5 Οσσαβ᾽ ΟΠ 5. 4] ΘΧ ΡΘΕ ϑιηϊ, 
1 αὐ φαδηΐο ἰΟΠΡΊΟΥΙ [ΘΠ ΡΟΓῈ οϑι5. ΘΠ Θ οἰ α Τὴ 

ΘΧΡΘΥΕ,, ἔα Ππίο ΔΠΊ 0] 1115. ΟΥ̓ ΙΓ ΓΘ ἢ 56 ΗΠ] 115; οδ6- 

[ΘΓΙΓΠῚ ΘΟΡΡΟΥ5 7511 γ6] τὰ θγὰμη ἀριιὰ ρΡῖο5 4πῸ- 
νἱ5 Ποποῖθ αἰσπᾶμη 6556. Αἴααθ ορίδπάτιι 4]-- 
ἄθιὴ τιῦ πλ1}Π1 6χ νΟθΙ5 16 ἃπΙμη0 [θοῦ 5ιηΐ 0 πο- 

4118 ΘῃΪΠῚ Θ5Ὸ [086 ἀἸΧΘΡΙ ΠῚ Ψ ΠΡ ΕΠῚ 6558 ΠΕΡΊ ΘΘη- 
ἀπ): 564 ἤθο σΟΠ51}1 ἀο., τὶ ἀο]ογ πὶ Πα ΠΊ Δ] -- 
ἴθ. Ρϑυ [γα 5. ΕΘ ἢΪΠῚ 4 η 4116 ἀΐσο γα ΡΟβϑιη 

411 ἀδπημτηι ἀθρ]ουαπ, ΠΘτ16 ἃ ΤΉΘΙΡ50 ἰδπο- 

γα Πίθ. 5116. φυ!ἄθπι Ππστιὰ {Ππν]Ο Τὴ 1Π ΠΟ ΘΠ. 

1165 Δ]]ΠΠΘ 5. : ΠΟΓΙ5 δπιΐθ) ΡΙΟ απ ππη., ἃ πΠ6- 

ΤΠ 6 Παοίθητιθ ΘΟ ΡΓΘΠΘΏΒΙ1ΠῚ 7 ΞΟ Π1Π115 ἀ6 Ὀ1}1π|5, 

«αδπίμππι 588Π6 ἃ ΠΟΠΊΪΠ65 αἰ ποῖ, ἀγοίαν. Οἷ15 

110 δὰ Γαλαρ πὶ ρ δον ἀθηάτιμη δοιιῖου ἢ Οτ5. ἴπ 

ἴδ 5ἴα ΠῚ} δὸ ἤνηηδ ΔΠΪΠ ᾿πά016 Ἰἀοποιιβ [ἘΠῚ , 

4 {α]σιιγα οἰ ἴπι5. νῸ5. ἀρουθάθγοιαγ Ὁ ον 85 

1115 σα! ἀθηι 78} Π18}15 ργδοσιιραῖα : 564 [ΔΉ 6 ἢ 

Ὠ1110 ΡΓΌΓΘι15 ἴθ ΡγΠθτ5 δ ν]ΐδηϊ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΒ 

οἷς [88 Ναπο ἀοἤοσγιτῖς ΠῚ οὐ παίτι5. Ρα] Πουνῖ- 

Π1115, ΠΟΠ ΙοαΪς Θοο θα, ΘΟ ΘΠ 15 {γἸ5ῖθ5 ϑηΐ., 

ΘΟ, 5655115 5806 1 ΘΟΡΎΡΠδριΙΠῚ ἀοϑι ἀθγαΐ 7 ΒΕΓ] Π 65 

ΤΥ 5116] ΧΡ Δ ΠΔΙΟΥΘΠῚ Θχϑρθοίδηξ, ΡΕΘΥΙ ρΔΓΡ6ΠῚ, 

56Π65 6 ΠπᾺ]|6ῃ1, ΟΡ Ϊπγαΐθ5. ῬΥΙ ΠΟΙΡΘΠῚ , ΡΟΡΌ] 5 

ῬΑΙΓΟΠΈΠΩ ., ῬΑΌΡΘΙΟΒ. ΠΕΡῚ ΓΟΥΕΠῚ 5 ΟἸΠΠΟ5. ΠΟΙῊ- 

Ὠἶθτι5 πιὰ χὶ Πη6. ΡΓΟΡΥ 5 ̓ρϑαμι γοοδη 65, [Π ΡΓῸ- 

ΡΓΪὰ οα]απηϊαΐθ Ππιοῖπιπ] 5101 «5116. ΡΓΟΡΗ τη 

αἴσιιθ σοπνθηϊθηΐθηι δάἀπηΐ. 564 4110 ΠΗ] 56. Π)0 

ΡΓδ ᾿Δορυμηᾶγιιπι ψΟ]α} ἴα 6 γαρῖταν ἢ ΝΌΠ ΟΥ]5]-- 

ΤΠ  Πλι15 9 ΠῚ 56 ΠΠΘΕΓΡ505 ΟΟἸ ΠΠ ΘΠη1|5 ἢ ΠΟῚ 1650 1- 

οἰσιητιβ δά σοΙη ΠΘτὴ ΠΟΙ ΠΊΙΠ , {{| Ροϑί 18 

ὉΠ ΠῚ ΘΠΊ 116 ΘΔ ΠΟΥ ΠΠῚ 86 [ἈΠ] 81188 5ιν 1: ΒΟΥ" - 

ΓΘ, ΠΟΠρΤι5 [θη ρον 115 Δ 56 ΓΙ Γ5115 ΓΘ ΟΟΑΥ]ὶ ἢ 
Ναπο ἴπ [ΕΠ ΡΟΥ 6 1ΠΠ1π|8. ψΘΥΡΟΥ ἢ ΓΘΟΟΡἀΔΠΏΪΠΙ ν 

«αἱ στη ΘΟ ΠΟΙ ΟΠΆΡδει ἀρ νο5, 56 Π10 6} δάπιο- 

ποραὶ, Οανοίθ οαπ65, ᾿ἸΠ ]6Π5., οαρθίθ ΟρΟΓ ΤΟ 5 

ΘΟ ]]οίπηι5 ὁχ ατορουῖο Να2., 481 ἔατηθπι 60 σνανῖο- 

τοπὰ ἔπῖσϑο “Ποῦ, πο ποῖ ροϑϑιηῦ (ἀρραάοουβ, αἱ 

πιὰ {1π|8 οἰγιζαῖοβ., οἵ δὰ 4α]θὰ5 ἀραπάδηξ Ἔχρου- 

ἴᾶνθ, οἱ φαῖθιι ἱπαἸσοηξ ᾿πύθθογο, Βοβρίοῖς ἐγρὸ Βὰ- 

5111π|5 δα 1Π|ᾶπὲ ῥο  ββίπηιιπι οα] τη! αἴθ, 4πὰ Ν ϑοοῶ - 

βᾶτθατη αὐ ΡΌΓΙ 5. ΝΎ 556 Π15 58 οοΐαξο ἁΠΠ]οἴα πη ἔϊι1556 

τοβίαΐαν, εατ ἸΗ σοπ  ἔογτδ τηοίτι ξΠΠο᾽ὰ Ομ π]ὰ {π|ΠῈ 

ΡΌΡΙοα ἔαπι ρτιναΐα Γαϊηὰ5 ἰγαχουπί, 86 501π|π| [6 Π|- 

Ρίαμα,, 4ποα ἃ ατόροτγῖο :Ἰβοδίιπι {πογαΐ, 11ςθϑυι τὰ 

εἱ ᾿πίδοΐατῃ ρουπηδηϑὶξ, 1, 5, ατορ. ἴοπι,8, Ρ. 584. 

ἙἘπϊπππάοτα ογοπίμππι γεΐοσιιπΐῦ ἴῃ ΟΠ Γοπ οὶβ ΗΤΟΓΟΠΎ ΤΊ 5 

εἰ ῬΠΘΟΡΠαπο5 δα ἀππιιῃ 844. 

ἃ αἴρουσιν ἡ Οὐδύιον Μ85. γϑοθμ οΓ 5. ἔρουσι. 516 

ἔπη βοοιπᾶα πιᾶπὰ ἢδι],, 5εα ᾿π|{10 ΠαΡυεγαὶ αἴ- 

ρυυαι. 

ΟἸα5515 1, 

Νοοςῖρϑα- 

γϑα τη 15 

14πὶ πηα 15 

Ργῳοσοαρα- 

ἰα. 

Ῥμεῖ. 3. 2. 



1δλ ἘΣ 

Οἰατοῖς 1. ἡπαῖος. απο ΠΟ ρᾶτοὶ. Οὐ] ἄϊοο σᾶ Π65 ἢ ΠΠη0 

γΘΙῸ Πυρὶ σύᾶνοβ., {πὶ 51 ονἱτ πὶ 5Ρ6οῖ6 (ἀ] τη 
σοηΐορθηΐθϑ, ἈΡΙ Ζτι6 [ΘΓ ΡΛ σύθσθπι ΟΠ Ί511 α1- 

γε]]αηΐ : 4 νΟ Ϊ5. ν απ] δαηὶ νἸ Ί Δ 15 Δ] Ποῖ} 15 
Ρδϑίου!β ρυθϑίϊο. Ηπιπο νϑϑίραηι συϊάθηι δϑὲ ρ6- 
ἴ6Γ6, ΔηΪτη15 ἃ ΟΠ] ΘΟΠΙΘΠΠΟΠ6 ἀ[({Π|0 ΔΗ} Ὀ] ΠΟ Π6 
ΤΘΡΙΓΡΆΓ15 : ΤΟΙ ΠΙ γΕΙῸ 5, Οϑίθπ θα, 01] ἃ Πηᾶ- 

5800 {Π|0 ΘΟ! ϑῖθ νθϑίρο πιο ΟἸ ΘσΟΥΟ πιϑάτι δά 

ἢτπης Ὀϑαΐαμ , Αἰ ΓΘ} 1Π Αἰ ΓΘ τι5 Ἰοσῖι πη δαι[ἢ-- 

Τιαὰς Ξαο- ΟΙΘΠ5.γ) 5ΒΘΠΊρΡΘΡΙΙ6 δ αρίαπδθ, γαϊαῦ οχ (δ Δ} 
ἐπρέρε δ ΡΓΕΠΟβογιιη ᾿Δ τι ΘΟ ΠῚ ΠῚ 5511 ,. ΠΡ) ΟΥ̓ Πἃ-- 
τοσοῦ . . 

πιαβαῖ. [ΠΘΗΓΙΠῚ Θ00]6 5128. γΘ 5.188 ΡΟ [15 65:. ἰδ ΠΘῸ 

46 5:10 6 5511}15 ἀθΘ ρου ἈΠ] οϑῖ. ΝΌΟΝ Θηΐτη 1105 
ΤΟ ΪΠῈ15., δὲ ΡΓΟΐουΓΘ 1ῃ πηθάϊπι) ροίοϑί, {τ|05 

[ογία556 ΠΟῚ ΘΧΒΡΘΟΙΔΠΏ115. 
5. Ῥιυιάμσπι τη6 νο]θη ΘΠ) 56 ΓΠΊΟΠΙ ἤ ΠΘ ΠῚ ΠΠηΡΟ- 

ΠΕΙῸ, (ΟἹ. σον 58. ΠῸΠ οδἰηϊξ : 564 οθίδϑβίοι: γὸ5 

Ια εἴθ. Ρ6Γ Ῥαΐγο5., ρ6ν ῥΡδοίδηι 46}. ρ6 1 ἤππο θΘαΐιιη), 
εἰϊομῖὰ5 ΤῊΣ - - ἾΣ . ἃ ἃ 

ριορείααι ΟΥΙΘΠ5 ἈΠΙΠΙΠῚ , ῬΡΟΡΡΙτηῚ 51] αυίϑαιθ 1ἃ {τι 

510} φαϊδ- ΔΘΊΓΕΙΡ ἀποθηΐθϑ, δὲ ΓΘΡΤ ΠῚ ἴΠ ἘΠΓΡΓΔΠΠτ16. Ρα  ἴΘ 
46 ἴὰ ψη ΕΣ Ξ ΜΞ ἢ εἰ ἊΣ 
ἀὐοὰν ἀεῖ- ΕΧΊ5 ΡΑΡΊΟΙΡΕ5. 56 1Π θ᾽ 1Π}15 [ΟΡ Ὲ ΘΧΊἸϑ Δ ηἴ65., 

ἴαν, ὀχ διῖτ 1[8. τιῦ ΓΘΥΙΠΠῚ ΘΟΠῚ ΠΉ1Π ΠἾ111}} ΟἿ ΠῚ 5, τιῦ Ρ]ΘΡΊ τι 50- 

δι: Ἰοπε, πη ΡΡΟΧΊ ται ΠῚ ΠΟῚ ΓΘ] οἰ ατ15,4ς ΡΟβίθα πποίπο- 

4116 1Π ΔΠΙΙΠΟ 5110 "65 ΠΟΘ] σ ΘΠ, ΟΠΊΠΟΒ 510] ᾿ρ5] 
ΡΘΡΙ ΠΟΙ] Δ ΠῚ} ΡΙΌΡ τα Πα τὴ ̓πη ΡΥ 6 [65 ἃσοθυ- 

ϑαηΐ. Ηφο διιΐθηη 515 6. τὰ νἹΟΙ ΠΟΙ ΠῚ ΘΟΙ 56 Γ8-- 

ΤΟΙ Θ ΠῚ , 5106 τι 1461} 56} {16} ἘΠ} ΘΟΠῚ ΠΠΠΠΠ ΟΠ ΘΙ]; 

515 6 δι ἢ “το νϑΡῖτι5 Θϑῖ 7 πὰ ΟΠ γ τὰ [15 Ἰοσὶ Ο056- 

5116 ΠΌΘΠΕ ΠῚ, οἵ ΡΘΕ] τ} 5:16 Π11 ἰθοΠ  ΠΔ ΕΠ η}., 

᾿ρβλ τῆν ΟΠΊΩΙ ΟΠ] θΘΠονυ  θητα ΘΧοΙρΙ ἴθ ; ΡΟ ϑιιαϑιιπη 1}- 
θαι ἃ 

Βαοια5. [π4 πᾶ} 6 165 γῸ5 6586 ΠΟΘ ΡΤ 5] ΟΠ ΟΠ ΘΠ, {116 Π}- 

Δάἀμπηοάπι οἵ ΠῸ5 γνϑϑίγα ΘΡ  Πγ115.1ὴ ΠΟΠΉΪηΙ 6 : 

ΠΟϑΊτ16 ΓΟ Ραϑῖου ν 5. αἰ ὈΪ Γι... ν 6] ἀρ ΠΙ5 

ΘΠ ΑΡ ΓΔ Ε15 νΊ ποι] 0 γΟ Ὀ θο 11 Π} 6556 ΘΟ ἢ πΠσΘ Π05., 

ψ6] ΡΙΟ ϑτι5. αΠἸ5} ποθ πη 05, «0 «α 6 η} ἀ}051}, 

πΠΘάτι6 6 σγαῖα ΠθΓ, ΠΘΩ 16 5816 [056 ΠιιπῸ οοη- 

Μαξοπῖας ΓΠ]6]1051 {πα πὰπ|. ΠἸ ΧουΊπη. ΗΟ Διιθη. 501 }6 

οααν βασι] ψο 5 γο] τ ηγ115; Θἰ5ϊ θὰ τα πὶ {ΠΠπ|π} ἃ ΘΟ] 65 ̓ ΡΕΠῚ ρὰ- 

ἈΠ Ἢ Θ6 ΠῚ ΘΟΠΟῸΠΡΓΘη ἴθ ΠΟῸΠ ΠΑΡ 115 ΡΓΡΟΡΙΘΡ 4185- 

ῬΡΞΕΝΝ 6ο- (ΔΠ|, τιῖ 1056 ΠΟ]015 ἈΠ νΤ αν, ἀπ οἱ ραΐα5 ορίηἶο - 

ΑΣΑΕΑΝΝΣ μ65 ; 566 τλϊηθ πη Ἰἀ6 πὶ οἴμπ ἴρ50 56 ἢ ἘΠ] 6 Π 41, διιη- 

46 5616} ΟΘΡ ἈΠ ΠιιΠ} ἃν ουβιι5. Ποογ 605 Ραγ- 

τορι δἀνοοδηά!., Π05, Π 60 [δϑίθ δὲ ποι! πῖθτι5 

{1 ΠΟΒΓΡῚ ΡΟΥΘ Πα Τὴ [δοθυι πε, ΠᾺ]] ἴθ ριι5 

1Π 6 }151556. 

Ρ ἐπ᾽ ἄλλῳ 1 51. οοἴο οοἄϊοο5 ΝΊ55. Τάτ ἐπ᾽ ἄλλον. 
ς ἁρμοῦ 1 810 56χ Μί55. ἘΔ ὅρμου. Ῥαυ]ο ροβῖ 6ατ- 

ε ἜΣ μῆ, τ αἰρύχείν ξ Ἀπ 
τἰο Ῥαγβθηδῖ5 παρ᾽ ὑμῶν. ΑἸ ΘΠ Π]οπο5 εἴ Μ85. οο- 

ἀἴοο5 βερίοιη παρ᾽ ἡμῶν. 

ἃ συυπάθεισ, . «. χοινωνία 1 810 νοίτδιι (οἴσο5, πιο 

ΒΑΒΙΠΓΙῚ ΟΕΒΆΚΕΙ ΘΑΡΡΑΘΟΟ. ἈΒΟΗΙΕΡ. 

τῶν τὸ δολερὸν ὑποχρύπτοντες, πανταχοῦ τῆς οἰχου- 
΄ ε - , .- ἢ 

μένης τὸ Χριστοῦ ποίμνιον διασπῶσιν. Οὖς φυλα- 
χτέον ὑμῖν, ἐγρηγοριχοῦ τινος ποιμένος ἐπιστασία. 
8 ἘΞ ὡρ ᾿ 2.ὦ , , 
Ὅν ὑμέτερον μὲν αἰτῆσαι, φιλονεικίας πάσης καὶ 

φιλοπρωτίας τὰς ψυχὰς χαθαρεύοντας, τοῦ Κυρίου 
Ὁ δὲ ἀναδεῖξαι - ὃς ἀπὸ τοῦ μεγάλου προστάτου τῆς 

» , δ. ἡπτὸ ΣΧ ᾧ , ΒΗ , 
ἐχχλησίας ὑμῶν Τρηγορίου' μέχρι τοῦ μακαρίου 

τούτου, ἄλλον ἢ ἐπ᾽ ἄλλῳ προστιθεὶς χαὶ συναρμό- 

ζων ἀεὶ, οἷον ἔχ τινος “ἁρμοῦ λίθων πολυτελῶν, 

θαυμαστὸν οἷον χάλλος τῆς ἐχχλησίας ὑμῶν ἐχα- 
,ὕ - τ ᾽, ΕΥ̓ 

ρίσατο. Ὥστε οὐδὲ τῶν ἐφεξῆς ἀπελπιστέον. Οἶδε 
} , Ν Ε ον οὗν δια. Δ 5 " γὰρ Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ " χαὶ ἀγάγοι ἂν εἰς τὸ 

μέσον τοὺς παρ᾽ ἡμῶν τυχὸν οὐ προσδοχωμένους. 

- ’ ζ΄ 

Πάλα: με θέλοντα τῶν λόγων παύσασθαι, ἣ ὀδύνη 

τῆς καρδίας οὐχ ἐπιτρέπει ἀλλ᾽ ἐπισχήπτω ὑμῖν 
- “-. - ΙῚ 

πρὸς τῶν πατέρων, πρὸς τῆς ὀρθῆς πίστεως, πρὸς 

Ὁ τοῦ μαχαρίου τούτου, διαναστῆνα: τὴν Ψυχὴν, οἰκεῖον [ ρίου τούτου, διαναστῆνα:ι χὴν, οἶχε 
- ,ὔ ᾿ - ἕχαστον ἑαυτοῦ τὸ σπουϑαζόιμκενον χρίναντα, χαὶ τῆς 

Ψ , - ΩΣ 

ἐφ᾽ ἑχάτερα τῶν πραγμάτων ἐχόάσεως, πρῶτον 
- ας. 2 λ ’ ᾿ ἕ Μ ΝΑ αὶ " γ) »" 

αὐτὸν ἀπολαύσειν ἡγούμενον, μηδὲ, τὸ τοῖς πολλοῖς 

συμθαῖνον, πρὸς τὸν πλησίον τὴν τῶν χοινῶν ἐπι- 
, τ - -" -Ὁ , 

μέλειαν ἀπωθεῖσθαι " εἰτα ἑκάστου τῇ αὐτοῦ διανοίᾳ 

τῶν πραγμάτων ὁλ Ὁ λαθεῖν ἅπαντας ἴδιον ραγμάτων ὀλιγωροῦντος, λαθεῖν ἅπαντας 
- -- , 

ἑαυτοῖς χαχὸν διὰ τῆς ἀμελείας ἐπισπασαμένους. 
τὩ͵ , Ε 'Γαῦτα εἴτε ὡς γειτόνων ὅ συμπάθεια, εἴτε ὡς ὅμο- 

δοξ ’ , Υ ᾿ - ἌΞῈξ 2λ. ρέ τος οξούντων χοινωνία, εἴτε χαὶ, ὅπερ ἀληθέστερόν 
- - ; ᾿ Ἁ 

ἐστι, τῷ τῆς ἀγάπης πειθομένων νόμῳ, καὶ τὸν ἐχ. 
-Ὡ τὭ ᾿ ͵ 

τοῦ σιωπῆσαι κίνδυνον ἐχχλινόντων, μετὰ πάσης 
΄ , ῳ , - 

εὐνοίας δέξασθε" πεπεισμένοι ὅτι χαύχημα ἡμῶν : ξ ν 
2 , δὰ πο ἕὼ 3 ς , ὨχῚ 

Ε ἐστε, χαθᾶπερ χαὶ ἡμεῖς ὑμῶν, εἷς τὴν ἥμεραν τοῦ 

Κυρίου, καὶ ὅτι ἐκ τοῦ δοθησομίένου ποιμιένος ὑμῖν, 
“ἣ 59 ᾿ - Ν, - τ Ἷ ς ΄ 
ἢ ἐπὶ πλέον τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης ἑνωθησό-- 

“ὦν , μεθα, ἢ πρὸς παντελῇ διάστασιν - ὃ μὴ γένοιτο, 
δι ν - - τὰς ὙΨλ 5.7) ἃ 5... ἃ Ὑ 

υνηδὲ ἔσται τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς εἴ- 
τω “ν 557 - ΓΈΤΤ; ΣΝ 

ποιμι νῦν βλάσφημον οὐδέν. Τοῦτο δὲ εἰδέναι ὑμᾶς 

λόμεθα,. ὅτι εἰ χαὶ πρὸς τὴν εἰρήνην τῶν ἐχ- βουλόμεθα, ὅτι εἰ καὶ πρὸς τὴν εἰρήνην τῶν ἐχ' 
ς: - γι εἰ κ. ΟΣ » Χ Ξ: 

χλησιῶν συντρέχοντα ἡμῖν “οὐχ ἔσχομεν τὸν μα 
, εκ ε " -" τῳ 

χάριον, διά τινας, ὡς αὐτὸς ἡμῖν διεῤεδαιοῦτο, 
ἊΣ - 5} 

προλήψεις" ἀλλ᾽ οὖν γε τῆς πρὸς αὐτὸν ὁμοδοξίας, 
τὭ -» - ἣ, 

χαὶ τοῦ ἀεὶ χοινωνὸν ἐπιχαλεῖσθαι τῶν πρὸς τοὺς 

αἱἵρετιχοὺς ἀγώνων, ὑπὸ μάρτυρι τῷ Θεῷ. χαὶ ἀν- θε Ἶ ᾽ μάρτυρι τῷ Ἂν 
’, - - ΄, Ἁ 

θρώποις τοῖς πεπειραμένοις ἡμῶν, οὐδένα καιρὸν 

ἀπελείφθημεν. 

1τπ|8 {ζαὰπὶ ἴῃ 6 1115 συμπαθείᾳ - «. χοινωνίᾳ. 564 μοβέι- 

1ὰι βθῆβιιβ αὐ Ἰοσαίαν συμπάθειαν... «. χοινωνίαν. Ἐάιῖο 

Ἡδραποοιβῖβ Θοη 56 1 οὰπὶ Νῖ55. ΘΟ ἸΟΙΠ} 115. 

6 οὐχ ἔσχομεν 1 11 Μί85. δερίοπι. ἘΔΠῚ οὐκ εἴχομεν. 
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ἘΠΙΣΤΟΛΗ χθ΄. ἘΡΙΒΘΤΟΙΙΑ ΧΧΙΧ. 

ΒΑ5Π15 ἈποΥγαπΐβ βισηϊοαΐ δοοθρἔμπι ἐχ πιογίθ δουιπι Θρ βοορὶ ΑἸΠᾶπαβιῖ ἀο]ογθπι, Θα}115 δατηπιὰ ὧδ θοοΐο- 

5115 τηοτῖία ρυθαϊοαί. Ηογίαϊιν αὖ οαγθαπί, 6 ΤΠΓΒ115 ᾽πὶ ΘΙ Π6 ΘΡΊβοΟρΙ αἰββθαβίοη 68 παϑοδηΐ, 

ἃ 
. Τὴ ἐχχλησίᾳ ᾿Αγχύρας " παραμυθητιχή 

Πολὺν ἡμῖν χρόνον σ'ωπὴν ἐνεποίησεν ἣ ἔχπλη- 

ξις τῆς βαρυτάτης ἀγγελίας τοῦ συμόάντος χαχοῦ. 

᾿Επεὶ δὲ μικρόν πως τῆς ἀφασίας ἀνηνέγχαμεν, 
ἣν, ἢ ὡς οἵ βροντῇ μεγάλη τὰς ἀχοὰς καταπλα- 

γέντες, πεπόνθαμεν, ἀναγχαίως νῦν ἐπεστενάξαμεν 

τῷ συμόάντι, καὶ μεταξὺ ὀδυρόμενοι τὴν ἐπιστο- 
λὴν ὑμῖν ἐξεπέλψαμεν" οὐ παρακλήσεως ἕνεχεν; 

(τίς γὰρ ἂν χαὶ λόγος εὑρεθείη τοσαύτης συμφορᾶς 
ἰατρός: ) ἀλλὰ τὴν ὀδύνην τῆς χαρδίας ἡμῶν, καθ᾽ 

ὅτον δυνατὸν, ἐχ τῆς φωνῆς ταύτης ὑμῖν διαση- 

μαίνοντες. Νὺν ἐδεόμην τῶν Ἱερεμίου θρήνων, καὶ 

εἰ δή τις ἄλλος τῶν μακαρίων ἀνδρῶν “ συμφορᾶς 

μέγεθος ἐμπαθῶς ἀπωδύρατο. Πέπτωχεν ἀνὴρ, 
στῦλος τῷ ὄντι χαὶ ἑδραίωμα τῆς ᾿Εχχλησίας - μᾶλ- 

λον δὲ δαὐτὸς μὲν πρὸς τὴν μαχαρίαν ζωὴν ἀρθεὶς 

ἀφ᾽ ἡμῶν οἴχεται" κίνδυνος δὲ οὐ μικρὸς, μὴ πολ- 
λοὶ τῷ ἐρείσματι τούτῳ δπεξαιρεθέντι συγχαταπέ- 

σωσι, καὶ τὰ σαθρά τινων φανερὰ γένηται. Κέχλει- 

σται στόμα “ παῤῥησίας τε δικαίας χαὶ λόγους χά- 
ριτος ἐπ᾽ οἰκοδομῇ τῆς ἀδελφότητος βρύον. Οἴχεται 

δὲ φρενὸς βουλεύματα, τῆς ὄντως ᾿ ἐν Θεῷ χινου-- 

μένης. Ὦ ποσάχις μοι (κατηγορήσω γὰρ ἐμαυτοῦ) 

ἐπῆλθεν ἀγαναχτῆσαι χατὰ τοῦ ἀνδρός " ὅτι ὅλως 
γενόμενος τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀναλῦσαι χαὶ σὺν 
Χριστῷ εἶναι, τὸ ἐπιμεῖναι ἐν τῇ σαρχὶ οὐ προετί- 
τίμησε δι’ ἡμᾶς. Πρὸς τίνα λοιπὸν τὰς φροντίδας 

δ τῶν ἐχχλησιῶν ὑπερθώμεθα ; τίνα χοινωνὸν τῶν 

ἃ παραμυθητική 1 Ηδο γοχ δήδιία ἐσ βὸχ Ν85. 

» ὡς οἱ 1 815. ΟἸπ685 ΔΌΓΤαΙ (οάϊοο5. ἘΔΗῚ ὡσεί. 

ΤΡΙάθπὶ ἐχπλαγέντες ἴπ {γῖθα5 Μ85. Νῦν ρᾶυ]ο ροβῖ 

ἀδοβὶ πὶ {σι θιι5, ποο πϑοθββαγῖα δϑὺ πθοο σόου]ὰα. Ρασΐο 

Ροϑῦ Βαβι 5 [πὶ [18 γαγθ 15, τίς γὰρ ἂν καὶ λόγος... ἰα- 

τρός, νἱάθίιν τοβρίοουο δ ὙΘΥβ.1ΠῈ ΑΠΌ Ρορίδθ, 

4ᾳ6πὲ οἷζας Ρ] ἰάσομαι τη110 ΠΡΡῚ 46 (Ἰοπβοϊαίοπο, 

ψυχῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, ““πίπια αϑνοξαπιὶς 

διε} πιθαϊϊοὶ ΣΟΥ ΠΟΤ65. 

ὁ συμφορᾶς μέγεθος Ν᾽ αἰϊσαπιι5 Οοάοθχ οὐπὶ Βορσῖο 

βϑοιιπάο οἱ (ἰοἰ5]. βθοιπο συμφορὰς μεγίστας. δέαι!τη 

πῃ ἄποβυς Μ5. ἑδοαίωμια τῆς ἀληθείας, “ῆ"πιαπιεπέιιτη 

τυ οδοΡριζαΐξιδ. 

ἁ αὐτός μέν  Νοοια «ἀάιϊιία εχ Μεά. εἰ Ομ}. 
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Ἐσοϊοοῖα ποτ ουπεοϊζαίοτία. 

ΤῬΙαϊανΠιιΠῚ ΠΟΡῚ5 516 πεπιπὴ πη ροϑι11 ΔΠΙΤΗΪ 51π- 

ΡΟΓ 6Χ δ ΓΑ 551 ΠΊ0 ἐν 1515. θυθηζιι5 ΠαΠΠΟ. Ῥοϑί- 

{πᾶπ ψ6ΓῸ ραυ]υ απ 4ποάαπι ποιὸ 6χ (δοῖτιν- 

ΠἰταΐΘ ΠῸ5 γΘοο ]ΘρΊ πητι5, 4πδπι γϑὶαῦ 11, ΦΠΟΥΊΙΠῚ 

υιγ65 γϑῃθιηθη τ ἰοπ ἔγιι ῬΘΡου1585 51 Πηΐἴ, Ρᾶ55] 511- 

ἸΠτ|5: ΠΘοθοϑαυῖο πππς 46 60 4ποἃ δοοίάϊξ, ἴπρο- 

ΤῊ τ  Π.115., δὲ ἴπῖδιν Πιοίτι5. δορί ϑίοϊαπὰ πᾶπο δ νῸ5 

τη βί πητι5.. ΠῸΠ ΘΟΠΒΟΙΪΔΠΑΙ σναῖα,, ( 4π|5 ΘΠ ΪπῈ 

Φουπιο ἱπυθπίαϊαν ἰαποθ πηράϊοιι5 οἰ Δι 415} 

564 φογ 5. ποϑινὶ ἀΟΙΟΓ ΠῚ , 418 {τι} ῬΟΒΒΙ ΠΤ » 

γ 5 πᾶς γος 5 πηι Ποαπίθϑ. ΟΡιι5 ΠππιΠῸ ΤΉ1Π1 65- 

56 Τουθηἶδθ ἸΔι ΘΠ Δ [10Π65, δ 81 {115 58η6 Ἀ1π|5 

δχ βϑαιτῖ5 που πῖ θι15 οα] αι απ πη χ᾽ πη πη τη 040 

σοι ον πα 5 πἰπηΐθ ἰάοπθο Ἰαπιθῃϊαίι5 6ϑὲ. (ὑὃ- 

οἰάϊε νἱνγ, νϑῦα σο] πη πὰ δἰ ἢ ΒΔ ΙΊΘΠ [1ΠΠ} Εσοϊε- 

5[26 : γ6] ροιίι5. ἴῃ56. αυ!άθηι δά Ῥϑαίαπη νἹΐδ ἢ 

Θ᾽ αἴτια ἃ ΠΟΪ5 ἀΌΙ: ποπ ᾿ονο διιίθηι ρΘΡ σα πὶ 

δϑῖ, πθ τη ]Π| δι θένδοῖο ποῸ {πηι ηῖο οΟΥ-- 

γαδηΐ, δὲ 488 ἴπ ΠΟΠΠΕΠ15 ρατἊἃ διπῦ, πιδηϊ- 

[οϑίαᾳ ἤαπε. ΟἸαθβιιπι θϑὲ ο5, δὲ δία ἀϊσθπαὶ 11-- 

βδνῖαίϊθ, δἵ σγᾷι85. γ Γθ 15 δα [Γαι ὩοἸΠοδίο- 

ΠΘΩῚ βοαΐθηϑ. ΑΙ θυ ΠΕ ΠΙΘΗ 5. ΘΟΠ5118, 4188 ΝΕΙΘ 

ἴῃ θο δοιπιπονθ δία. Ο ΦΠΟΙΙΘ5 ΤῊ ]Π] (Δ οιι58 00 

ΘΠΪ ΠῚ ΠΙΘ ἴρΡ56) ἱπα σπᾶν! 5Ὲ0}1Ὲ 1π υἱνῖπη; «υοΐ 

τοῖτι5 'π θὸ ἀδϑιάθυῖο πἰ ἀἰβοθάθυθε, θββϑθίς 6. ΟἸ1ΠῚ 

ΟΠυϊβίο, ῬΘυΠΠΆΠΟΓΟ ἴῃ ΟΔΥΠΘ ΡΙΌΡΙΕΙ ΠΟ5. ΠΟῚ 

ΡΓΘιΆ]ουιτ. Οππᾶπη ἀθίποθρ8 ΘοοΙοϑί απ ΘΓ Δ ΠΣ 

ῬΥΪπηο. 

6 παῤῥησίας τε δικαίας εἴα. 1 [π μιῖ8. οἱ βθαθηίθιι5 

Ὑ ΟΡ ΒΟ {αι 1 5ΌΤΩ 185 4αϊπαθ γεΐογοβ ργοβ, ΠΟΙΏΡ6 

Ἀερς, ταἰτιιπη 16 εἴ (0151. αἰτιπηάας εἰ Ὗ ἁ σα πιιπη. 

ῬΙ]Όγο5 πε πὶ 418 ΠΔ 86Χ ΠῸΠ Παρθαΐμηι5, Ποοϑὲ θη] 

᾿ιδο ερἰβίοϊα ἴῃ (οάϊος Ηαν]. Ἑστ παῤῥησίας τε λό- 

γοις χάριτος ἐπ᾽ οἰκοδομνήν. Ἠαθ6ὲ οἰϊατῃ Μεάϊοςιβ (οά. 

ἐπ᾽ οἰκοδομῇ. 

[ἐν Θεῷ  Πεοβὲ ρυροβιεῖο ἴῃ “πιο θιι5 Ὑο πιβΕἸ5ϑὶ - 

τηὶβ (οάϊοῖθιιβ (ο15]. εἱ ΜΘ, οι πππ]ο ροβὲ Μεάι- 

οδυβ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀναχωρῆσαι, {πὸ 6ὁΧ ψ ΎΡο σοη- 

Πγπιδίατν ᾿πτεγρυοΐαϊιο, 4πᾶπῃ ΒΘ {1 ΒΕ ΠἼ118. 

ε τῶν ἐχχλησιῶν  Πιο (οάϊοε5 ΒΟΡῚ οἱ ΟΟΙ5] 5Ξ6- 

οαπάιπι5 τῶν ἐχχλησιοαστιχῶν. 

ΟΙὰ 55151. 

“Πὰς 

ἘΧΥΠ 

ϑ'ονὶρία 
αππὸ 308. 
δα ειιπίο 

Ρμιὶὶ. ι.53. 

Αἰδαπαβῖο 



100 5. 

ΕἸασοῖς 1. ἀδἔδυθηλιϑ ὃ {6} Δ] πΠσθηητι5. ΠΟ ΘΒ ΠΔΥΊΙΠῚ 50-- 
αἰσιτυρες απ οἷππη ἢ θη [δοΕ1εἴ86 Ρανἰοίροπι 9 Ὁ σγάνθιη ἔγῖ- 

ἐἰαγαϊά, θὲ βίθιη 16. 50] ππάϊπθηι ΕΣ Οπομηοο μ].Π 6. 51Π11165 
“ωτςς [ἈΠ] σα πητι5 5011 ὰγῖὸ Ρ 6] η0 ἢ 564 τἀ πη6η Ππποίὰ 
γ. Π΄ ᾿Ιπἴρυ' 868 Ἐφο]οϑίδ πη θ μη ὈΓἃ 5, ν θα: ἃ} ΔηΪπιὰ αιιᾶ- 

ἀδιη, ἃ}0 ᾿ρϑ1115 ΓΟ ΊΤΩΪ6 1Π 1ΠΠ 8] ΘΟΠΒΘΗΒΙΟΠΘΠῚ 
δἱ δοοιιναΐαῃ ΘΟΠΊΠΠΠΠΙΟΠΘΙΙ σΟπιρδοία,, δὲ 561- 
γνδηΐαν σΟΠϑίδ πίοι ΡῸῚ ΡᾶΟΙ5. νἱ ποι ππὶ ἃ 5Ρ1}1-- 
{π4|6Π}] σΟασ ΘΠ [ἃ Π]ΟΠΘΠῚ., δὲ Θου ναι Πει" 561ὴ- 

Ρθγ, Πθὸ ἰά Ἰαγρίθητϊα,, τὶ ἤγπηὰ ἃς ᾿πηπιοῖὰ πηᾶ-- 

ποαηΐ ἰρθαΐδθ 1ΠΠπ|5. ΔΠΙΠη85 ΟρΡΘΙἃ , 48] 116 
ΕΟ 9115 ΠῚ ϑχαπι]ανιῖ. Ὑ θυ σΟΥΓΑ ΘΠ. ΠΟΙ 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΙἸΕΒΑΚΠΕᾺΙ͂ 

Μοιιῖῖ πο 
Τα 5115. 415- 

οογάϊεο ἴῃ 6- ΠΑΡ ΠῚ ἸΠΟΈ ΠῚ, ΠΘ 1 5115. {65 ὯῸ ἀἸἰβοογ ἴδ 
Ἰοοιίοηθ 6- - Υ Ι; ΠΕ: : ἐ Ι 
νἱβοορὶ πα- 1η ΡΙΩδιι 15. ΘΙἸΘΟΠΟΘΠΟ. ΠΑΒΘΟΘΠΪΟ5.., ΟΠΠ]ΠΘΠ) 51Π}}1| 

ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

λυπηρῶν λάδωμεν; τίνα μεριστὴν τῆς " εὐφροσύνης; 
Ὁ Ὦ τῆς δεινῆς ὄντως καὶ σχυθρωπῆς ἐρημίας. Πῶς 

ἀχριθῶς ὡμοιώθημεν πελεχᾶνι ἐρημιχῷ : Ἀλλὰ μὴν 
τά γε συναφθέντα μέλη τῆς ᾿Ἐχχλησίας, οἷον ὑπὸ 
Ψυχῆς τινος, τῆς ἐχείνου προστασίας, εἷς μίαν 

συμπάθειαν καὶ ἀκριδὴ χοινωνίαν συναρμοσθέντα, 
χαὶ φυλάσσεται διὰ τοῦ συνδέσμου τῆς εἰρήνης πρὸς 

τὴν πνευματικὴν ἁρμολογίαν παγίως, καὶ φυλα- 

χθήσετα! εἰς ἀεὶ, τοῦτο τοῦ Θεοῦ χαριζομένου, 

ἑδραῖα μένειν καὶ ἀμεταχίνητα τῆς μαχαρίας ἐχεί- 
νης ψυχῆς τὰ ἔργα, ὅσα ἐνήθλησε ταῖς ᾿Εχχλησίαις 

Ε τοῦ Θεοῦ. Πλὴν ' ἀλλ᾽ ὃ ἀγὼν οὐ μιχρὸς, μή τινες 
,ὔ αὐ, Ὁ. δια , 3 , 2 εἶ . 

πάλιν ἔριδες καὶ διχοστασίαι, ἐπὶ τὴν ἐκλογὴν τοῦ 
τὦω; - , του , 

προστατοῦντος ἀναφυεῖσαι, πάντα δμοῦ τὸν κόπον 
ϑοαηίασ.. ἰΔΌΟΓΘΙ 6Χ ΖΕΔ 106 «556 5101 6 5 νου πῇ. ἐχκ τῆς τυχούσης ἔριδος ἀνατρέψωσιν. 

Ἀ εὐφροσύνης Ἴ 515 πἴογαιιο Ἀδρ. δὲ αἴογαιιο (οἶ5]. βοοιπᾶο ἐπὶ τὴν ἐκλογὴν τοῦ μεταστάντος, {165 οἱ εἰϊ5- 

Μα1]6 πὶ δ 115 σωφροσύνης. οον ἰώ χιι ἐπὶ ἀο[ιυκοιὶ εἰεοίίοπο ἐαουίω {μον απί. 

ἱ ἀλλ᾽ ὁ ἀγών 81. «φυΐϊπαιο (οἤϊοο5. ἘΔΜῚΠ ἄλλος 864 αἱνανὶς Ἰοοῖῖο ργοθοθίαν, {Ππ|4 σοι ρον δχ ἢἶ5 νους 

ἀγών. ΤΡ᾿ἄοπη πάλιν ἁἀἠτξιιπι ἐχ “παΐιον Ν55, 1 ,651-ὀ ὠὈΐ5, πὸ γε δι ἐϊίε5 οἴο., σοποϊαῆογο Πἰοοῖ, οἰθοιῖο- 

τὰν ράυ]ὸ ρμοβὲ ἴῃ Υ' αἴϊοαπο οἱ Βορῖο βθοοιηήο οἱ (οἱ, ποπὶ Αἰ Πα ΠΑ511 1π ο ρο]]αἴαπι (1556 Ὠβ] ομῖθτι5 {ῖ556, 

Δ τἴας ΕΡΙΒΙΟΙΑ ἈΚ ΟΣ. τὴν ΕἸΓΕΙ ΣΤ ὍΛΗ 
ὙΠ. 

Ῥυϑῖου πλοτθο8, ᾿ πο πὶ οἱ ποροῦϊα, ἉΠ1ὼ σατιβ ΒΒ] τπὴ ργο ἰ θοτο δα Επιβοθῖ πὶ ̓ το οἰδοὶ, Μαΐνοπι μησὶ, 

πη πλοσθιι5 τοου απ}. ΘΟ] 65115 ΠῸῚ πη 6} 1π|5. δὲ {πὰ τη ἰρϑῖτι5. ΘΟΥΡΟΥΊ, ἸΝαγγας δ]θοῖοβ {55 Απουγῶ οἢ Νου- 

οἰϑασος δρίβοοροβ. Ῥυθοῖθιι5. ΕΒ 6 ΒΡ ἀοοορίιππι τοίεγί, φαοα Ἰπϊπηϊοογαπι 1π51 4185 ὁ Ππιρουῖ. 

Ετπιοδῖο ορίδοορο «δ απιοδαίογ τη. Εὐσεδίῳ ἐπισκόπῳ Σαμοσάτων. 

δενιίρίια 8ὶ ΟΠΊΠ65 ΟΥ]16. 50} ] ΘΓ ΌΤῚ Οδτι585, {α]}115 [ἢ Εἰ πάσας ἐφεξὴς γράφοιμι τὰς. αἰτίας ὅφ᾽ ὧν 
αππὸ ὅθο. χης τπιβήτι6 ἀἴθ πὰ «δ θη ἐτ15 511Π).. 4 πη πᾶ πηι δὰ 

{πᾶ πὶ Ῥ᾽ θα θ ΠῚ. ΡΡῸ ΟἾ56] ΟΠ ΠΙΠῸ ΘῸΡΙΘΡ ΠῚ; Π]-- 

5[0ΓὙ186 56 Υ16 ΠῚ 1Π|1Π|[Δ ΠΤ ΡΘΡΓΘΧΘΡ ΠῚ. ΟΡ θΟ5 4-- 

(6 ΠῚ ἃ]105 4115 δι οσθάθηΐθϑ., ὨΙΘΠ}5. ΠΟ] ΘΠ Δ ΠῚ, 

ΠΟΡΘΟΓΟΥ ΠῚ ΠΟΙ Πα 6} ΟΤΪ ΓΟ ἀἸΘΘΓΘ., ΟἸΙῚ 

ποῖὰ 5ϊηΐ, οἵ 781π| θ᾿ ΥἾτι5 ᾿ΠἀἸοα ἴα Ρ ϑοϑίδη {188 ἔτι86. 

Ναιπης δἰΐθῃ , 4πο4 τιπϊοῖτ Πα απ νἱΐθο 5018-- 
{ἰππΠ} 5, ΤΠ ΔΙ ΓΘ ἢ. ΘΙ]8 ΠῚ} Ο πηθὰ ρϑοσαΐα ἃΠηΪϑὶ. Νδο 

τη6 ἀουϊάθαϑ. 4111 δῖα τ 5 ̓πσϑᾶπ ΟΥ̓] αΐθιη : 564 
Ἰθπόϑο6 ΠΗ], 5ΘΡΑΡ ΔΙΌ Π ΘΠ ΔΉΪΠη88 Ρ ΓΙ ΘΠΊΘΙ ΠῸΠ 

Μαιεῖς [ΓΘ ΠΓῚ 5, σα] Π1}1] ΘΟΠραγ πάι πὴ 1Π ΓΘΙΙ{π|5 ΤΟ τι5 
τπογίθπι ἰὰ- ψΊ60. Β τι γ5115 ᾿σΊ 1} Π]Π] ΓΘΥΘΥ͂ΘΙ 5πΠη0 ΠΟΥ, 

Ἐν ΓΙ ΒΊΒΠῈ6 ἴπ ἰθοῖο ἀδοιπηθο , ΘΧΊρΡαΠ15 ΡΥΟΥΘ115 νἱ- 

ἃ ἐπάχθειαν Ἴ 510 ἀπίαϊ 56χ (οάϊοοβ, ἘΜ ἀπέ- 
χθειαν. ᾿ 

» πρόδεδυλωμένα 1 ας ἱπήϊσανογαι ἴῃ Ερίδι, 21: 

ΠΘΠΡ 6 ΡΤῖον ᾿]θιηθὴ οἷ ΠΟΥ απ, Ἰρϑᾶπη οἰΐα πὶ [ὰ- 

μέχρι τοῦ παρόντος κατεσχέθην, καὶ πάνυ ὥρμη- 

μένος πρὸς τὴν σὴν θεοσέόειαν, ἱστορίας ἂν μῆχος 

ἀπέραντον ἐκπληρώσαιμι. Νόσους μὲν ἐπαλλήλους, 

χαὶ χειμῶνος ἃ ἐπάχθειαν, καὶ πραγμάτων συνοχὴν 

παρίημι λέγειν, γνώριμα ὄντα χαὶ ἤδη » προδεδη- 

λωμένα τῇ τελειότητί σου. Νῦν δὲ χαὶ ἣν μόνην 

εἶχον τοῦ βίου παραμυθίαν τὴν μητέρα, χαὶ ταύτην 
“οεἡ - Ἂ: 

Β ἀφηρέθην ὑπὸ τῶν “ ἁμαρτιῶν μου. Καὶ μὴ κατα- 
, « 2 , --( ὅλ , ἐπε ᾿ 

γελάσῃς μου ὡς ἐν τούτῳ τῆς ἡλιχίας ὀρφανίαν : τ Ξ 
ἀποδυρομένου - ἀλλὰ σύγγνωθί μοι ψυχῆς χωρισμὸν 
9 “ ᾿ ΄ - 5 ἈλΥ τα ἐεθ 3 - ᾽ ἀνεχτῶς μὴ φέροντι, ἧς οὐδὲν ἀντάξιον ἐν τοῖς λει- 

- “ ᾿ 

πομένοις δρῶ. Πάλιν οὖν μοι ὑπέστρεψε τὰ ἀῤῥω- 
, Φἰ ἘΝ 

στήματα, χαὶ πάλιν ἐπὶ χλίνης κατάχειμαι, ἐπὶ 

ΤΊ ΘΠ, {π|5 Ῥ] ΓΙ πη ττη οἱ ἀαθαὶ ποροῖ ἴῃ 5] ον απ 15 

Ῥδαροσιθιιβ. 

ς ἁμαρτιῶν μου 1 Προδὲ 1Ππ|4 ρυόποσηθι ἴπ ἀπαίιιοῦ 

Μϑ5. 



ΕΡΙΒΤΟΙ,Λ 

ῸὉ Ἦχς ΤᾺ ͵ , ν ἃ , 

μικρὰς παντελῶς τῆς δυνάμεως σαλεύων, χαὶ ἧμό 

νον οὐχ ἐφ᾽ ἑκάστης ὥρας τὸ ἀναγκαῖον πέρας τῆς 
ζωῆς ἐχδεχόμενος. Αἱ δὲ ἐχχλησίαι σχεδόν τι πα- 
ραπλησίως τῷ σώματί μου διάχεινται- ἀγαθῆς μὲν 
ὃ (δ ὺδ ἐγ πνει- Ἧ Ζ ΞΡ δὲ ν Ν ἐλπίδος οὐδεμιᾶς ὕποφαινομένης, ἀεὶ δὲ πρὸς τὸ 
χεῖρον τῶν πραγμάτων ὑποῤῥεόντων. “Τέως δὲ ἣ 

Νεοχκαισάρεια χαὶ ἣ Ἄγχυρα ἔδοξαν ἔχειν διαδόχους 

τῶν ἀπελθόντων, χαὶ μέχρι τοῦ νῦν ἡσυχάζουσιν. 

ΧΧΧΟ 1δ1 

γἼθιι5 Πιιοιλ 5, δὲ τὰ τιπὶ ΠῚ δἰ πσα]5 που 8 Π6- Οἰαθοῖς 1. 
ΟΘΒΒΑΡ ΠῚ νἹ 5 Π πο Θχϑρθοίδηϑβ, Εοο 5185 ιιἔθι 

ΠΟῊ 8]10 ἔδι6 "0400 ἃς σοῦ Ρι5 πιθιτη αἰροϊθ σαῖς, 

Βοπα «υϊάθῃν 506. πιι}]ὰ αἰ! σθπῖθ, γϑθτι5. γΘΓῸ 

5ΘΠΊΡΘΙ ἴῃ ἀδίθυ τι5 510] 6 Π 1} 115. Τηΐθυ μη ΝΘ ο-ὀ Τλαι Νοο- 
Οδοδαγθὰ δὲ ΑΠΟΥ νὰ Υἶδ88 δι1ηξ ΠΔ]ΡΘΓ6 5 1ΟΟΟΘ5ΟΓῸΒ Ἀρνον ξ: 
Θονῖιηι 4] ΟΡ] τ απε, δὲ ἤτιο τιβάτι6 ΘΟ αΪ Θϑοιη!. ρἰδοῦμι. 

564 Πθ0 1ἰ5.,. 4ὶ Π0]}015. ᾿πϑι 4Ἰαπίπι., αἰ ΔΙ 4ι1 Δ ΤΙηρϊα τας 
Ἄλλ᾽ οὐδὲ ἣμῖν οἱ ἐπιδουλεύοντες ποιῆσαί τι τοῦ 

θυμοῦ καὶ τῆς πιχρίας ἄξιον μέχρι τοῦ παρόντος 
συνεχωρήθησαν. Καὶ τούτου τὴν αἰτίαν ταῖς σαῖς 
Ἐπιοῖ - ΕἸ - , ΄, ὦ 
ὕπερ τῶν ἐχχλησιῶν πρεσύείαις προδήλως ἡμεῖς 

ἀνατίθεμεν. “Ὥστε μὴ ἀποχάμῃς προσευχόμενος 
« δῚ -Ὁ- “ - λ ον Θ᾽ ἘΝ ,ὔ αἰκεὶ 

ὑπὲρ τῶν ἐχχλησιῶν, καὶ δυσωπῶν “ τὸν Θεόν. Τοὺς 

χαταξιωθέντας ἐξυπηρετεῖσθαι τῇ ὁσιότητί σου, 

πάμπολλα πρόσειπε. 

ἁ μόνον οὐκ  Ττο5. (ὐοάἸο68 μόνον οὐχί. 
κ᾿ ΓΥΙ46 Αἀδοπάα.1 

ῃ 

ἴω ἔπη σοῦ ΠῚ 

οἴΐασιι Ρὰ- 
ΕΊΠΤΤΕ 

ΤΡΔΟΘΠΕἾ1ἃ σι οἱ δοουαῖο ἀἰσηθ [ασογρηΐ, 

ΠιΔΟΙΘΠτι5 ΘΟ ΠΟΘΒ5511ΠῚ δϑί ; ΠΟϑΉ116 615 γαῖ οαιιβᾶ πη 

ἴπ|5 ΡΓῸ 600} 65115 ρυθοῖθιι5 ραϊδπι ΕΓ αἰ πητι5. ΟἸΔΓΟ 

ΡΓῸ Θ6Ο 65115 ρυθοῦπάο δὲ Του Θχονᾶη4ο πὸ 46- 
ἸἈ556 1158. Π|5 4] αἀἰρηϊ [θγῸ.,. {π| {τιδὲ δα ποι ται] 
ΤΩ] ΠΕ ΓΘ ΠΣ, 410 58] ΓΘ 1 Ο] τα ἸΠ] Δ ΠῚ. 

ὁ τὸν Θεόν 1 Ῥοβέ 1νὰ8. γόσοβ δ1|| δά πηι καὶ, φαυοᾷ 

ἄδοβὲ ἴῃ εχ Μ85. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ λα΄. ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΧΧΧΙ. 

Ἑδπη65 πομάπιπι βοἀαία Βαβητατα “οιϊποῖ,, φιουαῖπιιβ σοτηϊτοίαν Ηγραύιπι ΘΟμβα σα Πθυτη 8ιπ1π|, Ηπππο 5ΔΠᾶΓῸ 

ΘΟΠΟΟβϑιηι ΠΟ ἐπογαΐ Π15 41 ἄοπα οὐταςοπτιι ᾿ὰ  6 θατιῦ, (ΘΑ το πὶ διιπὶ οοτητηθηἦαΐ Εἰ ιβοθῖο, εἰ γο] 

ἔναῖτοβ το Πρ] οβιβϑίπηοϑ δοσουβαῦ, 48] οἱ πηθάοαῃ δα, γ6] ᾿ρβαπι δα 1105 οπὶ ΠΠ{{8 018 παῖ αΐ. 

᾿ Εὐσεδίῳ ἐπισχόπῳ Σαμοσάτων. 

Οὔπω ἡμᾶς ὃ λιμὸς ἀνῆχε, διόπερ ἀναγκαία ἡμῖν 
ἐστιν ἣ ἐπὶ τῆς πόλεως διαγωγὴ, ἢ ὃ οἰκονομίας Ε οἰν! 16 ΓΘΙΠΆΠΟΙΕ ΠΘΟΘ556 ΠΑ ΘΙηϊι5, ν 6] ἀἸ5ρθη- 

ἕνεχεν, ἢ συμπαθείας τῶν θλιδομένων. “Ὅθεν οὐδὲ 
τ ΕἸ ͵ τ ω « τἀ - "᾿Ν 

γῦν ἠδυνήθην χοινωνῆσαι τῆς ὁδοῦ τῷ αἰδεσιμω- 
τάτῳ ἀδελφῷ ἢ ὙὝἠ πατίῳ, ὃν οὐκ αὐτὸ δὴ τοῦτο εὐ- 

ἔ Εὐσεδίῳ ἡ Οὐαμγνῖ5 (οάϊοο5 58ὸχ Ππαρεαπὶ Εὐσε- 

Θωνᾷ, ἄπο διαΐοπι, ποῖλρο Ὗ αἰϊοαμιιβ οἵ ΑἸ τι5. Ἰη51 5.115 

Ἐπ οΙ βίο Ῥαυβιο 515, πρὸς Εὐσεοωνᾶν ἐπίσκοπον, ποτ ἰἃ - 

Τη6η τηταηήιιπι ἄτπιχὶ «το 6] ἴῃ ο115 Ἰοσεραίαν, [πὰ 

(οαϊοο Μράϊοδο, 41 εϑύ σϑίιβἐβϑιτηιιϑ., ΓΘΟΘΉ ΤΟΥ 

ΠἸΔΠΙΙ5. ἈΡΡΟΒαῖ 1Ππ4 Εὐσεθωνᾷ. Ἐχ ΔΙΤουτπι ἰἀπηθπ 

Οὐσαϊοιιπι ἀποϊουιζαῖα ΘΟ] οἱ ποπ ἱπητηουϊΐο ροββοῖ, 

Ἐπιβοθῖτπι ϑαμπηοϑαίθμβοπι Ἐπιβοθομαπι Ὡρια ϑγγοβ 

5.105 ἀἸοξαχη ἔιῖδδο, ἊΣ ποῖ ἀπαθίατα «πἰπ δα ΠΠ]Πππὰ 

βουρία {που πες ορ βίο]α ; βἰψαϊάθηη ΒΑβ]1πι5, πἰ ἴῃ 
ῬυΤΟΥΊθιι5, Θδχοιιβὰς [Ἀγ θπ, ον δή διπὰ ποὴ γοηϊαΐ. 

[πὰ ΡΙατθιι5. ΘΟΘΙΟΙΡθ5. ΝΙ55. σομ] ποία οβὶ Ἐριβίοϊἃ 

οαπι ἃ}115 Δα] ἘΙΒΟΡ απ ΒΟΥ ρ 15. : θᾶ πὶ ἃ αἴθ ΠῚ ῬΓοχῖμηθ 

ἴῃ ΟΠ. ιι5 (ΘΟ ἸΟΙΡιι5 δαφαϊζαν Ερίβίο]α 146, «τα ἴη- 
βϑουιρία οβδῇ τῷ αὐτῷ, ποιὴρο οἰάθιῃ Τὰ πιβεθοπο, 4πᾶπ- 

αἰὶβ δ Απιοομαμη ΕΒ 11 {ταΐγῖβ ἀαξ βογουὶβ ΠΙ τη 

βουιρία 511, 

΄ἥ ας 

ΘΟΊΉΧΥΙΙ. 

Ετπιδοῦῖο ορίϑοορο ϑαπιοβαζοτπι. 

Νοπάιτιπη ΠΟΒ5 [Ἀπη65 γ ΘΠ 4π|} ; ΠΡ ΡΙΟΡ οι 1π ὌΠ 
αππὸ 300. 

54 0115 Οαἴι58, γ6] ΘΠ 56 ΔΓ] Π15 ἴῃ ἃἰΠΙοίαϊοϑ. 

{π46 π πιπὸ “ι!46 πη) μοῦ! ΘΟΙ ΘΠ. ΠῚ8. Ψ]8 

ῬΥΘΘἴθοΡ ΘΟ] ΘΠ Ἰϑϑίμηο ἔγαιν! Ηγραῖο, “ΘΙ ΠΟΙ 

8 οἰκονομίας 1 [ἃ ο5ξ, πὸ Ῥιροο5 Δ] αν θῖη, ψ6] 58]- 

ἴθπὶ ΘΟΙ μη Ἰϑθγ 1οπθὶ 1115 ᾿πηροηἄατα. ϑὅθ ρα ἃρπαή 

Βαβηταπα οἰκονομία. ἀἸοῖταν 14 φαοα Ῥαιρθυῖθιιβ ἀ15{01- 

Βυαΐζαν, Ὑιϊαρογαΐ ἴθ Οοπηποηΐ, ἴῃ ἔβαϊ., Ρ. 418, 

ῬΓΘβ165. {πὶ πιᾶ]θ ραγίατη Ῥϑοιιπὶᾶπι Δοοϊριαηΐ γε] 

δ 5105 ιι3115, ἢ ἐπὶ λόγῳ τῆς τῶν πτωχευόντων ἐν τῇ 

ἐχχλησίᾳ οἰκονομίας, υοἰ μεν οαιιδαπι εἰϊδερὶ ιιεπεῖὶ 
Ραιφεγῖδιις Π᾿οοἰοεῖο. [πὰ Ἐριδίοϊα 92. Οὐιθη ἴα 68 τπἴον 

τη] Ἐο] 6ϑ1ο 1Ππᾶ οἰϊὰ πὶ ἀορ]ογαπΐ, 4οα ἀπ ΒΙ 1οβὶ 

Ῥυθβα]65 οἰκονομίας πτωχῶν, ρμεοιπῖας ραιϊρονιτια εἶ6- 

δίϊπαΐας ἴπ 5108 τπιϑ8 οοηνουίαπί, Ηϊπο 1π ἈΘΡα]18 ἔαπ- 

51 οΥΊθιι5, [πίϑγρορ. 9, οἔ ἴῃ ορίἰβίοϊα Ῥγοχίτηθ βθαιθηῖ 

οἰκονομεῖν Βοπᾶ Ραπρο ΊΡιι8. 

᾿ ὕπατίῳ 1 51. οἰἰ4{1 ἃ (ὐοιμθ θοῆβιο (οαο65 οἱ Ηδ0]. 
οὐ 411 Ρ]ατοβ, ΤΌ 1 ὑπαθίῳ. Ῥαμ]ο ροβὲ 611 διὰ τὴν 

ὑποῦσαν. Απἰαϊδδιπιὶ οά το αν], Με. ΟΟ18]. οἱ 

4111 ποηπα}}1 εὐ τὰ ἰοχίιι. 
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Οἰαβοὶβ 1, 

566] ΡγΟΡ Ιου Παία Ὁ] 6 ΠῚ {125 ᾿ΠΊΘῚ ΠῸ5. ᾿πιου ξ 
ΠΟΘΙ [Π Ἰ Π ΘΠ] : ΘΟ Βα ΠΡΈΪ ΠΟΙ ΘΠΪΠῚ 511Π11|5. ΟἸ1Ὰ}} 

1116 ππονθο ἰΑ θοῦ, ἤΘάτ16 ἔπ πὶ Ρ δοϑί ἢ Δ 1 [κ- 

στ, ΤΟΙ 6 Πλι15 τι θ., 4πο4 ἴῃ 60 5065 ὉΠΊΠΪ5 ἃὈ- 

580 1588ἃ δἱὲ Ἰδνυδιηθηῖ, {πὰ πα] π]46Πὴ 115 Ζαὶ 58Π8- 
τἰοηἶ5 ἄοηα παρθηΐ., Π1Π1] ἴῃ 1110 ΘΟΡ απ Π1186 50 - 

ΗΙβ5 φυΐβα- Ἰρῃΐ, ΟΡΘΓΔΡῚ ΘΟΠΟΘΘ5Π1Π) 6ϑβῖ. ΟτὐοοῖΡοα ΓΕ ΥΒ.15 
παϊιοπῖβ 40- ἼΣ Ἂ 
παπὶ ΠμαΡ6- ὈΓΘΟῸΠ {Ππ|4 011} ΔΙΙΧῚΠΠ1ΠῚ τπηρ]ονδΐ. Τιι διίθμῃη 

Ῥαπεν πΐμ1} ΘΧΟΡΑΡῚ [6 51Π6.,. τ ΟΡΘΙῚ 5018} ΠΟῸῚ δ ποσθ5 5. 
σοΠσΟ59:11Π) 

ἰπ Ἡγραῖῖο 

ΟΡΘγαγὶ, 

{πὴ Ὁ} ἔπᾶπ οὐ σα φρ Οὐδ ἢ 65 ΘΟ ΠῚ ΠΊ]5ΘΡΑ ΠΟΠΘΠΊ; 

[ππ| Ποδίγ σᾶϊιδὰ., 41] ΡΓῸ 60 ΡῬγδολτημῦ: οἵ δὶ 

ΠονῚ ροῖθϑὲ, ἔλα 65 ΓΟ σ] Οβ βϑι Π105 δ [ΘΠ] ΘΕ Ρ 5111 

ΔΟσΟΙΒα5., τπ| 1Π {π||5 ᾿ρϑίτι5. ΘΟ} 15 οἱ τηθάρ]α δἤξε - 

γάτα"; 581π ποο ΠοΡῚ πϑά τ], {Πππὶ οὐσπὴ ΠΠ {6 }}15 α11-- 

ὨΙ ΘγΘ. οἱ {γαιριθιι5. αἰέγα σΟΙΠ ΠΟΥ ΕΠ 115 σΟΠι-- 

ΠΘΠάδνο αἰ: ΠΟΥΪ5. 

ἃ μεταστεῖλαι Ἴ ἴῃ Πὰς γοοα εἴ 411 {πὲ Ῥάᾷι]ο ρΡοβί 

ΘσσανΤΙ , ΠΟΙ ΡῈ προπέμψαι, ποη ᾿σομϑοη Πιηΐ σο 668 

155.) 1115. ἀσοθηιπι ἴῃ ΡΟΠΕΠ πα, 4}115. πὶ ἀπτορο- 

ται] 1πλὰ, τὔὖ ἴῃ ἸπηροΓαἴγ Ρὰν οϑὲ Πουὶ, Πα ΠΡ πι]Ριι5, 

5. ΒΑΒΙΠῚ ΟἸΕΒΑΒΚΕΞ, ΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. 

[ἈΠ ππΠ ΠΟΠΟΥ 5 οδιιϑὰ [ΡαΙ ΓΘ ΠῚ ἈρΡΡΘΙ ΓΘ Ρόβϑιμη ; 111 
Α 

ἈΠΟΗΙΕΡ. 

φημίας ἕνεχεν ἀδελφὸν ἔχω προσαγορεύειν " ἀλλὰ 

διὰ τὴν προσοῦσαν ἡωῖν ἐχ φύσεως οἰχειότητα. 

Αἵματος γάρ ἐσμεν τοῦ αὐτοῦ. Ὃς ὁποῖα μὲν χά- 
μνει, οὐδὲ τὴν σὴν ἔλαθε τιμιότητα. Λυπεῖ δὲ ἡμᾶς 
ὅτι πᾶσα παραμυθίας ἐλπὶς ἐπ᾿ αὐτῷ περικέκοπται, 

τῶν ἐχόντων τὰ τῆς ἰάσεως χαρίσματα οὐδὲν ἐπ’ 
αὐτοῦ τῶν συνήθων ἐνεργῆσαι συγχωρηθέντων. Διὸ 
πάλιν τῶν σῶν προσευχῶν τὴν βοήθειαν ἐπικαλεῖ- 

ται. Σὺ δὲ τὰ συνήθη προστῆναι, χαὶ διὰ τὴν 

σεαυτοῦ περὶ τοὺς χάμνοντας εὐσπλαγχνίαν, χαὶ 

δι’ ἡμᾶς τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ πρεσδεύοντας, παραχλή- 

θητι, καὶ, εἰ μὲν οἷόν τε, πρὸς ἑαυτὸν " μεταστεῖ- 

λαι τοὺς εὐλαδεστάτους τῶν ἀδελφῶν, ὥστε ὑπὸ 
ταῖς σαῖς ὄψεσι προσαχθῆναι αὐτῷ τὴν ἐπιμέλειαν" 

εἰ δὲ τοῦτο ἀδύνατον, μετὰ γραμμάτων αὐτὸν 
προπέμψαι, καὶ συστῆσαι τοῖς ἔμπροσθεν χατα- 
ξίωσον. 

564 ᾿πηρογαῖγο τ] πϊητιβ ΤΠ ὰτο ΑΒ 1111, οἴαπ ῬΤΡο- 

ΒΟΥ ἘΠ θ᾽ απ ΔΙ] πο γ τιν, {πο ἴῃ Ῥάγομ 5 ΙοθῸ 

ΤΟΥ Ραίμῃγ. 

ΖΠπας 

τ ΧΧχιγ, 
ΕΡΙΘΊΈΘΙΑ ΚΎΧΤΙ: 

--“ΠΠοΠππΠ  Π 2--.:.:-:---:3.-2 

ΕΠΥΣΞΤῸ ΔΉ λος 

Οἴππὶ (ἰαϑανῖτιβ ΠΟΥ] 615 8118 Οπηπϊα ΡΠ ΥΊθιι5 ΤΟ σάθ80 , 6 115 ῬάτοΥ οἱ Γγαΐον φαϊ ] 4 το] απιτὰ {11 6 ἐρϑῖτ8 

Ῥοπῖβ, {πὸ ἐχρι]αΐα Γποναπῇ, 14 5[ατπη ᾿π απο ΓΊ]νι15. Βα Β] ον απ 415 οἱ ἀ Ρουθ 5. ἀ ΒΟ] γ θη 15. ̓Πϑιυιπηβουιαπξ ; 

564 ροβίθα βυδορ)απίς τὰ }1 Ρσοϊοτιηΐ, {1 ΡΟ ἃ 856 (ϑαυ απ ἀοοορίβδο ἀϊοοτοπί, πᾶς ατοσο- 

Αἴ πὰ ΠΟ] 65. 15511Π}15 Π6 σ Οἵ 115 πη ΡΠ] οαἴτπι ΒΑΚ} }1π5 ΟΡ γοπῖο σομηπηδησαῖ, 

δορΠγοτιὶο αείΞίγο. 

δονῖρία Ῥδν ΘΟ Ρ5 δϑϑὲ ἔθ ρου 5 δὲ Πθο ἀΠ] ΘΟ 55  πητι5 [γα-- 

ἀππὸ 309. ἴθ᾽ Ποϑίδυ Οτθρουῖτιϑ ΘΡΙβοοριι5. ΤοΪθὲ ΘΠ] ΠῚ ΟἸ1ΠῚ 

Μασπα ὁ- ΟἸΠΠΙ 115 δὲ 1058 1Π}11}0}15 σο ΕἸ τι155 γ᾽ ει ΠΟ Χϑρο- 
ταρ! οαϊατεῖ- οἵα 5 {ΕΠ θυιβἀΔπῈ Ρ]ασῖ5 ρϑρου]βιιβ. ΝᾺ ΠῚ ΠΟΙΉΪΠ65 

ταῖς ραν ΠΟΘΙ ΠῸΠ ΠΠΙΘΠΙ65, [ὈΓᾶ556 δια πὶ δ πιὰ ηΐτ- 
μια 5ογῖ]6- 41Π6 ΤΠ Δ]ΟΥ ΠΏ ΘΟΔΟΙΪ, ΘΔ] ΠῚ Π]ὰ5. 11 ᾿πθΡ απ 60 

ΚΡΡΤΑΓε ῃργηΐηθ, 4οἀ Ομ ϑαυπι5 ρου πἶα5. 80 ᾿ρ515. δ6ο6-- 
Ῥεῖ. Νοο ἀδιηηπηη το] Θϑίτι πη δῖ ; ἀπάτα πὶ ΘΠ] 

αἸἀ1οῖΣ ρϑοιηἸὰ5 ΘΟΠ ΘΠΊΠΘΙῈ : 564 418 οἴαη] Θχὶ- 

ΘΌΔΠῚ ΟἸΠΠΪΠΟ ΡΥ ΠῚ ΔΟΟΘρΡΘΡΙΠς 1Π1π|8 ΒΟΠΟΙΊΗΉ, 
60 4π04 [65 ᾿ρΡ51115 βΡ6 ΠῈ5 56 ΓνῸ5 6556 86 ΠΟΙΏΪΠ65 

» Σωφρονίῳ Μαγίστρῳ 1 Αἀάιπι Βορῖιβ βθοιη 5 οἱ 

αιίσαπιιβ διὰ Γρυγόριον ἐπίσχοπον, ἀγεϑογὶ εριδοορὶ 

δαϊιδα. [πο εριβίοϊ Ππαροπ οὔηποβ (ο 665 ὁ ἐπί- 
σχοπος. ἨαΡυΐτητι5 ἁιιΐοπι βορίοπι ἴπ Πᾶπο ΘρΙ βίο] πι, 

ποῖῖρο Ηαλη]. Μεά, αἴ. (015]. τγαπηάπε εἰ Βορίαπι 

αὐ τα πη {π|6, 510 οτϊασῃ ΘΠ1Π1 ρυτῖον ἀσεσαλμ, 564 οἰσὶ 

᾿ Σωφρονίῳ μαγίστρῳ. 

Ἀπολαύει τοῦ καιροῦ καὶ ὃ θεοφιλέστατος ἀδελ- 

ς φὸς ἡμῶν Γρηγόριος ὃ ἐπίσχοπος. ᾿Οδυνᾷται γὰρ 

μετὰ πάντων χαὶ αὐτὸς ἐπηρείαις “ ἀλλεπαλλήλοις, 

ὥσπερ τισὶ πληγαῖς ἀπροσδοχήτοις, τυπτόμενος, 

Ἄνθρωποι γὰρ μὴ φοδούμενοι τὸν Θεὸν, τάχα 
ρ ἵ ; ᾿ 2 Δ 

Ἁ ᾿-᾿τω ΄Ὸτ ΄.- ΕΣ 

που χαὶ ὑπὸ τοῦ μεγέθους τῶν χαχῶν βιαζό- 

μένοι, ἐπηρεάζουσιν αὐτῷ, ὡς χρήματα Καισα- 
, ᾽ τ βσξο. οι 2 , Ἁ πι Ἥ -- , 

ρίου παρ᾽ αὐτῶν εἰληφότος. Καὶ οὐ τὸ τῆς ζημίας 

βαρύ: πάλαι γὰρ ἔμαθε χρημάτων ὑπερορᾶν " 

ἀλλ᾽ ὅτι μιχρὰ παντελῶς δεξάμενοι τῶν ἐχείνου, 
διὸ Ν καρ Ἄγ ΘΝ ΕῚ μ ,ὔ ᾿ ἢ Χ 
ιὰ τὸ ἐπὶ οἰχέταις αὐτοῦ γενέσθαι τὸν βίον, χαὶ 

τπᾶσηα οοάτοιτη Ν55. ἁπιοίου α5, φαδπξιτη ἕατη θη 1115 

Βοος ἴοοο ἐγ θη πη 5ἰζ, Ἔχαπη πα Ιπη5 ἴῃ Ὑ 1 Βα- 

51Π|. 
ς ἀλλεπαλλήλοις  Βεξᾷ. δεσαπάᾶμπϑ εἰ (οἴ5]. τϑοοηιϊοῦ 

ἐπαλλήλοις. 



ἘΕΡΙΒΘΤΟΙ,Α ΧΚΥΝΧΙΙ. 

ἀνθρώποις οὐδὲν οἰχετῶν αἱρετωτέροις τὸν τρό- 

πον, οἱ κατὰ πολλὴν ἄδειαν τὰ πλείστου ἀξια 
διανειμάμενοι, ἐλάχιστα παντελῶς ἀπέσωσαν “ τού- 
τοις - ἃ νομίζοντες μηδενὶ ὑποχεῖσθαι, εὐθὺς ἀνά- 

λωσαν εἰς τοὺς δεομένους, χαὶ διὰ τὴν ἑαυτῶν 

προαίρεσιν, καὶ διὰ τὴν φωνὴν τοῦ χατοιχομένου. 

Λέγεται γὰρ τοῦτο εἰπεῖν ἀποθνήσχων, ὅτι τὰ ἐμὰ 

πάντα βούλομαι γενέσθαι τῶν πτωχῶν. Ὡς οὖν 

διάχονοι τῆς ἐντολῆς “ τοῦ Καισαρίου, εὐθὺς αὐτὰ 

ᾧχονόμνησαν συμφερόντως. Καὶ νῦν περίεστηχε ἴπε- 

νία μὲν Χριστιανοῦ, πολυπραγμοσύνη δὲ τῶν ἀγο- 
ραίων ἕνός. Διὸ ἐπῆλθε τῇ πάντα ἐπαινετὴ σου 

χκαλοχάγαθίᾳ δηλῶσαι" ἵνα χαὶ τὸν ἄνδρα τιμῶν, 

ὃν ἐχ παλαιοῦ γνωρίζεις, καὶ τὸν χύριον δοξάζων 

τὸν εἰς ἑαυτὸν ἀναδεγόμενον τὰ τοῖς δούλοις αὐτοῦ 

γινόμενα, καὶ ἡμᾶς τιμῶν τοὺς ἐξαιρέτους σεαυτοῦ, Εὶ 

Β χαὶ διαλεχθῆς τῷ Κόμητι τῶν θησαυρῶν περὶ 
αὐτοῦ τὰ εἰχότα, καὶ τρόπον ἐπινοήσης, τῇ μεγάλη 112 

σαυτοῦ συνέσει, ἀπαλλαγὴς τῶν ἐφυδρίστων τού-- τ 
των χαὶ ἀφορήτων ὀχλήσεων. 

Πάντως δὲ οὐδεὶς οὕτως ἀγνοεῖ τὸν ἄνδρα, ὥστε 
περὶ αὐτοῦ τι τῶν ἀπρεπῶν ὑπολαύεῖν, ὡς ἄρα 

τῶν χρημάτων περιεχόμενος, σχηματίζεται τὰ 

τοιαῦτα. ᾿Εγγύθεν γὰρ τῆς ἐλευθεριότητος αὐτοῦ ἣ 

ἀπόδειξις. Ἡδέως ἐξίσταται τῶν λειψάνων τῆς οὐσίας 

αὐτοῦ τῷ ταμιείῳ "ὥστε ὑποδεχθῆναι μὲν αὐτοῦ 

τὴν οὐσίαν" τὸν δὲ συνήγορον τοῦ ταμιείου ἅ λέγοντα 

πρὸς τοὺς ἐπιφυομένους, καὶ ἀπαιτεῖν τὰς ἀποδεί- 

ξεις, διὰ τὸ ἡμέτερον πρὸς τὰ τοιαῦτα ἀνεπιτήδειον. 

ἜἜξεστι γὰρ μαθεῖν τῇ τελειότητί σου, ὅτι " ἕως 

ἐξὴν, οὐδεὶς ἀπῆλθεν ἀποτυχὼν ὧν ἐδούλετο, ἀλλὰ 

τὸ ἐπιζητούμενον ἀπονητὶ ἕχαστος ἐκομίσατο " ὥστε 

καὶ μεταμέλειν τοῖς πολλοῖς, διότι μὴ πλέον ἤτησαν 

ἃ τούτοις, ἃ νομίζοντες Ἴ Ηἰ5 ἴῃ σου 15 εἴ βε αι ιι5 

βάτο δα βία, χαὶ νῦν περιέστηχε, οοἄϊοοθβ οτηπ 65 δῖβ58. 

Πα πῦ Ῥ] ρα] πιιπηθυιπι. ἘΔ βοοιτα ρυσταπέ, 

ἄπ ᾿] παρ ] 6 τὰ ΠΠΤΠΘΥτΙ ΠῚ 56 Φυππξιιτ' ἴῃ [15 γ ΟΙΡιι5, 

διανειμιάμιενοι, διὰ τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν, 51 ΠσΌΪΑΤΕΠΙ 

ὙΕΙῸ ἴῃ 5115 τούτῳ, νομίζων, ἀνάλωσεν, διάκονος, ᾧχονό- 

νῆσε. 

8 τοῦ Καισαρίου ἡ (ὐιατην!5. 86χ (οάϊοοβ Παβθαπὶ 

τοῦ Κυρίου, Ηδυ]. τοῦ Χριστοῦ, πο]! ἑαπηθη τηπιΐαγα 

γαυ]σαΐδτη βογιρίασαμη. Νοπ οπῖπι ῃϊο ἀρτίαν 46 Ἰορο 

εὐ ρυαοορίο Τ)οταϊηῖ, 564. 6 οχίγοιηο ( βα } τηδη - 
ἄαϊο. 1)ιιὰ9 σαμϑα5 αἰδυὶ Βαβι 15, οἷν θοπα (φβατΙ 

βία 1πὶ «Ἰ5ευ 1 που ηΐ : ῬΥΙΠγὰ δδ ΘΟΥΤΙΠῚ ῬΥΟρΘηβῖο βῖνα 
βυπιτπιπὶ ᾿πη Ρ] 6 Π 1 46 Θ]οουποδυπα Ῥγροορίϊ : Δ]τογὰ, 

(εϑαυῖ τποτ θη 15 γοἹ πίαβ Ἔχίγο μηδ, οἷ πῸΠ Ῥᾶγοσα 

ποία5 ἀπχοναμΐ. ΝΈΠΙΟ ἁπίθπη ποπ νἱάεΐ, 4ππᾶπὶ Ργὸ- 

Οἶτνα ἔπεσις ΠΡΥΑΥΙ5 ἴῃ Π15. νοοῖθ5 Κυρίου εἰ Καισα- 

ρίου 1801 εἴ ΕΥΓᾶτο. 

ἢ πενία υἱέν 1 Μοάϊοαιι5 (οάοχ ἐν πενία μέν. ΖΚ: πιιπὸ 
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56 Ὁν}5 ΠΙΠΠ]0 1Π61016 ΤΠ 6] ΟΓ 65, αὶ, ΠΡ υ 6 Ργ6- 

[ΠΟ5]551Π18 (166 6π|6 ῬΑΡ ΕΠ, ῬΑ ΠΟἸ551Π18 ΟΠ ΠΪΠΟ Οἷ5 

ΓΟΒΘΡ νηΐ; ἤδθο 1}}1 ΕΧΊΒ ΕΠ] Δ ἢ 65. ΠῚ}}}} ΟὈποχὶὰ 

6556 ΟΥ̓ ΘΠΠΟΥῚ, ΠΊΟΧ 1Π ΘΟΘΠΟΒ ᾿Π51ΠΠ]5616, {πη} ΟἿ 

ΒΔ ΠῚ ̓ ΡΘΟΥΙΠῚ ΡΙΟΡΘΠΒΊΟΠΘΙῚ, ἔππὶ Ὁ ἀδἔιποι 

γΟΘΘΠΊ. ΕΘ ΓΠ ΘΠ1Π1 ΕἸ Χ1556 ΤΠ ΟΓ]6Π5 : 77}6α οπιπὶα 

νοῖο 8556 ρμαιίρογιηι. Τίαηιιθ τ ἀδε ἃ (οϑανῖο 

Π]ΔΠ 41] ΠῚ] ΠΙ51}1, 5[4 1] Πὲθ 6 ΕἰἰΒρΘηϑδνιιη τ{}}1-- 

ἴθν, ἘῸ πιιηρ ΟἹ Ομ βία: ΟΠ ΡΙϑ᾽ 8 1 «α] θη} ρᾶιι- 

Ῥουΐαϑ, τιπἴτι5 ἀπ 6} ΟΧ [ὈΓΘΠ5 1 115 ΠΟ. ΠῚ 115 Π6-- 

ΘΟΙΟΙ ΠῚ Π]0]65. ΟἸΑΡΙΟΡΙΘΙ 1π ἈΠΙΠΊηῚ 5110 10 

ἢδθο ΟΠ Πα ἔπι88. ΟἸΠΏΪΠη0 δι }}}} ργΟ ΓΔ 1η41-- 

ΟᾶγΘ, τιξ δὲ ὙΊΡτ ΠῚ ΠΟΠΟΡΆΠ5, 48] ΕΠῸῚ ΠΑ ρν] ἀθηη 

ποῖτι5 6ϑὲ, οἵ ΤΟ ΠΏ] Πιι ΠῚ σ]ΟΥ ΠΟ Π5, {{π| 1Π 56 51|501- 
ΡῈ 4188. ΒΟΥ ]5. 511|5 ππιπὶ, Θὲ ΠΌΠΟΙ ΠῚ ΠΟΡῚ5 Πὰ- 

Ρθπ5, 4πὶ θχϊῃῖο ΖΔ ΠῚ} ΠΟ 0 ἔπ] 511Π|115,) ΟἸΠΠῚ 

68 ατι85 Θοην θηϊθηΐ, ἀθ ΠοΟ νἱΓῸ ἀἸσὰ5 ΟΟμΏ1Ι {Π6- 
ΒΔ ΤΟΥ 1ΠῚ5 {πΠ|ΠῈ ΠΟ 111) ΘΧΟΟΘΊ [65 511Π1Π|8 ἔπι ὈΓΙ- 
ἀδθπεῖα, {πὸ 40 5115 σοῃ τιΠὴ6 ΠἸ0515 δὲ ἱπτο θγδη- 

αἷς τη] 65 1115 ΠΡ γθίπν". 

5. ΟἸΠΠΙΠΟ ἃπ 6} ΠΘΠΊΟ ὙἸΓΙΠῚ ᾿ΐὰ ᾿σπονδΐ, τι 
ΑἸ Ια 46. 60 βαρ σθῖμν ᾿Πἀθοουῦϊ, {πᾶ5] ρϑοιιη]ᾶ-- 

ΓΠΠῚ ΔΠΊΟΥΘ Πεοο Πησαΐ. Ἐδὲ Ἔπ]ηὶ πη Ργοιηρίιι [1-- 

ῬΑ Π15. 1ΠΠπ|5. ΠῚ] ἀδπιοηβίγαο. Οτοά 6 πη} γ6- 

᾿Ι{απιπ οϑὲ ἀ6 (οϑα ἢ ΡΟηΪ5., 14 ΠΡΘηἴου σϑάϊε 

ΦΟΓΆΤΙΟ, τι ΟΡ65 ᾿ρ51π|5 1116 σιϑἐο ἸΔ ἢ ἔπ}, μι ΓΌΠτιβ 

ὙΘΙῸ ϑΟΓΑΥῚΪ ΓΟΘΡΟΠθδἕ 115 4] Δἀου πεῖ, δὲ ργο- 
ῬδιΟ 65 Γοαϊναῖ, {π|ἃ ΠΟΒ 6] 5010] ΓΟ θτι5 ΙΔοποὶ 

ΠΟῊ 511Π|1|8. ΠΊΒΟΘΡῈ 6Π1ΠῚ ρμοΐοθϑί ρϑυ[ϑοῖϊο ἐπα, 

ΠΘΠΪΠ6ΠΊ, Δ) {πὶ ΠΙοι1ξ, ἀ ΙΒ θ55 1556. ΠΟῚ ΘΟΠη-- 

ΡΟΐδθηη ΘΟΥΠῚ {{π|88 γοΪοθαΐ, 564 πὰ}}10 “ποτ τπ|ὸ 
ΠΟΡΌΙΟ σοΠβοηι αἴ) 6556. {ποά μεΐοραΐξ, 1ΐὰ πιὸ 

Ὠ.Π1Ὸ5 ΘΕᾺ ΡοσΠΙ θεῖ, {πο ποπ Ρ]Ὲ5 4}} 1110 

εἰ οππηδέαἐ ἐπι ΟἸιγϊδιϊαπὶ ραιρεγέαϊε εἰο. 

8. χαὶ διαλεχθῇς 1 51. (οάϊοιη. οΡ6. πη ΠΑ ΎΙΠη1Ι5 

τούαπη πππὸ Ἰοοιη,, 41] 510 ἴπ 6115 Ἰοσεραΐῃγ : χαὶ 
διαλεχθεὶς... καὶ τρόπον ἐπινοήσας τῆς μεγάλης αὐτοῦ συν- 

ἔσεως. 

ἃ λέγοντα Ἴ [τὰ οοα]οο5 56χ 985, εἱ δὐϊο αρσαμ, οἱ 

Ῥτίπια Βα] θοπβῖ5. ΑἸ18 λέγειν τε. 

Ρ» ἕως ἐξῆν 1 51. τπάφτη βεχ (οα]ο65 οἱ βάτο Ηασαπ. 

εἴ Ρῥυῖπηα Β851}. Οογγαρίε ἴῃ βεουπῆα Β851]. ἕως ἔζην. 

δεά τπὰ]ῖο τπϑπά 5115 δ] π65 ΒΑΓ η565 ἕως ἔζη 

Καισάριος, ψιιατπαῖτι αἰατε (μα ϑανὶις. Ἀδραρσταῖ πο 

βογιρέαγνα βοηΐοηζίς ΒΑ51ΠΠ1, ΝΟπς οπῖπι Π16 διέ ὁ 
115. 4πὶ ἃ (ὐθβασίο δοσορεγαπί, ( 4αοτηοάο ομῖμ (- 

ΒΑ ΠΡΟΓΑ] 1 α5. Ὀ] τ πη05. 6ὸ τηοσγέιο δ ρμεΐθηήιιπι 

ἐχοϊίαββοί Ρ.) βεα ροίϊιβ 46 115. ἃ Ζαιθι5. (2 οβΆΓ 8, τητι- 

ἴπο δοσορίββα ἀιοεθαξιν ; 4π05 οἵπὶ Οὐ βογ 5. 4050]- 

τἰββδοῖ,, 4υδηηάτι βαρογέμς ἀπάς 14 ἰαοογοῖ ; 115 

5 Πρ] οἰ α5 ἀπβᾶπη ΒΥ ΘΟρΡ Πα πί15 δα 1Π]ττῖα πὶ ἀεατ|. 

ΟἸας5ῖς Τ᾿ 

Οϑανῖῖ 
ἹΠΌΤΊ ΘΗ 15 

πα ῃ εἶα. ΠΊ. 



ΟΙας5151. 

Βαβι 5 

εἰ Οτορογῖιιβ 
τσ ο. ΟὙ τη 
ἱποχροιίῖ, 

Ζ ας 

ΘΟΟΟΓΥΤΙ, 

ϑεογίρία 

απηο 369. 
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ΡΘΕ Ι55θηΐ, ΘΧ 4110 δ ϊἃ 1} ΠΑ ΧΊΠΊΘ ΒΡ] 1 Γ65 ΟΕ ϑιιπξ 
οαἸ τ Π Π]Ο 65. ΠῈ1ΠῈ ΘηΪ ἢ δ ΡΥΙΟΓΙΙ ΠῚ ΘΧΘΠΊΡ] ΠῚ 

γΟΒΡΙ οι Πΐ, Δ] 111} 4}1π|5 ΘΧ ΟΡ 5υσορπαπηία. Αἀ- 

ΠΟΡ ΓΔ ΠΊτ1 ᾿σἹ ἔπ} ΡΥ ΓΑ ΓΘ ΠῚ {π|Ὰ 1, τιῦ Π]5 ΟΠΊΠΙΡτΙ5 

οὔϑιϑίαϊ, σομὶ θϑαΐσιιθ, νϑὶ αὶ Πιιθπίιι πὶ «το 8], 

ἃ 6 1ητογοϊ ἀαἱτηα] οὐ τι σΟΠ Γ ΠιΠ τα θη}. ΝΟΒΓ ἀὐιθιη 

“ποιηο 60 515 Πτιο ΓΙ γι  ππιγτὴ ΑἸ] πιγ 15, 1ξὰ ταῦ 

ΠῚ ΠῚ Π16 Θχϑρθοΐθϑ, ἀππὶ ἰ6 πιοάτιη Θἀἀοοθ Π}118 : 

{π|| οἴη βἰπλιι5. ἢ α71τ|5 γ το ΠΟ ΠΟΥ ᾿ποχ ρου, 

Βοο ᾿ἰρϑῖιηι ᾿σ ΠΟΥ ΔΠ}155) ΠΟ ΠΊΟ 40 ἢ]5 ΠΡ γασὶ Ρο5- 
51Π1115. ΠΔΠ116 515 1056 δἷ ΘΟ 5118 1115 δὲ ΡΑΓΓΌΠΙΙ5, 
ΔΈΧΗΙ ΘΌΠιΙ5 51Π|Π|ἃ ἴπὰ ΡΥ θη α Θχοου Δ 5. 

5. ΒΑΘΒΙΠΙ 

ς πᾶντα 1 σλπο νόσοι Δα 6141] οχ 5οὸχ Νῖς5, ΠΡ ἄθπν 

ἦτο (οὐΐοος. ἀπ ϊαἸββῖπ! (ο5], εὲ Μεά, τὴν σὴν 

σεμνοπρέπειαν. 

ἃ δι᾿ ἀπειρίαν Ἴ [τὰ ἔνο5. γ οἰ τβ 15βῖταϊ (οἴσ65. σὰ πὶ 

ΟΕΒΑΒΕ ἍΝ ΘΟΛΑΡΡΆΡΟΟ. ΑΚΟΠΙΕΡ. 

ἀπ᾽ ἀρχῆς ὃ χαὶ μάλιστα πολλοὺς ἐποίησε τοὺς 

ἐπηρεαστάς. Πρὸς γὰρ τὸ τῶν προλαδόντων ὑπό-- 
δειγμα ἀφορῶντες, ἄλλος ἄλλον διαδέχεται συχο- 

φαντῶν. Πρὸς οὖν ταῦτα “ πάντα τὴν σὴν σεμνό- 

τητὰα παραχαλοῦμεν στῆναι, χαὶ ὥσπερ τι ῥεῦμα 

ἐπισχεῖν χαὶ διαχόψαι τῶν χαχῶν τὴν συνέχειαν. 
Οἶδας δὲ ὅπως βοηθήσεις τῷ πράγματι, ὥστε μὴ 
ἀναμένειν παρ᾽ ἡμῶν διδαχθῆναι τὸν τρόπον " οἵ, 
ἅ δι᾿ ἀπειρίαν τῶν τοῦ βίου πραγμάτων, χαὶ αὐτὸ 

τοῦτο ἀγνοοῦμεν, πῶς ἂν γένοιτο ἡμῖν τῆς ἀπαλλα- 

γῆς τυχεῖν. Καὶ σύμέουλος οὖν χαι προστάτης αὖ- 

τὸς γενοῦ, τὸ εἶδος τῆς βοηθείας διὰ τῆς μεγάλης 

σεαυτοῦ φρονήσεως “ἐξευρών. 

4}115. ἀποριι5. ἘΔῚ δι᾿ ἀπορίαν. 

ὁ ἐξευρών 51. Με, (ο15]. ῥυΐηνβ οἱ αν], ἘΔΠῚ 
ΓΝ 
ἐξευρίσχων. 

ἘΡΙΒΨΟΣΤΙΑΥΝ ΧΊΧ͵ΤΙΙ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ λγ΄. 

Ι͂46πὶ ὐοβουῦῖ ποροῖῦ απ ΑΡαγρῖο οοπηπιοπδξ, 

«{διιγρῖο. 

ΕἘλ 4015 1 νΘΙθΡ ἢ} ΔΙΉ ΟῚ 18} ΠΟΥ ΠΟΠΟΥ ΔΙῸ 
οἵ νἱρἔπ 6 ἢ} ΓΘΥΘΓΘΙΙ, δὲ οαὰπὶ ΑΙ ΠΙοὐϊ5. ἀο] θυ, αἱ 

τὰ 1056 9 Οτπὶ ἰσιταν Το (1 ΘΟ 551 πηι Π1 ἔα ΘΠ 
ΠΟΒΕΓ ΠῚ ΟΥ̓ΘΘΌΡΙΠ ΘΡΙΒοοριτη ποροῖϊα ἀρρτο- 
Βοηθυϊηΐ, πθήτι6. ἃ]|185. [ΟΠ] Ρ  111ὰ., Ὧ6 ΠΑ ΧΙ ΠῚΘ 
ΤΟΥ τι5 ᾿ρϑῖτι5 ΘΟ  ΥΑΡΙᾺ ; νἸ511ΠῚ δϑὲ ΠΟΡῚ5. οριῖ-- 

ΤΏΛΠ 6556 δ ἔπτη ΘΟΠΓΠσΘΡΘ. ΡΑΙΓΟΟΙΠΙΠΙΠῚ, οἱ ἃ 
16 ΔΙ Φπιᾶ πη ΠΟ] ΘΘΕΠΔΡῚΙΠ] 50π|ΠΠ 0 6} ΓΘΡΘΥΪΓΘ οο- 

ΠΑΡ. ΖΕ ΠΏ Π ἃ ΘΠΙΠ 1ΠΊΟΪΘΡ 1115 οϑῖ, Ποσο ἃ ΘΌΠὴ 

ΠΟΘῚ ἐγδοΐαγθ, 41 ἃ 15 δὲ ηδίπγα εἴ νοϊππίαίθ 

ΔΙΊΘΠτι5 δϑὲ ; οἱ βου ΠἸὰ5 ἃ ΡΔΌΡΘΓΟ ΓΘρΟϑΚο], δ 1Π 
ΠΊΘΩ Πα ῬΓΟΙΓΔΠ], ἃ [ὈΓΘΠ56ΠῚ ἤθΥὶ, 41 71 ρυ}- 

Γ Αὐουργίῳ 1 [τὰ ἔγε5 γε ]ββῖ τα (οαϊοο5 οπ ἀπιο- 

5 Βορηῖβ, (0151. βεοηάο οἱ ΒΊσοί, 5015 Ὁ δ στ τι5 

οὐ οα 15 ἀδουρτίῳ, 4αϊ ἴαπηοι Οοάοχ δα Ερίβι. 193 

παθοῖ ἀδουργίῳ. 

Ε τὸν ἐπίσκοπον 1 Ηδ5 γος685 6 τη ρῖπο ἴῃ σοηζοχίιϊιηι 
ἸγΓΟΡ5ῖ588 ῬΥΟΊ πλτ5 ἴῃ Ὑ τα ὅδ, ΒΑ51Π|, 

ἢ πειραθῆναι ἡ Ηαπο νοσθπ ΔΙ Ἰπηῖ5 οχ ἄπο ιι5 

γι βεβϑι 15 (ΟΠ π5 Ηδυ]. οἱ Μ6α. δὸ ργουβαβ πο- 

οοϑβανία τἱάθίαν δα βϑηίθητο πἰΐοσθπλ. ΓΙ οι 61 

λύσιν τῶν συμφορῶν. χο5. γοὔιιδιΙβδιτηῖ (ο΄ 1065 τπὖ ἴῃ 

τοχία, 

πράγματα. ... λέγειν Ῥυτϊπια βροοὶο υἹάδοίαν ἀρίϊου 

Ξ ᾿Αδουργίῳ. 

Καὶ «ἰς οὕτω παλαιὰν ἑταιρείαν οἰδὲ τιμᾶν, χαὶ ρ ἄν 
-" , - 

Ὁ ἀρετὴν αἰδεῖσθαι. καὶ κάμνουσι συναλγεῖν, ὡς αὖ- βρετη) τη ! ᾿ 
τὸς σύ: ᾿Επεὶ οὖν τὸν θεοφιλέστατον ἀδελφὸν ἡμῶν 

Γρηγόριον ὃ τὸν ἐπίσχοπον κατέλαύε πράγματα, 
οὔτε ἄλλως φορητὰ, καὶ μάλιστα τῷ ἤθει αὐτοῦ 
ὑπεναντία, ἔδοξεν ἡμῖν χράτιστον εἶναι ἐπὶ τὴν 
σὴν χαταφυγεῖν προστασίαν, καὶ παρὰ σοῦ τινα 

" πειραθῆναι εὑρέσθαι λύσιν τῶν λυπηρῶν.Συμφορὰ 

γάρ ἐστιν ἀφόρητος, πράγματα ἀναγχάζεσθαι λέγειν 
᾿ Ἧρέα. ὦ ἊΝ γ ἘΡΕΞΙ ΤΣ ἢ" τὸν υὴ πεφυχότα, μηδὲ βουλόμενον " καὶ χρήματα 

ἀπαιτεῖσθαι τὸν πένητα, καὶ ἕλχεσθαι εἰς τὸ μέ- 
ἊΝ νκὸ - ᾿" , ᾽ ,ὔ 
Ε' σον, χαὶ " δημοχοπεῖσθαι τὸν πάλαι δι᾿ ἡἣσυχίας 

γυ]ραῖα βουρίατα πράγματα... ἔχειν, ποϑοίϊα παδόγε. 

Βεᾷ δὰ {πᾶπὶ ἴπ ἑδχίππι γΘΟΘΡΊ Πγῖι5., ΠΕ π|γ ΔιιοἴοΥΊ- 
ταΐο {τἰπση νοἰιιϑ ϊβϑίσατπι (οάϊοιπι δὲ ἃ] Πα τη ΠΟῊ 

πΠΟΡπ, οἵ Ἐχρ οαν] ροΐοβξ οχ δρὶβῇ. ργθοοάεπίο, 
αθὶ τοραΐ ΒΑ5ΠΠ1ὰ5 πῇ δα νγοοσαξιιβ ΕΓ γοϑροπθαΐ 115 

411 Δἀονιπηίατν, λέγοντα πρὸς τούς εἴα. [π Ἀορυ]α ταν. 

107 νεΐϊαΐ Βαβη]ττι5. οατὴ 41 ΠΟ ϑἴθυ αΠ ΤΠ ΡΎΘ55115 

εϑί, Τὸ θχΐουπμαβ λογοποιεῖν, 14 οβῖ, ἐγασίαγε, [πῖτὰ πῃ 

ρίξε. 11 - τὸ λέγειν πρὸς Θεὸν, οαπδαπι ἀρεῖ ἤλάτισι 

ἴσον. 

Κ δημοχοπεῖσθαι [ἅδη βοπδξ δὰ νὸχ ἃς ἴῃ δρ ϑίο]α 
Ῥυκοοοδηίε τῶν ἀγοραΐων ἑνός. 



ἵ ὔ “- “Ἂν - - . . . ἀκων τὸν βίον παρελθεῖν χρίναντα.. Εἴτε οὖν τῷ Κόμητι Ε ἀδι νἱζαη ατιϊοίαπι ἀιοοῦῈ βίδταϊ!. θῖν ἰρί ταν ΟἸαβοῖς Γ, 
τῶν θησαυρῶν διαλεχθῆναι χρήσιμον εἰναι χρίνεις, 

ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΧΧΧΙΥ. 

(ΟΥ̓ [6 ΠῚ {ΠιΘϑδιι ΡΟ Γι ΔΙ] ΟΖ πὶ τ1{16 ἡ] σαν ον 5, 
Ὗ ΝῚ [ΩΣ ᾿τἫο ᾿ “ 2 .Φ . . , , . εἶτε τισὶν ἑτέροις, τῆς σὴς ἂν εἴη συνέσεως. 5106 4 ἸΟΘΥ]5 81105, 14 ἔτι85 511 Ῥγ ΘΠ 186. 

ἘΠΙΣΤΌΛΔΛΗ λδ΄. ἜΡΙΟΝ Χ ΧΎΥ. Α1ἰας 
ὟΣ 

Ταιροὺ Β45111|5 Θοο]οβίατη Τ᾽ αυβθηβοιι ἃ Πογίϊοἷβ, ἄπιπη Θρ βοορὶ οἰιποξαηξαν", οσοπραΐδιῃ ; 864 “οίογοιῃ Ἰθηϊς 

ἘΌΒΕΡ1 γθοογάδίοηθ, ἃ {πιὸ π1}}}} Ῥτϑο ον πηἴβϑιιμὰ ἃ] Θοο]θβῖοα τ{Π 1 αΐθπι, Τλειιτι ρυθοδίθσ, τιῦ δαιτη 6001 6 5115 
Θοπϑβογυδῖ, ΒΙΡΙ 4116 ΓΌσβ115 οπὶ 110 Θοησ 1 οοποράαί. 

118 ᾿ Εὐσεδίῳ ἐπισχόπῳ Σαμοσάτων. ἣ Επιδονῖο,, θρίξοορο ϑαπιοβαίοσιμηι. 

Πῶς ἂν σιωπήσαιμεν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν; "ἢ ἢ τοῦ- Ουοπίοαο 51|68Π} 1η ΠΟ ΤΟΙ ΠῚ 5ἴαϊι 9 ἀπὲ [ἃ ἃ φογίρέα ση- 

Π6 ᾿Π ΘΕ ΔΙ. ΠΟῚ νΆ]6Π5., 4ποπηοο ἀἰσπαμῃ [15 πο 569. 

4186. Ἔνθηϊαηΐ Δ]1 18 }} ΟΥ̓Δ ΪΟΠ ΘΠ ΓΘΡΘΙ Δ ΠῚ, τοὶ 

ΥῸΧ Ποϑβίγα ΠΟ 5150 1010 51Π11}15 511, 866 Ἰδηηθηΐα- 

ΤἸΟἿΙ σγαν τ 6 Π} τη 8}1 Δα Πά6 5] σπ! Ποδητὶ ἢ Ῥουῖί 
ΠΟΡῚ5 οἱ Ταῦϑιι5. ΝΘΩα6 Ἰά 50111Π| ΠΟ] 6ϑίτι πη δϑὶ, 
ΕἾ51 1πίο!ΘΡᾺ 0116 : πη} {Ππ|η| το] 6ϑει5., οἰ ν τα θη 

ἰδ [ἅ Π ἃ 81} ΟὈΡΟΥΓΠΠΘ 51{8Π|,. τιὉ 15ΔτγῸ5., (Ἰ- 

Ἰ1065, Ολρρϑάοοοβ,, ἃς ΒΥ 05 ρθ 56 ρ88πη οοῃ]πη- 
ϑαϊ., τΠΠ1Π5 ἀπὸ ἀππουῖι ἢ ΠΟΙ ΪΠτιπὴ θη] να, 1Π 

ῬΘΡΠΙοΙθὰ Π1}10 ποσοίϊο ΟΠ] οἴῃ} ἔ|1556. ἄτι 

νῸ5 ΟἸΠΠΟΙΔΠΊ1Π1, 6} 6 5486, οἱ νὸ5. πηπΐπο Γ6- 

5Ρ101115. ΟΡΠΠγαμὴ ἸσΊταν {ΟΡ ῚὉ, ΘΘΟ. ἢ τι 5016. - 
ιἰὰτ Π]ΘαΙσΟΟΥ ΠῚ ( ΟΠΊΠΙΠΟῸ διιθη Ἰηᾶρηᾶ Π]Πὶ 

ΟΟΡΪἃ, ΟΡ ΤΟΥ] 11} τ Θ οι} ΠΑ] Τὰ 61, 6] π5ηη 0:1 

ΘΧΘΠΊΡΙΟΥΙΠῚ )}, 4] οἰαπὶ (0]0Ὑ15 πη σ 40. Τη0- 

ἄτη Θχοθϑϑιῖ, 5ἔπ ρου 1π ΙΔ ΠΟΥ θτι5. ΘΟ ΟἾΔ Ή 

ΘΟΠΟΙΠδηΐ, 18 “ΠΟ ([τ|6 ΠΟΒ ΕΓ 15 ̓ΡΘΟΥ ΠῚ Δ] 115, ΠΘ 

1η 10] ΓΔ ἢ 415 «Ο]ΟΥ ] 115 σΟΥ ΓΙ ΙΔ Π 1, ΒΕ ΡΟΥΘΩῚ ἴῃ 

ΤῊ }15 ῬΓΘΟΔΙΙ. 56 ἰἈΠΊΘΠ ΕΠ ΠἸ8ΠῚΝ15 516 ΠΪΘΘΙῸ 
ΔἰΠΙΘΕΙ 51η}115... τ|Π8ἃ τι 1 Π}111} ΘΟΠΒΟΪΔΙΙΟΠ6 , τι γ6- 

ΒΡΙΟΙΔΠητι5 Δ] ἔππ8 Π} ΠΙδ Ὠϑ δἰ] Π 61}, 80 ἰπ| οΟσ]-- 

το χαρτερεῖν μὴ δυνάμενοι, ἄξιόν τινα λόγον τῶν 
γινομένων εὕροιμεν, ὥστε μὴ στεναγμῷ προσεοι-- 

, ᾿ ΠΟ ς τὼν ἜΥΝ τ Ὁ ΩΣ 
χέναι τὴν φωνὴν ἡμῶν, ἀλλὰ θρήνῳ τοῦ καχοῦ τὸ 

͵ὕ μν ΄ " 

βάρος ἀρχούντως διασημαίνοντι;: Οἴχεται ἡμῖν καὶ 
ας, ,ὔ Νὴ - τ 7 ᾿" ᾿ ὔ ΕῚ ,ὔ 

ἢ Ταρσός. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον δεινὸν, καίπερ ἀφό-- 
ἌΡ δι οἰ .ἈὉ Ἁ ΄ Δ ἶ, 

υδὸν ὅν: ἔστι, γὰρ, πουτοῦ χαλεπώτερον, πόλιν το- 
Ξ , “ 

σαύτην οὕτως ἔχουσαν “ εὐχαιρίας, ὥστε ᾿Ισαύρους, 
᾿ 5 

χαὶ Κίλικας, Καππαδόχας τε χαὶ Σύρους δι᾽ ἑαυ- 
-- , «.Ν “ἃ ἊΝ - "πὸ 7 5 [4 

τῆς συνάπτειν, ἑνὸς ἢ δυοῖν ἀπονοίας ἀνθρώπων 
7 ᾿ , - 

ὀλέθρου γενέσθαι πάρεργον, μελλόντων “ ὑμῶν, χαὶ Β 
΄ Ἂ Χ 32 ΄ --} ἤν 

βουλευομένων, καὶ πρὸς ἀλλήλους ἀποσχοπούντων. 
τ ρον τ ἊΝ 

Κράτιστον οὖν, κατὰ τὴν τῶν ἰατρῶν ἐπίνοιαν (πάν- 

τὼς δέ μοι πολλὴ ἀφθονία, διὰ τὴν σύνοιχον ἀῤῥω- 

στίαν, τῶν τοιούτων παραδειγμάτων), οἱ ἐπειδὰν 
τὴν ΛΎ, ΄, ΦΕΡΙ2: 9 ἢ “ 

τὸ τῆς ὀδύνης μέγεθος ὑπερθάλη, ἀναισθησίαν τῶν 

πόνων ἐπιτεχνῶνται τῷ χάμνοντι, καὶ ταῖς ἡμετέ- 
ραις αὐτῶν ψυχαῖς, ὡς μὴ ταῖς ἀφορήτοις ὀδύναις 

συνέχεσθαι, ἀναλγησίαν τῶν καχῶν συνεύξασθαι. 
Οὐ μὴν ἀλλὰ “ καίπερ οὕτως ἀθλίως ἔχοντες, μιᾷ 

ἢ ἘΑΚῊΙ Χ νυ τευ 5, Τὸν ταν ς ΙΣ 
παραμυθία Ἔχ πεν, πρὸς ἘΠ ὅν ἢν ἣμιε 

,ὔ - Ἐ) τ- Ξ 
ρότητα, χαὶ ἐκ τῆς σὴς ἐννοίας καὶ μνήμης πραῦ- αὶ 
ναι τῆς Ψυχῆς τὸ λυπούμενον. “ἄδσπερ γὰρ τοῖς ἰτὩΠΟΠΘ οἱ γθοογδίοπθ, ἀο]ου τη ΔΠΐμ}ΐ τη τσο- 

α'Ἑὐσεδίῳ 1 510 παρεῖ (οά. Ηδτΐ, : Εὐσεδίῳ ἐπισχόπῳ καὶ τοῦτο, ἅΠ16 καὶ πῶς χαρτερεῖν. 
πρεσθύτερος ὧν, 7 το ῦῖο ορίδοορο οτιῖη 65561 ργ 5 Ὁ γ 16}. 

810 δαπι (σά, Κ᾽ δῦ. εὐ Πο5. βεοιη αι ἃο (ο15]. 5θοῦτι- 

4.5, ὁχοθρίο {φυοά ἴῃ Υ᾽ δ. Ἰοραίιν Εὐσεδίῳ Σαμοσάτου, 

ποὸη Δ αΠο ορίβοορὶ {{{π|ο0, ἴπ Ἀδρ. ἁυΐθμι οἵ (181. 
Ῥοβῦ δρίβοορι ἐϊξαϊαμα δἀάἀαίαν Σαμοσάτων. ΤΤΟ5. 11] 
(οάϊοεβ ἁἀάπηι διὰ τὴν Ταρσὸν ἐπιδουλευομιένην, Οὗ 

7 αγϑδιν ἱπϑιεἰϊὶς ροίίίαπι. Ἡτιο ορ᾽βίοϊα μη ἃ ΒΆ51110 

ῬΥΘΘΡΥ ἴθ γῸ βουιρίαμῃ ἔαῖ586 σοπῆτντηδί ἀππουιιπ Ιου ττα 

(οαϊοιι οοτντιρία Ἰεοίϊο. Νά ἴῃ Μράϊοθοο Ἰορττιν 

Εὐσεδίῳ ἐπισχόπῳ πρεσθυτέρῳ, οἱ ἴῃ (ο15]. ρυΐτηο Εὐσε- 

θίῳ ἐπισχόπῳ πρεσθῶν. 

»ὴ τοῦτο 81. Μεοάϊοδιβ (οάοχ, Ἀθρ. ρυΐμιιβ,, οἱ 

(ο15]. βεοιπάιι5. ΓΘ σιίαν τη 018]. ρσῖπιο, Ηδη]., Κ᾽ αἵ. 
εἴ Βορ. βεοιηάο ἢ τό, ἘάΖτο Ηδραπ. οἱ Β4511, ρυϊπηὰ 

ΤΟΝ, ΠΙ. 

ς εὐχαιρίας 7 Ηδο Ἰδοίο, {πῶ ᾿τῖπηα πᾶπιι ἴῃ (ο- 

ἄτοο Ἠδυαᾶπο βογιρία ἔπογαΐ, [ἃ δα ΒΆ51Π11 50 Πβιιη 

νιἀοῦμν ρροβὶία, αὐ οαπ Δ] ΓΟΥῚ ῬΤρίουτ ποῖ απ|01- 

ἴθπι., {πῶ ρΡοβίθα ἴῃ διπηάθη (οαΐσοιη ἱπάποία οϑὲ, 

4αδάαο 1ῃ 4115 οχϑίαί οἵ ἴπ δ 115, π}Ὶ ἸΘριταν εὐκλη- 
ρίας, {εἰϊοϊιαι5. 

ἃ ὑμῶν 1 Ἐδτ ἡμῶν. 5ε4 Ῥυῖου Ἰβοιῖο οἱ 5ὸχ οοδι-- 
οὐ Νῖ55, διιοίογιίαία πϊε{π|, δὲ Βά511Π11 σομ 1 οηἱ, 

41 ποπάπιμη Θρίβοοριιβ οραΐ, πιο ]1π5 οοηστι, Ν ΟΠ 

τηα]ῖο Ροβὲ ἔγεὲβ (ὑοάοο8 πο γα τιβιϊββίπηϊ ἀναισθησίαν 

τῇ ἐπινοίᾳ ἐπιτεχνῶνται. ΠὈ᾽ἄοτη Ηαγ]. οὐ (151, βεοιη- 
ἄτι ὑπερθάλλῃ. 

6 χαίπερ οὕτως 1 819 Νί58. δεχ, ΕΠ καίπερ ὄντως. 

1 
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τητι5. Οποιηδἀπηοάτιπη ΘηΪμη ΟΟΕ}15., Ροϑίθ 18} 

᾿πίθηῖθ γῈ5 5ρ] 6 μ [ἀ85. σΌΠΒΡΘΧΘΡΘ, ΓΘΟΡΘΔΕΟΙ 5 

ΔΙ Φαϊ δἰέονε δὰ σϑουα]θοβ 80 νἱΡ 465. ΘΟ] 65 ΓΟ- 
ἄϊνα ; ἴτὰ Φιοιι6. ἃ ΠἰΠ15. ΠΟβίυ 5. γϑ 11 Ὀ]απ ἃ 

4 ΔπΠ| σοπἰγθοίδεϊο ἀο]ογθπῚ ἃ 6 Π5 5, Γθοογἤδ- 

τἴο ἴπ|86 ἸΘη] [αἰ5 δος αΠΠσΘ ΠΕ88. Θϑῖ; οἵ ΠΑ ΧῚ ΠῚ6 ΟἹΠΠῚ 

ΟΠ ΠΪᾷ ἃ ἴδ ΡΓῸ ν1}1 [ασἕα 6556 ΘΟ πμϑ  ἀθυθηηι5. Εχ 

4π|Ρῖι5 δὲ ἀθαπα6 Π0}015 ΠΟμΉ  ΠΙθι15., δὶ 46. γϑριιβ 

ἜΘ ΔΠΪΠΊΟ 764] 06 Π}115... ΠῚΠ1] σα!ρα ἔα ῬΘΡΠ1556 

ἀα.ἸΟΠ ΘΠ ἈΠΙΠΠ Δ ΠῚ ΠΟΒΓΓΑΓΊΙΠ., ΠΟ Ι54τι6 1[6- 

ῈΠῚ ΕἸ σηθέι ἔπππ|Π} ΡΘΡΕΠΠ6 πὰ ΘΟΠΘ 6551 ΘΟ ΠΟΟ- 
ἄενο. 

ἔ οἷον 51. δἴϊατη Νςβ. βοχ, ἘΔΙ οἷα. 

8 ἐὰν εὐγνωμόνως 1 515 Μ85. 5οχ, ἘΔῚΠ χἂν εὐγνω- 

οϑίθπάϊϑει; δὲ ἀριιὰ Πθιιπὰ ἔπι ὈΟΠΑΡΙΠῚ ΓΘΙΊΙΠῚ Ὁ) 

βἔπ 11 Πηάσπᾶπη. ΕΠ} τη ΡΘ θη σοι ραγαϑίῖ. {Π|-- 

ΠΔΠῚ διιΐθπη οοποράαϊ ἴθ πο 5 οἵ ϑιιῖθ. Θοοϊθϑὶ 5 

Τ) ΟΠ Πτι5 δα π᾿ αΐθπ νἱΐοο ΠΟΙ ππιΠη] οἷ δηθη- 

5. ΒΑΒΠῚῚ ΟἸΒΑΒΕΑ ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΛΔΆΘΗΙΕΡ. 

ὀφθαλμοῖς, ἐπειδάν ποτε συντόνως τὰ λαμπρὸ χα- 

ταθλέψωσι, φέρει τινὰ ῥαστώνην πρὸς τὰ χυανὰ 
χαὶ χλοάζοντα τῶν χρωμάτων ἐπανελθεῖν " οὕτω 

καὶ ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς, Γ οἷον πράεϊά τις ἐπαφὴ 

τὸ ὀδυνηρὸν ἐξαιροῦσα, ἣ μνήμη τῆς σῆς πραότητος 
ἢ ἐμμελείας ἐστί " χαὶ μάλιστα ὅταν ἐνθυμηθῶ -- χαὶ 

μεν, ὅτι τὸ χατὰ σεαυτὸν ἅπαν ἐπλήρωσας. Ἐξ 
ὧν ἱκανῶς χαὶ ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις, 5 ἐὰν εὐγνωμό- 

νως τὰ πράγματα χρίνωμεν, ὡς οὐδὲν ἐκ τῆς σῆς 

αἰτίας ἀπόλωλεν ἐνεδείξω - χαὶ παρὰ Θεῷ τῆς τῶν 

χαλῶν προθυμίας μέγαν σεαυτῷ τὸν μισθὸν χατε-- 
7 Υ̓ ’ , - ᾿ - δῷ δ 

χτήσω. Χαρίσαιτο δέ σε ἡμῖν χαὶ ταῖς ἑαυτοῦ ἐχ- 

χλησίαις ὃ Κύριος, ἐπ᾽ ὠφελεία τοῦ βίου χαὶ διορ-- 

θώσει τῶν ψυχῶν ἡμῶν, χαὶ χαταξιώσειε πάλιν 
Ὁ “ “ 

τῆς ἐπωφελοῦς συντυχίας σου. 

μόνως. 

ἘΒΥΒΎΟΕΑ  ΧῚᾺ ΧΎ. ἘΠΙΣΤΟΛῊ λε. 

Οοπηπποπᾶαΐ Γιοοπἔϊιπ ΒΑ51} 15 Τα πη {τὰ πὶ ἃ] ΓΟ τι πὶ 56] Ρ5Έ 7. 

ϑί716 ἱτιδογὶρέϊοτιο, 7ιΘοτιίϊο. 

6 πηι} 15 «υϊάθιη. , αὶ δά πη6 ΡοΡ ΠΕΡ 115 
ΠῚ Βου  ρ51 : 564 δὲ ἀδ μ᾽] αριθτι5 50 απ. ΝΑ ΠῚ ΠΘῸ 

ΠουῚ ροῖθϑεὲ, τὶ πα! σοπίοϑβ ἀθϑῖπί: πθο ΤΏ1Π| θ6πο- 

Ποῖα ἀθποσαγο πίθου. ΝΟ δϑὲ [αιη θη 4150 πἸ|Ὰ 1 
ΜΠ] σΟΠ] ΠΟΙΟΥ͂, οἵ {1 Π16, 5] Ζυϊα δὶ ρΓΌβρ ΘῈ 

δνθηϊδῖ , ἸΔΡ]5 ΘΟΠΒΟΪΔΥῚ ρΟϑ51 7 4ππᾶπ ΘΟ] ΘΠ 15- 
5Ι11115 ἔγαῖθν ΤΠ ΘΟ Πἔτπι5 : Οα]115 ἀοπηπ 1ἴὰ 51150]- 
ΡΘ; 4{ιᾶϑϊ] πιθηηθ  ρϑιι 1 Πδοῖτι5 [ιῖ5565 ΠΟ ἰπ Θἃ 

Ραιιρογίαϊθ,, ἴῃ 48 πιιπο ἀϊνίη0 ὈΘΠΘἤΟΙΟ ν βού; 

564 ορυ]δπίϊδπι {ιιδτη ἀλ πη ΘΟΠ ΒΘ ππἔπ1Π}, δὲ ΡΓδ- 
ἀἴα ροβϑι ἀθηΐθπι. Νᾶπι ρᾶ]ᾶ πὴ δϑὲ [ὉΡ6., τι ρᾶπρο- 

ΘΠ ΠῚ ΠΟῚ ἔδοθιβ, 566 56 ἃ ΓῈ5 Ργϑοϑθητ, δαΐ 

σΟΡ δ δισθν65. Ησοο Ἰΐδαθ ἔλοϊαϑ εἰμὴ ΡγΈρα1- 

οἴδδ υἱγὶ ἀοτμαὶ τοσᾶπιι5. ΕΥῚ δαΐθηι ΕΠῸῚ ἃ ΠΠῚ6 
ΡΓῸ ἢῖ5. Ομ θιι5 οΟηϑιιθία ΤΠΘΙῸ65, ῬΓΘΘας δὰ 
Ῥδυτη ποῖ πὶ ΡΓῸ ἰΟΓΙ 115 ., {1105 5650} 15, θο- 
ΠαΠῚ ἴθ οἵ ΡΓΟΡΙΠῚ ΡΥ ΘΡΘΏ5; ἃ ΡΟ ΠΟΙ 651 Πα] σθη- 
ΠῸΠῚ δηΐθ νου θη8. 

ἃ ἐφ᾽ οἷς ἂν εὖ τι πάθοι  Οοτταρῖε ἴπ «115 ἐφ᾽ οἷς ἂν 
μὴ εὖ τι πάθοιμι, ΜαΪπυβ. βαπανιπηβ ορα Οοαϊοιπι 
Βερ. βεουμαϊὶ οἵ (ΟἸ5]π]δηϊ βοριπάι. Πεοβὶ οἴϊδπ πο-- 

᾿Ανεπίγραφος, ὑπὲρ Λεοντίου, 

Περὶ πολλῶν μὲν, ὡς διαφερόντων μοι, ἐπέστει- 
Ε λά σοι. πεοὶ πλειόνων δὲ χαὶ ἐπιστελῶ. Οὔτε γὰ » περ γάρ 

11 
ὲ 

Β 

᾿] Ν ’ 2 - Ν δ᾿ ὩΣ ς.ς “ῳ ΕΣ 
τοὺς δεομένους ἐπιλιπεῖν δυνατόν" οὔτε ἡμᾶς ἀρ- 

. ΞΘ ᾿ , :'; ᾽ Ζ «ἃ 7ὔ 3 , 
γεῖσθαι τὴν χάριν οἷόν τε. Οὐ μήν ἐστί τις οἰχειό- 

΄, “ .-" ΕῚ ῳ ὀωὠ ἑ“ἔ ἐν συ 
τερός μοι, οὔτε μᾶλλον ἀναπαῦσαί με " ἐφ᾽ οἷς ἂν 
κε 7, ᾿ ΄ ω-. ὅπ ΄ -᾿» -“ 
εὖ τι πάθοι δυνάμενος, τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἀδελφοῦ 

, τοὺς ἥν ἢ “ ἣν ε Ἄ ς5.,..9 
Λεοντίου - οὗ τὴν οἰκίαν οὕτω διάθες, ὡς ἂν εἰ αὐὖ- 
τὸ “ΑΙ. λ (6 Ν᾿ κα - ῃ ,ὔ ἀν ἐν 

ν ἐμὲ χαταλάθδοις, μὴ ἐν τῇ πενίᾳ ταύτη, ἐν ἣ 

νῦν εἶμι σὺν Θεῷ, ἀλλ᾽ εὐπορίας τινὸς ἐπειλημμέ- 
᾿ . Ἀ ,ὔ τ [} »] μ᾿ 

νον, χαὶ ἀγροὺς χεχτημένον. Δῆλον γὰρ ὅτι οὐχ ἂν 
3 , , ΄ -} 4... ... ὃν - μ᾿ }} ͵ ἐποίησάς με πένητα, ἀλλ᾽ ἐφύλαξας ἂν τὰ παρόντα, 
μ ,ὔ ΄ τ "ἢ - 
ἢ ἐπέτεινας τὴν εὐπορίαν. Τοῦτο οὖν ποιῆσαί σε 

"ἢ τὡὦ οὼ 

χαὶ ἐν τῇ προειρημένη μοι οἰκία τοῦ ἀνδρὸς παρα- 
χαλοῦμεν. ΜΙισθὸς δέ σοι ὑπὲρ πάντων ὃ συνήθης 

παρ᾽ ἐμοῦ, εὐχὴ πρὸς τὸν ἅγιον Θεὸν ὑπὲρ ὧν χά- 
΄ δὰ δ Α Ε Α , 

μνεις, χαλός τε χαὶ ἀγαθὸς ὧν, καὶ προλαμόάνων 
}] Ὁ ᾽ὔ 

τὰς αἰτήσεις “τῶν δεομένων. 

Βα ο δηΐε εὖ τι ἴῃ Δη ἰτϑϑῖτηο (οἶδὶ, εἰ Μεά. 5εἀ 
πΐεγαας Βαρεῖ, αὐ οἀπι, πάθοιμι. 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΧΧΧΥΙ. 169 

ς:ΞΞΞ-----------------------------Ξ----- --- τ - τ --:-Ὑ͵Ἡ-΄--ς-- -ς-- ----- ------ -------------..  - 

ἘΠΙΣΈΟΔΛΗλς: ΒΡΕ ἘΘΎΡΑΙ ΧΙ Χ ΥΈ. 

Βοραΐ ΒαΒη]ἴπ5, αὐ ῬΥΟΘΟΥ 6ΓῸ 4αϊ οὐτὶ ἦρ8ο εαποαίις ἔπονδῖ, εἴάαθ δά υἱοΐαηιν ἸΆΒθΟΓα σὰ τηϊη]ϑίγαραΐ, ποναὰ 

Ρεγυθααδίϊο πο ποσεδῖ, 

3 , Θ᾽ ΔΝ 5 ῃ κ, - ἀστοῖς ἢ 96 Ανεπίγραφος, ἐπὶ ἐπικουρία. ιϑ17|6 ἱπϑοτὶρίϊοτιθ, ατιχίϊὶ σαιϊιδα. 

ὋὉ πρεσδύτερος τοῦ χωρίου τοῦδε, οἶμαι, ὅτι πά- 

λαι ἔγνωσται τῇ εὐγενείᾳ σου, ὅτι ἐστὶν ἐμοὶ σύν-" 
τροφος. “Γΐ οὖν ἄλλο δεῖ με εἰπεῖν πρὸς τὸ δυσω- 

ΝΝον 5568 14 πηάπιάτιπη ΠΟ ἢ Πα ΘΠ ἔπιατη ΔΥΌ ΓΓΟΥ͂, 
Ἰοοῖ 1ΠΠ|π|5 ῬΓΘΒΌΥ [ΘΓ ΠῚ τιΠ8 ΠΊΘΟΙΙΠῚ ἔτι|556 δά τιοα- 
ἔπιπ). Οὐ] ἸρΊτα" Δ] 14 ἀἸ σα η τιμὴ τὶ εϑὲ, 480 

πῆσαί σου τὴν χρηστότητα, οἰχείως αὐτὸν ἰδεῖν χαὶ ὈΘΠΙρηϊζαΐθ) πὰ ΠΔ ΘΧΟΙΘΠῚ., αὐ νἱάθαϑ ΜΠ 
βοηθῆσαι αὐτῷ εἷς τὰ πράγματα ; Εἰ μὲν γὰρ ἐμὲ ἃπιῖοθ, ἴσιο οἱ ἃ4 πϑροιϊὰ ορϑπὶ [δγὰϑ9 51 ΘῃΪΠὶ 

ἀγαπᾶς, ὥσπερ οὖν ἀγαπᾶς, δηλονότι χαὶ οὃς ἀντ᾽ (5) ΠῚ ΔΠ185 5 τιΊξ ργΟξδοΐΟ ΔΠη85; ποη ἀπ τιΠῚ 41π 

" ἐμαυτοῦ ἔχω, ἀναπαῦσαι πάσῃ δυνάμει προαιρῇ. εἴ 4005 Θοάθῃηι ἰοτο 86 πιδίρϑιιπι μα ρε0., τοί 5 νἱ- 
Τί οὖν ἐστιν ὃ παραχαλῶ - Φυλαχθῆναι αὐτῷ τὴν ΤΠ} 115 ΓΕΟΓΘαΡΘ ΘΟ ηΘΓῖ5. Οὐ] ἰρίταν δϑὲ {αοά τὸ- 
παλαιὰν ἀπογραφήν. Καὶ γὰρ χαὶ χάμνει οὐ με-. 509 ὕ8 6ἱ ἀδϑουρεῖο ἀπέ ιᾶ βθυνθίαν. ἘΠΊ ΠΠν ΘΓῸ 
πρίως ἡμῖν ὑπηρετῶν πρὸς τὸν βίον, διὰ τὸ ἥμᾶς,Ἠ ΠΟΙ ΡΆΓΙΙΠῚ ἰδ θοναΐ, τ 1] ἃἃ νοι πὶ ΠΙΪ ΠΙΒΕΓΔΠ5., 

ὡς αὐτὸς ἐπίστασαι, μηδὲν χεχτῆσθαι ἴδιον, ἀλλὰ 60 «πο 650, αὖ 1086 5015, ΠΪΠῚ] ΡΥΟρυίπι. Πὰ-- 
τοῖς τῶν φίλων χαὶ συγγενῶν ὃ ἀρκεῖσθαι. Ὥς οὖν θθᾶμη, 56 ἈΠΉΪ ΘΟΥΕΙΠῚ δὲ ΡΡΟΡΙ ΠΕ ΠΙΟΡΊΙΠῚ ΤΡ 115 5115- 

ἐμὸν οἶκον, μᾶλλον δὲ ὡς ἑαυτοῦ, οὕτω θέασαι τὸν ἰΘΠΐΘΙ. Πα ΡΘΡΙπ 6. τιῦ ΠΙΆ ΠῚ, ἴπ|0 τιξ {πιὰ πὶ 
τοῦ ἀδελφοῦ τοῦδε - χαὶ ἀντὶ τῆς εἰς αὐτὸν εὐποιίας ἢ }06 Πι7115 ἔγαι 5 ἀοιηιιηι., δὲ ΡΓῸ οο]]αἴο ἴπ διιπὶ 

Ῥεπθῆοσιο ριθΡ 1. Πθιβ δὲ ΠΡ], δὲ ἀοιμαὶ, οἵ το- 

{1 ἴτπὸ ΣΘΠΘΙΡῚ ΟρΘ ἢ σΟΠϑιιθἔδ 1. ϑο᾽α5 δα [6 ΠῚ ΤΠ ϊ 
ΡΓΟΓΘΙΒ. ΟἿ 8. 6556, τι 6Χ ρϑρ πο π6 ΠῈ]1ἃ 

[ππ|]ς ΨΙΓῸ 1Π]0Γ1ἃ ᾿Π[δ γα μι}. 

παρέξει Θεὸς χαὶ σοὶ, καὶ οἴκῳ, χαὶ γένει παντί σου 
“τὴν συνήθη βοήθειαν. Γΐνωσχε δέ μοι πάνυ ἐπι- 

-μελὲς εἶναι, μηδὲν ἐχ τῆς ἐξισώσεως ἐπηρεασθῆναι 

τὸν ἄνθρωπον. 

Ρ ἐπιχουρίᾳ 1 ΕΔ1Ε ἐπικουρίας σοπίγα οὐηπῖαπι (οα]- 

Ὀστ Πάροιη. 

ὁ ἐμαυτοῦ 1 51. Μ35, ἘΔΤΕ ἐμοῦ. Ῥασ]ο ροβὲ φυΐπχαθ 
Μ585. φυλαχθῆναι αὐτῷ. Τ)οοϑὲ Ροβίγομμα γὸχ ἴῃ δ 115. 

ἃ ἀρχεῖσθαι  [ἴὰ (οἄ!οε5 56χ. ΒΔ χρῆσθαι. Ῥαι]ο 

Ῥοϑβῦ δὶ ὡς σεαυτοῦ. Νῖ55. ταὸ ἴῃ ἰοχίπι. 

ὁ τὴν συνήθη βοήθειαν 1 Ῥοίίον νἹἄοειν Προ βοσιρίατα 

(οάϊοιπι (Ἰάγοῖα. εἰ Οομμθεῆβ, 4αδτῃ Φαρα μαρεπὶ 

411 Οοαϊοοβ τὴν βοήθεϊανι 

ΒΠΙΣΤΟ  Ὴ χῆι ἘΡΙΒΤΌΟΙΤ, ΑΙ  ΧΧΧΧΥΤΕ 

Οὐοπιπηεπάδίαν 46 πὶ ΡΥ ΘΌΥ ἴ6Ρ, ε8 ἀθπηιια ἄς οαιιβᾶ, 

᾿Ανεπίγραφος, ὑπὲρ συντρόφου. δὲπιθ ἱπιδογὶρίίοπθ, δατιδα ἐϊ{πις φιιὶ 5θοιιηι {6 - 
ταῖΐ οπιίτιίπι5. 

Ὑφορῶμαι λοιπὸν τῶν ἐπιστολῶν τὸ πλῆθος. 

Βιαίως μὲν, καὶ μὴ φέρων τὴν ἐπάχθειαν τῶν ἀπαι- 
τούντων ἡμᾶς, ἐχφωνεῖν ἀναγχάζομαι. Γράφω δ᾽ 
Ξ: [) 5} ΕἸ - τω , 3 - 3 οὖν ὅμως, ἄλλον ἀπαλλαγῆς τρόπον ἐπινοεῖν οὐκ 

ἔχων, ἢ διδοὺς αὐτοῖς τὰς ἐπιστολὰς αἰτοῦσιν ἑκά- 
᾿ 3 .- Ὁ Α ΩΣ ΟῚ στοτε παρ᾽ ἡμῶν. Φοῤοῦμαι τοίνυν μὴ, ἐπειδὴ πολ- 

λοὶ προσχομίζουσι γράμματα, εἷς τῶν πολλῶν νο- 

ϑιϑρθοίδπι 8 πὶ πᾶ 060. ΘΡΙ5[Ο] Αγ. πηι] 1 {π|4}1-- 
ποη. δ νϑμοπιθπίον 4αϊάθιη, πθο ρβίθη[ι}) 
᾿πηρογε πηι αΐθ πὰ ΓΕ ΡΘΠ5 5 ΟἸΔμΠΘ 6 ΘΟΡΌΙ. 566 ἰἃ- 
τῇδ η 560 Υ100., ουτη 4|18Π| ΠῚΘῚ ΘΧΡΘΩΙΘ ΠΕ  γ]ᾶχη 1η-- 
γΘΠΙΓΘ. ΠΟΙ ΡΟβϑ11ὴ 5 Ππ|8η1 81 ἄἰθηι 115. ΠΕ θιἃ8 
Πα σ᾽ τα Ρυ5 5 1η 46 ἃ ΒΟΡΙ5. ὕ θέον ᾿λπ6 πὸ, 

Ε 4πῖα πα Πἰττορὰ85. θυ ίθγιιπε, ππΠι15 6 πΠΕ] 5. οχὶ- 
ΣῈ 

ΟἸαΞ5ις5.1, 

“ἽΠας 

ΘΟΟΧΧΥΠΙ,Ι: 

“ϑεγίρία 
σπίε ερι- 

δοοραίιτει 

ΖΠις 

ΠσΟΥΧΓΥΠΙν 

ϑεγίρία 

απίε ορι- 

διοραίππι. 



101 5. ΒΑΒΙΠΠΙ 

ΟἸακοῖ5 1 "δ τηθίτιν οἱ ἔγαῖον 1|6. ἘσΟ ΘΠ] ΠῚ Τητ] 105 ΠΏ Π1 1Π 

“ας 

ΧΠΠΙ, 

αἸχουῖε, 

Οτεροτῖο {ταἰτὶ εἶ εἰϊδοΥιηῖτι6 65 5οτιίϊε οἱ 
᾿γροσίαοῖς. 

δογίρία τ ΟἸΟΠΙΔΗ ΠΊΜΠΕ ΘΘΘ ΘΠ Δ Πη., {186 ΘΟΙΏ ΠΉ1ΙΠ15 
υἱάοίτιν απ- . “ΟΣ - τὸ 380 σαὶ 681, [ἢ ΤΥ 5[1015 ἀοστμδι]τι5. ΠΟ ΘΘΟΘΡΠΘηἴ65 ἃ 

370. 

Ραιῖα ἀπηΐοοβ ἃς σορπαίοβ εὖδ6 [ἈΓΘΟΙ 5 ΠΠΘΉ 6 ρᾶ- 

ΓΘΠΕΪ5. ἸοοῸ σΟΠΒΓ {π|{π|Π} 6556 ΡΓΌΡΙΟΡ ἀἸσἸα 6 Πὴ 
1Π|Ὰ1., 1Π {πᾶ 511π| ἃ ΠΟΠΉΠΟ ΟΟἸ]οσδξιι5. ΠπιΠῸ 

δα 6 η} ΘΟ] οί θη πὰ θ6Ὸ ΠΙΠΡΙΟἾ5. ΠΊΘΘΘ ἘΠΠῚ1ΠῚ 

ΠΙΠαμ., δὲ ῬΥΘΟΟΥ" , τῇ ἀΟἸητι5., ἴῃ {πᾶ ἐπὶ θην ]-- 

ἴπι5., ἴῃ δΘο΄διη ϑἴαξι ρϑυπιαπθαΐ ; πΠ6 θθηθῆοα 1 

ΟΠΊΠ65 ΕἸ ρ ΓΔ 115 ἔπ|88 ΡΥ ΘΘΒΘ 18, Πτιῖο νἱῸ Οατιϑἃ 

511 δ. ΟΥ͂ΘῸ τη ]  ϑίϊθ. 564 {8 δι] πηητιπη 6Χ θὰ- 
ἄδη] ἀοπηο 4101, Π|Π1} Πα 6 Π5 ΠΠΘΟΥ ΠῚ, 564 οΠπὰ-- 

ΓΟΓΙΙΠῚ διιϑἰθηΐαίτι5 (ἀΟα Γ ΕΠ Ρ115 ; ῬΓΘΟΟΡ τὶ Παῖο 

ἄοιηο, ἴῃ 4πιᾶ Πε ΡΙΓτι5. 511Π}.. 1ἴἃ ῬΑΓΟΔ5., τ ΤΉ] Π] 

ΑἸΠΠΠΘ ΠῚ ΘΟΡΙ ΠῚ σΟΠβΟΡν ἴτυιι5. ΡΟ ἢἰ5 [6 ΤΠ θιι5 

δῖοι πὰ γΘπ16 γϑπποῦθῖ. Αἴάαιιθ 1Ππ6 δεϊαιη., 
4ποα ΟἸΠἾτ1ΠῚ ὙΦ Ἰ551 ΠΏ} Θϑ.., αἰ ΓΔΕ] ἔπιὲ5. ΠῸ- 

[Π| 6556 ΨΟΪΟ., 56 Υν] ΠΟΥ ΠῚ ΑΓ ΠῚ ΤΠ ΧΙ Δ ΠῚ 

1] Ὸ πη ἃ ΠΟΡΡῚ5 Πα θυ ]556., πᾶ πο ΠΙΘΙΟΘ 61 ἃ[]Π]6Π-- 

[ΟΓᾺΤῚ ΠΊΘΟΥ ΠῚ Ῥ ΑΙ ΘΠ ΠΡιΙ5 ΓΤ 615 ΒΡ ΡΘα ἈΠΕ ΠΡ 115. 
Μογοθ5 διιΐθπι 11 ΠΟΙ Θὲ ΟΠΠΠΙηΟ “οπιιη],, 5σοά 

5115 ΡΥ νἱΐδη. ΟἸι8 1 51 “τ σγαᾶνο 11}15 δοοῖάδ - 
ΤΙΣ, ἸΙοοῦ δὲ 114 δὶ πη6 θη [6 γ6., δὲ Θθὸ γίὰ ἃ] Τὰ 

γι θαι ε15 ἀο ΘΧδοΙοΥ 115 ΘΙῸ ΟΌΠΟχίτι5. 

Γ ἔχω ἕνα Ἴ Μα]ο ἴπ οπ15 ἔχω, ἵνα, 4ποα δχ 86χ 

Μ95. οπποπ ανίμηιβ. Μοχ το πὶ ο1{1 ἀνετράφη, τη ο] ττι5 

ἴῃ φαδίπον Μ95. ἀνετράφην. 516. δῃϊπὶ Πα] οὶ ράμ]ο 

Ῥοβέ ὁπηη68 6611] οἱ Νῖ58, 

ἃ διασώζοντα  ὅ1. Μεά, (151, βοροιχη ἄπ, ππι5 Οχ 

ΠσΕΒΑΠΕΕ ΟΑΡΡΛΌΏΟΟ. ΑΠΟΠΠΈΕΡ. 

μισθὴ καὶ ὃ ἀδελφὸς ὃ δεῖνα. ᾿Εγὼ γὰρ πολλοὺς 
φίλους καὶ συγγενεῖς ἔχειν ἐπὶ τῆς πατρίδος διμμολο- 

γῶ, καὶ αὐτὸς εὶς τὴν πατρικὴν τάξιν τετάχθαι, διὰ 

τὸ σχῆμα τοῦτο εἰς ὃ ἔταξεν ἡμᾶς ὃ Κύριος. Σύν- 

τροφον δὲ τῆς θρεψαμένης με υἱὸν τοῦτον ἴ ἔχω ἕνα, 
χαὶ εὔχομαι τὸν οἶχον, ἐν ᾧ ἀνετράφην, ἐπὶ τῆς 

δ διιοίας καταστάσεως διαμεῖναι, ἵνα μή τι ἣ πάντας 

εὐεργετοῦσα ἐπιδημία τῆς σῆς χοσμιότητος, ἀφορ-- 

μὴ πρὸς λύπην τῷ ἀνδρὶ γένηται. ᾿Αλλ’ ἐπειδὴ ἔτι 

χαὶ νῦν ἐχ τοῦ αὐτοῦ διατρέφομαι οἴχου, οὐδὲν ἔχων 
σω -Ὁ , ᾿Ὶ - - τ 

τῶν ἐμαυτοῦ, ἀρχούμενος δὲ τοῖς τῶν ἀγαπητῶν, 
-Ὁ ῳ ,ὔ -Ὁ - ΗΝ , ἐν τος ,ὔ 

παραχαλῶ οὕτω φείσασθαι τῆς οἰκίας, ἢ ἐνετράφην, 
Α - “- ᾿ 

ὡς ἐμοὶ τὴς τροφῆς τὴν χορηγίαν ἃ δισσώζοντα. 
,ὔ Χ ᾿] ἢ , Ὁ μ᾿ ᾿ , ΕῚ 4 

Καί σε ὃ Θεὸς ἀντὶ τούτων, τῆς αἰωνίου ἀναπαύ-- 
» ἼΓ - Ἁ ΕΣ 

σεως ἀξιώσειεν. ᾿[ὐχεῖνό γε μὴν πάντων ἀληθέστα- 
Ὶ ,ὔ 

τὸν γινώσχειν σου τὴν χοσμιότητα βούλομαι, ὅτι 
ως Ν' ἐς [4 Α ὌΝ ας ᾽ Ὁ ρὰ σ Φ 

τῶν ἀνδραπόδων τὰ πλεῖστα παρ᾽ ἥμῶν ὑπῆρξεν 

αὐτῷ μισθὸς τῆς τροφῆς ἡμῶν, τῶν γονέων ἡμῶν 
,ὔ ξ Α ᾿ »ῃ ͵, ἊΝ 

παρασχομένων. Ὃ δὲ μισθὸς οὐ παντελής ἐστι 
- Δ Ν 

δωρεά " ἀλλὰ χρῆσις διὰ βίου. Ὥστε ἐάν τι βαρὺ 
» - ι ᾿Ξ 

Β περὶ αὐτὰ γένηται, ἔξεστιν "ἢ αὐτῷ πρὸς ἡμᾶς ἀπο- 
ὍΡΑ ὶ ἐσόμε0 .-“- - ἴσο «Ὁ ὦ Ὁ 10 

πέμψαι, χαὶ ἐσόμεθα ἡμεῖς δι’ ἑτέρας ὁδοῦ ὑπεύθυ- 
- 7 

νοι τελέσμασι χαὶ ἀπαιτηταῖς πάλιν γινόμενοι. 

ἈΠ ρη5 εὲ ΟἸάγουη. ἴῃ ππαυσῖηο, Τἄομη Οοἶοχ ἴῃ ἰσχία 

διασωζόντων. Οοὔοχ Ἐδο]οθία Ρανῖβ. διασωζούσης δοσπη- 

4ἃ πηᾶηὰ ; αἱ ρυϊπηα τηᾶπιι Ποῖ οαπὶ Θ1||5 διασώ- 

ζουσαν. ᾿ 

» αὐτῷ 1 516 φιήπήηπο Νῖ55, ἘΜ1Π αὐτά. 

ἘΡΓΡΟΥ ΠΑ ἈΝ ΧΥΤΙ ἘΠΙΣΤΟΛΗ λη΄. 

Οἴχπὶ πηθιπιορθέ ΒΑβΙ]Πἴπι5, τις σορουίιβ ἔγαΐοι, τὰῦ πη α]}01 111, οσβοη απ ἃ Πγροβίαθὶ ποῖ 58 {15 56  ΠΟΡΟΓ ; Οχρο- 

Ὠ1[π“Οἰ 4] 1π ουϑὶῦ τ ἴ61 πα 46 : ἃ0 ἔγ5. ΠΥ Ροβίαβοϑ, πᾶ μη Θϑβοη απ ἴῃ Τ υϊπίίαῖο ἀοίοπα!, 1{{ὸ 111π-- 

δίναις ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ οχ [πἸῺ46 ροίίτο, Ἐχρ]οαὶ (πιὸ βθηβδιι Ῥαῦ]ι5 5ρ] Ομ ονοπι σ]ονῖτ οἱ Πρ αγαμη ΠΥ ροβίαβὶϑ5 

ς Τρηγορίω] Γιοστίατ' πόθο ορίβίοϊα πίον Οροτα ατο- 
ΘΟΓΙ ΝΎΒΘΘΩΙ ἴοπι. 8, Ρ. 38, 51} ποπηῖηα σοβου 
ἽΝ Υβ80η1 ἃ Ῥείγιπη ἐγαίτομη 6 αἰ θη Π1ἃ οββοπ το 

εἰ Πιυγροϑίαβι5, 564 δὰπη ΒΆ51110 {για τΐ ΟΠ Π 65 Ποβίσὶ 
Ἐοάϊοο5 Μ85. ϑΕγ}5. Βά51}1}1 [οϑἴπιτη 6856. οἰδτηϊζαΐ : ἃ6 
ἴρϑα οἰϊαπι βυποάτι5 (μα ] ο οηθηβ15 ραγοπίοπι ορ βίος 
Ἰὰ 1θαβ  Πατὰ ἃρπόβοῖ!, ἄππῃ αἰ, τηασθιπι ΒΑΘ] τιτ, 

δι 1 ί ΞρεοςΣ ὶ διαφορᾶς οὐσίας χαὶ ρηγορίῳ φῷ περί διαφορᾶς ς Π 

. ὑποστάσεως. 

Ἐπειδὴ πολλοὶ τὸ χοινὸν ὅ τῆς οὐσίας ἐπὶ τῶν 

μυστικῶν δογμάτων μὴ διαχρίνοντες ἀπὸ τοῦ τῶν 

σγαῖϊδθ. τη! ἰδέαι 1π ΘΡ 5ίο]α Πγροβίαβθοῃ αιΠθσθη- 
[18πΔ ΟΡ απ 856, (οποῖ}. (ΟἸ]να]οοα. ραν. 8, σἂρ. 1. 

Ῥ. 825. 

ἃ τῇ; οὐσίας Ἵ (151. ᾿αϊπηι5 τῆς φύσεως. Ῥάι]ο ρμοϑῖ 

ἄτιο Μί58. συμπίπτουσιν. ἀὐοσον ΝΎββοπὶ οοπίοχ[ιβ 

ἴῃ πο ΡΥ πη ογ 10 τηΐλαπὴ ἴῃ πηοάιιπι ΘΟΥΤΙρ ἔτι. 



ΕΡΙ5ΤΟΙ, 

͵ - - ὑποστάσεων λόγου, ταῖς αὐταῖς συνεμπίπτουσιν 
« ,ὔ ᾿ΨΗΝ ὁ ψ' ἊΝ αὐτὰ δ Ὁ ε ᾽, 
ὑπονοίαις, καὶ οἴονται διαφέρειν μηδὲν οὐσίαν ἡ ὑπό-- 

Ρ ΝΕ (ἢ. νν-ν ΄ Ἔπον, ΚΠ ΤΙΞ ΞΕΣ. μα Ἐς στασιν λέγειν (ὅθεν καὶ ἤρεσέ τισι τῶν ἀνεξζετάστως 
λ ον Ϊ, τ: , τὰ τοιαῦτα προσδεχομένων, ὥσπερ μίαν οὐσίαν, 

ἜΠΞ ἼΩΣ ἈΉΡ, , ΓΝ Ὁ ΕΠ 
οὕτω καὶ μίαν ὑπόστασιν λέγειν " καὶ τὸ ἔμπαλιν, 

} - ,ὔ ᾿ ᾿ 

οἵ τὰς τρεῖς ὑποστάσεις παραδεχόμενοι, καὶ τὴν 
ῸὉἄ οὖὁο Ἁ 

τῶν οὐσιῶν διαίρεσιν, κατὰ τὸν ἴσον ἀριθμὸν, ἐχ 

τῆς ὁμολογίας ταύτης δογματίζειν οἴονται δεῖν) " 
ΝΑ .- ε “ ᾿ Ν. ἃ διυ,βια , ε , διὰ τοῦτο ὡς ἂν μὴ χαὶ σὺ τὰ ' ὅμοια πάθοις, ὕπό-- 

, , . ᾿ 
μνημά σοι διὰ βραχέων τὸν περὶ τούτου λόγον ἐποιη- 

, ΕΦ νὼ ᾿ Ὁ 

σάμηην. Ἔστι τοίνυν, ὡς ἐν ὀλίγῳ παραστῆσαι, 
,ὔ -» ϑ τοιαύτη τῶν λεγοιλκένων ἣ ἔννοια. 
,ὔ - 

Πάντων τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἐπὶ πλειόνων καὶ 
οο -Ὁ Ὁ ΄ , 

τῷ ἀριθμῷ διαφερόντων λεγόυενα ὅ πραγμάτων, 
, τ . χαθολιχωτέραν τινὰ τὴν σημασίαν ἔχει, οἷον ἄν-- 
ε ᾿ - Χ ΄ θρωπος. ἦ Ὃ γὰρ τοῦτο εἰπὼν, τὴν χοινὴν φύσιν διὰ 

-Ὁ - [«ἱ - ,ὔ τ τὉὭ ᾿ 

τοῦ ὀνόματος δεΐξας, οὐ περιέγραψε τῇ φωνῇ τὸν 
δ ͵ ΝΝ δ ᾿ - , 

τινὰ ἄνθρωπον, τὸν ἰδίως ὑπὸ τοῦ ὀνόματος γνωρι-- 
, ᾿Ὶ Θ᾽ Ν Υ̓ ζόμενον. Οὐ γὰρ μᾶλλον Πέτρος ἄνθρωπός ἐστιν, 

“ 4 ΄ὔ ᾿ ἤ πὰ σης Ὁ « “" 
ἢ χαὶ ᾿Ανδρέας, χαὶ ᾿Ιωάννης, καὶ Ἰάκωξος. Ἣ οὖν 

, - Γ 

«χοινότης τοῦ σημαινομένου, δμοίως ἐπὶ πάντας τοὺς 
᾿ Ἁ Ἂν, - 

" ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὀνομα τεταγμένους γωροῦσα, χρείαν 
»ν - πε αν - Η͂ 

ἔχει τῆς ὑποδιαστολῆς, δι᾿ ἣς οὐ τὸν χαθόλου ἄν- 
Ν , Χ , “ἃ θρωπον, ἀλλὰ τὸν Πέτρον ἢ τὸν ᾿Ιωάννην ἐπιγνω- 

,ὔ γχενλ ὯΧ Ὁ ΕῚ , ΡΣ ’ ΕΗ λ 

σόμεθα. “Γὰ δὲ τῶν ὀνομάτων ἰδικωτέραν ἔχει τὴν 
- ΝΣ 

Δ ΧΧΧΥΗΝ. 10ῦ 

Ο πγροβίαβθωῃ γδίο πη , ἴῃ θαϑάρθιῃ γϑοϊάτιηΐ ποῖο-- 

Π65, ΠΙΠΙ] 4116 ΘΧἸϑι μηδ ηΐ 1Π ΓΘ 6556 5 ἘΠ ΡΊΛΠ 6556 Π-- 

[ἰὰ ἃπ Πυροϑίαβϑιβ ἀϊοαῖαν (πππάθ ουϊαπὶ θ]δου 

ΠΟΠΠ1}115 5116 ΘΧΔΠΪΠ6 ΓῸ5 Θ] Π5Π]041 Δ Π {6 Π|1-- 

Ῥυ5., τ ππᾶπὶ Θϑϑθη δ, ἰΐὰ οἱ Πυροβίαϑι 

ἘΠῚ] ΠἸΘΘΓΟ: οἱ νἱοθ νϑῦϑᾶ, 4 Πμυροϑίαϑοϑ [168 

ΡΙΟΠιθπία, θἐϊδι Θϑϑθ Παρ Εἰ ν]ΒΙΟ ΠΟΙ 56-- 

σαπά παι ΘΠ} 461 ΠΕ ΠΊΘΙ ἢ 6Χ Πᾶο ΘΟΠΓΘ5510Π6 

βία πιο πα πὶ 6556 μιὰ): ΡΡορίθνθα π6 ἴπ 4πο- 

416 511}11Π1ἃ ῬΑ 15, ὈΥΘν μὴ θὰ 6 ΓΘ ΒΘ ΠΊΟΠΘΠῚ 

θ᾽ ἘΠ σοι! ῃ [ἈὉ}1 Ιοοο οοηΐοθοὶ. Ἠδγιῖ Ἰσιταν νο- 

Οἵ 5 πὶ Ρδιιοῖθ γθιη ἀθοϊαυθ πηι; ΠΘΙΪΟ [πδθο 6ϑῇ. 

2. ΕΧ ΟἸΠΠΙθι15 ΠΟΙΏΙΠΙ 115 ἃ[1ἃ., ἀ6 γοθτι5 ρ]π- 

ΥἼτ15. δ ΠιΠΊ6γῸ ΑΙ Ρ πε )ι15. ἀϊοΐα., ποῖ Π ΘΠ 

«πδηγάἀΔΠ} τη 15 ΘΟ Π ΘΓ Ά] 6 ΠῚ Πα ροηΐ, νοϊαὶ ποπιο. 

Οὐ θηΐμη Ποο ΑἸΧΙΕ., ΘσΟΤημητιηὶ πδΐτινα Ρ6 1 14 πο- 

Τη6 0 Πα ]Ἰοαῖἃ , ΠΟ ΟἸΡΟΙΠ5ΟΓρ51: Πὰς νοοδ σογ- 

ἴππΠῈ ΦαΘη Δ} ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ, ΡΥΟΡΓΙΘ ᾿ἰϑίο ΠΟΙΏΪΠΟ 

ἀδϑισπαί πη. ΝΌῸΠ ΘΠΪΠῚ τηὰ 5 ΡΟΙΓΙ5 ΠΟΙ δϑβί, 

408η} οἱ Απάγθαβ,, δὲ 7ΖοᾶππΠ65, δἱ 918 οοθιι5. 1[ἃ- 

{π|6 σοτη μη} 5 ΓΘῚ 5:5 11 οα ἴθ 511 1]Π16} ΟὨΊΠ6Β ; 

41 518} δοθ πη ΠΟΠῚΪΠΘ ΓΘΟΘΠΒΘΠΓΠ1, ΘΟΠΙΡΡΘΠ6Π-- 

Ε ἄδπ5., 50} 1 ν]ϑιομ θη μοϑβίι!αϊ , Ρ6Ὶ {πη} ΠΟΠ 

ΠΟ Π] Π ΘΠ ΦΟΠΘΡΑΓΠ , 5644. Ῥοίγιιη ἅτ ΤΟΔΠΠΟΘΙΩ 

σΟΘΠΟΒΟΔΉγΕ5. ΑἸΪὰ ΨΘΡῸ ΠΟΙΉΪΠἃ ΠἸΔ 515 ρΘΟΙΪὰ- 
ἔνδειξιν, δι᾿ ἧς οὐχ ἣ χοινότης τῆς φύσεως ἐνθεω- 116 ΓῸΠΙ Πα ης ΠΟΙΟΠΘΙΠῚ , {πὰ ΠΟΠ ΘΟΠῚ ΠΉΠΠ]Γἃ5 Πᾶ- 

ρεῖται τῷ σημαινομένῳ, ἀλλὰ πράγματός τινος 

περιγραφὴ, μηδεμίαν ἔχουσα πρὸς τὸ διογενὲς, 

χατὰ τὸ ἰδιάζον, τὴν. κοινωνίαν, οἷον ὃ Παῦλος, ἢ ὃ 
[2 7 μὴ ΄ὔ ᾿ « 7] Ἁ - ᾿ ἮΝ 

Τιμόθεος. Οὐχέτι γὰρ ἣ τοιαύτη φωνὴ ἐπὶ τὸ χοι- 

νὸν τῆς φύσεως φέρεται, ἀλλὰ ὃ χωρίσασα τῆς περι- 
Ὁ δ Ξ ΄ ο 

ληπτικῆς σημασίας, περιγεγραμμένων τινῶν πραγ- 

μάτων ἔμφασιν διὰ τῶν ὀνομάτων παρίστησιν. 

“Ὅταν οὖν δύο ἢ χαὶ πλειόνων κατὰ τὸ αὐτὸ ὄντων, 

οἷον Παύλου χαὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, περὶ τῆς 
. ,ὔ Ὁ» 5 , - ,ὔ 5 ΕΣ 

οὐσίας τῶν ἀνθρώπων ζητῆται λόγος " οὐχ ἄλλον 

τις ἀποδώσει τῆς οὐσίας ἐπὶ τοῦ Παύλου λόγον " 

ἕτερον δὲ ἐπὶ τοῦ Σιλουανοῦ, χαὶ ἄλλον ἐπὶ τοῦ 

Τιμοθέου - ἀλλὰ δι’ ὧν ἂν "ἢ λόγων ἣ οὐσία τοῦ 
Παύλου δειχθῇ, οὗτοι καὶ τοῖς ἄλλοις ἐφαρυόσουσι" 

,, 3 π᾿ ͵7ὔ ’, [φ - ΕΣ , ΩΝ 

καί εἰσιν ἀλλήλοις δμοούσιοι, οἱ τῷ αὐτῷ λόγῳ τῆς 
ξῚ ,ὔ « Ὑ 3 Α ᾿ς Αὴ Ἁ 

οὐσίας ὑπογραφόμενοι. ᾿᾿ῇ ὺπειδὰν δέ τις, τὸ χοινὸν 

μαθὼν, ἐπὶ τὰ ἰδιάζοντα τρέψη τὴν θεωρίαν, δι᾽ ὧν 

χωρίζεται τοῦ ἑτέρου τὸ. ἕτερον, οὐκέτι ὃ ἑχάστου 

ὁ οὕτω  ἤᾶπο νοσθηὶ Δ“ 4Π1 Ίτητι5 οχ {1} 115 νϑΐαβίῖο- 

511215 δὲ ἀποθτι5 8115 Νῖ55, [ἢ ἐγ ῖ]τι5 1115 οὕτως. 

ἢ ὅμοια. πάθοις  Τνε5. Μ585. γδοθπίϊογθϑ ὅμοια πάθῃς. 

Τιερὶῦ βἰδτιη (Ομ βι8 τῶν περὶ τούτου λόγων. 564 

Ἰνδδο δηθη αίϊο τ] πὸ ΠΟΟθββαυα, 

πραγμάτων 1 [{ἃ 5ὸχ δοἴ!Ποο5 ΜΙ55. Οουνιρίο ἴῃ 6ἦ1- 

[15 πράγμιατοαι. 

ΑΔ ταγαῦ σομϑι ἀθγαία ἰπς ΓΘ 5 ση!Ποαΐα., 564 οὔ71|5-- 
ὯΔ} ΓΘ ΟἹ ΡΟ. ΠΟΥ  ]Ο Πα ]]8 πὶ ΠΑ] 6Π5. ΟΠ 60 

4ποά 511π|1}}15 οϑὲ Ππαΐαγϑθ , ἴῃ 60 {πο ΡΓΟΡΥ ΠῚ 

6ϑὲ 59. ΘΟΙΠΙΠΠΙΠΙΟΠΘΠῚ ; ΘΧΘΠΊΡΪ Οδιιδὰ., ῬΔΆΠΠ5 . 

αι ΤΙπιοίῃοιιθ. ΝΟῸΠ Θῃΐτη 181 6] Π5Π1041 νΟΧ 1π 
ΠΤ ΓΔ Π ΘΟΠΊΠΊΠΠΘΙῚ δγίτι, 564 ἃ σΘΠΘΓΑΪ] - 51- 

σηἰ ΠοδΟΠ6. 5ΘραΓᾺΠ5.., ΓΟΡ ΠῚ (παν πάη οἷν- 

ΟἸΠΠΊΒΟΥ ρ δ τ Π) ΠΟΙΌΠΘΙΩ. ΠΟΙ} 115 “θοἰαν δῖ. 

ΤΆπ|6 οἴ ἀπο τι5. ἅτ Θεατη Ρ]ΕΥθ115. 51π|8] 

ΘΟΠ] ΠΟ 15... Ρυῖα., Ραιΐο,, οἱ 5|νᾶπὸ., οἱ ΤΙπιο- 

{Π60 5 1Π 6 ἘἸΡῚ ΠῚ 6556 Π 1188 Ππιπηὰ πὲ 46! ΠΙΕἶΟ., ΠΟΙ 

4118} ὅ{|5 τη Ῥάα]ο. γθά θὲ θϑϑθῃῖϊθθ ΓΑΙΙΟΠΘΙῚ . 

5 δ[΄ᾶπη ἴῃ ΘΠ νᾶ ΠΟ, οἷ 8]1ΔΠ} 1ῃ ΤΠΊΟΙΠΘΟ : 5664 4]- 

θ1τι5 υϑυθ]5 Ῥδ1Π}1 δϑϑθη τα οβίθηϑα {πΘ 1, δ 6] 

ΘΕ81 8115 Ομ νοπΙθπὲ: ἃ0 ΘΟΠΒ 5 δ η 1} 65. 1ΠΊΘΥ 

86 51Πηΐ,) 41] Θ 6} Θ5561|{188 ΓΆ ΓΟ Π6 “6ϑ᾽σ Δ ἔπ)". 

1Π01 γεῖὸ {4115 60, 4πποὰ σΟΠΊΠΠΠ6 Θϑῖ, 1η16]]θοο, 

Δα ργορνγιθιααμη 56 οοπυθγίου τ ΘΟ  ἀθΘΡΆ ΠΟ Π6ΠῚ, 

" ὑπὸ τὸ αὐτό] 51. Ηαη]. οἱ (ὐοἶ5]. ρυϊπλιβ οὐπὴ ἔσι- 

Βὰ5 Βορι5. ἘΔ ἐπὶ τὸ αὐτό. 

ἃ χωρίσασα Ἴ [τὰ 56χ Νίβ5. εἴ ἀρὰ ΝΝγβδεπιιπι, ἘΠῚ - 

ἔοπο8 ΠΆ511}1 χωρήσασα. 

λόγων ἡ οὐσία 1 [1 Μ55. οἴηποβ εἰ Ν γβ5. ΕΠ λυ- 
γῶν χαὶ οὐσία. 

ΟἸαςςὶς 1. 

Ὅυο πο- 
ὨλϊΠ πὶ σ56- 
πετᾶ. 

"ΟΥ̓ ] 
ἰηῖον 856 

σοΠ50}- 

8ἴ Π|1.] 65, 



100 5. ΒΑΡ ΟΕΒΆΛΠΕΞ, ΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ΟἸαϑοῖβ. 1. Ῥ6Ι 415. ΑΙ ἔθυτιπι Δ} ΔΙΘΓῸ 56ρδγδίαν ; ΠΟΙ Δ} 
ἈΠΊΡΠΪ 15 ΓΔΠῸ., ΡῈΡ 4π|ᾶπε εἰπιιπι]αοάαιιθ οορπο- 
56 {2 ΟΠ Θὰ ΓΑ ΠΟΠΘ . 4126 46. 4110 ρῬγοίθγιν, 

Ῥδι οπηπία οοηβοητϑί, {πδτην]5 1Π ἈΠ Ό]Ριι5 οοτη- 
πηι αΐθη Πα 6 "6 ΘΟΙΠΡΘΓΙ ΓΕ. 

3. Ηος ἰρίξιν ἀἸοἰ Πηι5 : {πο ργΌρτῖα ἀϊοϊξαν., 
ἰᾷ4 Πυροϑίαϑὶβ ποιηῖπθ πα σαν. Οαἱ δπῖπη ΠΟμη]- 

π6η αἰχῖξ,, σοηἤιβϑαπι φπδηγάδηη ἰἄθδτη Ρ6Γ ᾿πά6- 

Π π᾿ Γα1 5 5 ΠΟ ΠΟ Π ΘΙ 0.1} 118 ᾿Π|Ὰ}1}, 56 πὶ Πὰ- 

ἴὰγὰ 4π] 46 Π} ΘῸ ΠΟΠΉΪΠ6. οβίθπαάδἪιν, 510 5156 Π5 
Δι 61 Γ65. οἵ ΡΓΟΡΓΙΘ ΠΟΙΗΪΠΟ αοϑίσπαΐα , ΤῊ] ΠΪΠῚ6 

5 ση!Ποθίιν. Οἷἱ ἃπίθπι Ῥαῦιπι ἀἰχῖς,, οβίθπαϊε 

ἴῃ γ6 ΠοΟ ΠΟΠΉΪΠ6 5] ηἸΠοαΐα 5} 05]5ἰθ πίθ π Πδίτι- 

γᾶ). σου Ἰρίτν Πγροβίαβιβ θϑῖ, πΠῸη πο πα 
ο556 185 ΠΟΙΙΟ,, 4188 ΟΡ δΟΠΙ ΠΝ Πἰ [αἴθ πὶ Γαΐ 5ἰσηἰ- 
Ποαἴδθ. ΠῚ} Π} 56 θὴ ΓΘΡΟΡΙ , 5664 1186 4π0ἃ Θ0Πη- 
ΤΉ11Π6 π᾿ ΔΙΠ7π|ᾶ γῸ οἱ ἱποΙ ΓΙΌ ΒΟ Ρ τ Π 6ϑῖ, ΡῈ. 

ΘΟΠΒρΡ οτὰ5 ΡΥΟΡΥΙΘἴαίο5. γΘϑιυ  ΠοΊ  ἃ0 ΟἸΓΟΙΠΊΒΟΓῚ-- 

Ὀ1; φιθμιδαιηοά πη οἵ δου ρίανα ᾿ρ5ἃ 50161 51Π}1}6 
αι ριατῃ [ἄσθΡΘ., οἴαπῈ 1 πη} 15 8115 [0015 5». ἔπη} 

ἴῃ ἰδίου ϊα 1000}]1. Νμη {1185 Δ Ιρϑιῖιη δἰτἰποπὲ πᾶν- 
γαΐπγα,, Ροβίψαδηη ρυῖπο 14 «πο σΟΠΊΠΠΠ6 Θϑὲ 

ΘΟΠΙΠΙΘΙΟΓΑνΙΐ, δὲ αἰχιῖ, ἤοπιο ; 5ἴαϊιπ αἰ γΊ Πλ1ΐ 

ῬδΡ 14 αιιοά ργόρυαηι οϑὲ, δἀάθπάο, φιίάαηι. 

566 6556 η1185 4υ] θη «ἰ6βου ρ ΠΟ Π ΘΠ, τιΐ 56 ΠΟ Π 5 
ῬΙΌΡΟΒΙΓΟ π1}1} σοπά πποθπίθπι γϑίϊουϊ : ΠΠπ|4 δὰ- 

ἴθ φιίάώπι ΡΥΟΡΓΙ5. ΠΟΙ5 ᾿π4Ἰοαΐ,, δὲ Ιοσιηι γο- 

δρθ 5 δ ποῦ ᾿π4]οἷα, οἱ φαθθοπμη 16 ΘΧ ΡΙη- 

5665 οἰ] δοῖὰ ἀἸἰβποίαγα 1}π|π ΘΡἢ, δὲ ἃ σ0Π1- 

ΤηλΠ1 5 σηϊ Ποία βοραναΐαγα ; Δά60 τι ροΥβρ οι 

1Π ΟἸΠΠΙ})115 Θϑϑϑὲ 1ΠΠ1π|5... ΟἹ }π|5 Γ65. ρϑϑίδο ΠΔΡ ΓΔ ἢ-- 
τὰν, ἀδβουρῖ]ο, ΘΧ ΠΟΠΉΪΠΘ, ΘΧ Ιοοο, ΘΧ ΔΠ1ΠῈ] 

ῬΓΟΡΥΙ ΘΙ τΡιι5., ΘΧ 115 {188 ΘΧΈΡΙΠ5ΘΟΙΙ5 1Π 60 60Π-- 

Βρ οἱ θραπίμν". Οἰιοα 51 Θβϑθηεῖθο ἐδ ἰ55θὲ γα ΟΠ 6 ΠΏ, 

111 58Π6 [αἰδϑθὲ δου απ, {{86 ἀϊοΐα ϑιιπΐ, 1η πᾶ- 

ἴπ|ε8 ΘΧ ΡΠ] σΔΠΟΠΘ τη ηῖο. Ἑδάθηι Θηϊ πὶ γΆ 10 {τ|5- 
56. δὸ ἀβ Βαϊ ἀδα ϑδιοῃ!α,, ἄθαιιθ Βορμᾶν Μίη- 

Π860., δὲ 46 51Π61}15,. “Ζπογι 10] τηθηῖο ἢξ, μο- 

ΠΏ] ΠΙθ115. ΟΔ } ̓ σΊ τ 1Π ΠΟΒΕΓ5 ΓΘ 5 ἀσΠΟν 51] 
ὕ πα 66- (ἸΒΟΥ  Π}] 5 ΓΔ ΠΟΠΘΠῚ ᾿ΠΊΘΙ 6556 18 πῈ δὲ Πγυροϑίδ-- 

τις 85 φἤγῃ., ΘᾶΠ| δἱ δ ἀϊνὶπα ἀορυηαία ἐγ Π5 ὍΘ ἢ 5, ΠῚ 
ἼΥΡΟΒ5 8568 

ἐχριϊοαας. ΘΡΡΆΙ5. 6 Ῥαίν 5. βββθηία αὶ αι Εἰ] σιισρσογοῖ 
ἀμ. 

ἵν 

Ὀ 

Ε 

γνωριστιχὸς λόγος τῷ περὶ τοῦ ἄλλου διὰ πάντων 
συνενεχθήσεται, χἂν ἔν τισιν εὑρεθῇ τὸ χοινὸν 

ἔχων. 

ο ᾽ὔ ΝΠ ον - 

᾿γοῦτο τοίνυν φαμέν" τὸ ἰδίως λεγόμενον τῷ τῆς 

ὑποστάσεως δηλοῦσθαι ῥήματι. Ὃ γὰρ ἀνθρωπον 
ΘΕῸΝ ΦΡῈ ἊΣ τὶ Ἢ κα, σις, δ - 
εἰπὼν, ἐσχεδασμένην τινὰ διάνοιαν τῷ ἀορίστῳ τῆς 

σημασίας τὴ ἀχοΐ ἐνεποίησεν - ὥστε τὴν μὲν φύ- 
2 ὩΣ - » λεοε λ σιν ἐχ τοῦ ὀνόματος δηλωθῆναι, τὸ δὲ “ ὑφεστὼς 

᾿ ᾿, 5.) 41. “ὠ ᾿π οἷν ᾿Ξ 
καὶ δηλούμενον ἰδίως ὑπὸ τοῦ ὀνόματος πρᾶγμα μὴ 

σημανθῆναι. Ὁ δὲ Παῦλον εἰπὼν, ἔδειξεν ἐν τῷ δη- 

λουμένῳ ὑπὸ τοῦ ὀνόματος πράγματι δφεστῶσαν 
᾿ , τω νιν Σ ΓΝ ΑΡΜ ΕῚ "7 

τὴν φύσιν. Τοῦτο οὖν ἐστιν ἢ ὑπόστασις, οὐχ ἣ ἀό- 
-Ὁ το ,, 

ριστος τῆς οὐσίας ἔννοιχ, μηδεμίαν ἐχ τῆς χοινότη- 

τος τοῦ σημαινομένου στάσιν εὑρίσχουσα, “ ἀλλ᾽ ἣ 
" ἂν ,ὔ 2 πω ᾿ , τὸ χοινόν τε χαὶ ἀπερίγραπτον ἐν Τῷ τινὶ πράγματι 

"Ὁ ,’΄ ᾿τὋ 

διὰ τῶν ἐπιφαινομένων ἰδιωμάτων παριστῶσα χαὶ 

περιγράφουσα ὡς καὶ τῇ Γραφῇ σύνηθες τὸ τοιοῦ- 
- - ᾿ Ὁ , 

τον ποιεῖν, ἐν ἄλλοις τε πολλοῖς, καὶ ἐν τῇ χατὰ 
ν - ᾿ 

τὸν ᾿Ιὼδ ἱστορία. ᾿πειδὴ γὰρ ἔμελλε τὰ περὶ αὐὖ- 
“μ "» » - - ,ὔ 

τοῦ διηγεῖσθαι, πρότερον τοῦ χοινοῦ μηημονεύσασα, 
-Ὡ -φΓ.» , 

χαὶ εἰποῦσα, ἄνθρωπος, εὐθὺς ἀποτέμνει τῷ ἰδιά-- 
᾽ - ,ὔ ΩΝ ,ὔ ΜΠ ς Υ̓ - Α ϑ...: 7 

ζοντι ἐν τῇ προαθήχη τοῦ, τίς. ᾿Αλλὰ τῆς μὲν οὐσίας 
΄ ᾿ « ΕΘ ᾽ὔ δε, ᾧὦὦ Α ᾿ 

τὴν ὑπογραφὴν, ὡς οὐδὲν φέρουσαν χέρδος πρὸς τὸν 

προχείμενον τοῦ λόγου σχοπὸν, ἐσιώπησε " τὸν δὲ 
τινὰ διὰ τῶν οἰχείων γνωρισμάτων χαραχτηρίζει, 
χαὶ τόπον λέγουσα χαὶ τὰ τοῦ ἤθους γνωρίσματα, 

᾿ “ - Ψ , 7, 

χαὶ ὅσα τῶν ἔξωθεν συμπαραληφθέντα χωρίζειν 
- ΕῚ - - , 

αὐτὸν χαὶ ἀφιστᾶν ἔμελλε τῆς χοινῆς σημασίας " 
ΚΣ ᾿-“Ψ ΄ 

ὥστε διὰ πάντων ἐναργὴ τοῦ ἱστορουμένου γενέ- 
-ῸτῸὉ 7ὔ ο 

σθαι τὴν ὑπογραφὴν, ἐκ τοῦ ὀνόματος, ἐκ τοῦ τό- 

που, ἐκ τῶν τῆς ψυχῆς ἰδιωμάτων, ἐκ τῶν ἔξωθεν 
Α αἱ... ἢ ΄ ΕῚ Α » --, Ἐρβα 

περὶ αὐτὸν θεωρουμένων. Εἰ δὲ τὸν τῆς οὐσίας 
ΘΝ ! τὰ Ἷ μ᾿ 5... - - ΄ 
ἐδίδου λόγον, οὐδεμία ἂν ἐγένετο τῶν εἰρημένων 

- φοω « Ἀ 
ἐν τῇ τῆς φύσεως ἑρμηνεία μνήν.η. Ὃ γὰρ αὐτὸς ἂν 
ἦν λόγος, ὃς καὶ ἐπὶ τοῦ Βαλδὰδ τοῦ Σαυχίτου, καὶ 

Σοφὰρ τοῦ Μινναίου, καὶ ἐφ᾽ ἑχάστου τῶν ἐχεῖ μνη- 
Ἂ, ,ὔ -" 

μονευθέντων ἀνθρώπων. Ὃν τοίνυν ἐν τοῖς χαθ᾽ 
ο:7ὦν - , - ͵ὕ 

ἡυᾶς ἔγνως διαφορᾶς λόγον ἐπί τε τῆς οὐσίας χαὶ 
τ - ᾿Ὶ “ 

τῆς ὑποστάσεως, τοῦτον μετατιθεὶς χαὶ ἐπὶ τῶν 
7, “ ΑἸ Σ - 

θείων δογμάτων, οὐχ ἁμαρτήσεις. Πῶς τὸ εἶναι τοῦ 
οοριίαιο ( [58 δηϊπ ΠΟΙ 6ϑὲ δά οθυΐαπι {18 Π| 80 17 Πατρὸς, ὅ τι ποτὲ ὑποτίθεταί σου ἣ ἔννοια (πρὸς 
ἀοἤπΙΐατη σΟρ ἈΠ ΟΠ ΘΠ. ΔἸ. 5ἰϑίθυθ, 60 {πιο ἃ οὐδὲν γάρ ἐστιν ἀποτεταγμένον " νόημα τὴν ψυχὴν 

ῬΘ βιιαϑι1Π) 511 Δ ΠΟ Θ55Θ ΠΕ] ΔΤ 5110} ΟΠΠΘΠῚ 6586 

ὁ ὑφεστώς  Πυο Μίϑ85. ὑφεστηχός. 

ἃ ἀλλ᾽ ἡ τό 1 51. Μϑ55. οπημϑβ οἵ ἀριιά Νγββ. ΕΔ 
ἀλλὰ τό. Τηΐτα ἔγε5 ΜΙ85, τὸ τοιοῦτο ποιεῖν. 

ὁ ἐδίδου λόγον Ἴ (ἸοἸ5]. ῥυΐπιιιϑ ἐδήλου λόγον. Ῥαι]ο 
Ῥοβῇ δα τοῦ Σαγχίτου. ϑερίεπι (οαϊοε5 οἱ Ν᾽ 85. ὅ{ 

ἐπ Τοχέα, Βαθιης οἀ1Π πῶς οὖν, 564] ἄδοξξ οὖν ἴπ πο- 

“ ᾿: -Ὸ-Ὁ 

ἐπερείδειν, διὰ τὸ πεπεῖσθαι αὐτὸ ὑπὲρ πᾶν εἶναι 

βἔτῖ5 Οοαϊοῖθιβ, εἰ δα Ποπῖθα5 αραπ. εἰ ΒαΒΙ]Θοπϑὶ 
Ρτῖπηα, Μοχ ἄπο Ν55. ὑποτίθεταί σοι. 

αι γόημα  Πεοβὲ ἴῃ Ηαυ]. οἵ 4110 Οοαΐεε, πθο πθοο5- 

βασι απὶ νἹἀθίτν, [ἢ ᾿ἰβήάθπι (ΟΠ οΙΡιι5 Ιοσίίαν ἀπερείδειν. 

ἘΔ ὑπερείδειν. Οὐΐπάαο Μ85. υἱὲ ἴπ ἕοχίιι. 

διὸ αν .ἀ. 

ϑϑδϑδιυδινανα. 

ἀν“  μμμν νν, “.,...0.σ᾿ὰ “ὦ μὰν Δ... “. 



ἘΕΡΙΒΤΟΙΑ ΧΧΧΥΠΙ. 

ὔ Ὁ  Ἷ 3...3 ου ΥἹ Ὁ“ 7 τὭ 

νόημα), τοῦτο. χαὶ ἐπὶ τοῦ Υἱοῦ νοήσεις, τοῦτο 
τω ᾿ οὖ ͵ὔ “ὰ Αἱ 

ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τοῦ Πνεύματος τοὺ ἁγίου. ὋὋ γὰρ 
.- - , - ᾿ 

τοῦ ἀχτίστου χαὶ τοῦ ἀκαταλήπτου λόγος, εἷς καὶ ὃ 
3. ,»ἂν ,».. - Ν ᾿ Ὁ ε ὦ ᾿ ρα, ν Ἐ’ αὐτὸς ἐπί τε τοῦ Πατρὸς χαὶ τοῦ Υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου 

3 ᾿ οο , Πνεύματός ἐστιν. Οὐ γὰρ τὸ μὲν μᾶλλον ἀκατάλη- 
, Ἀν ε΄ νῶι Φ' 3 νι φι Α 

πτόν τε χαὶ ἄχτιστον, τὸ δὲ ἧττον. ᾿Επεὶ δὲ χρὴ 

διὰ τῶν ἰδιαζόντων σημείων ἀσύγχυτον ἐπὶ τῆς 
ει. 2 Υ ᾿ ἢ Ἄλον 5 
Τριάδος τὴν " διάχρισιν ἔχειν, τὸ μὲν χοινῶς ἐπι- 

τ Ν - - 
θεωρούμενον, οἷον τὸ ἄκτιστον λέγω, ἢ τὸ ὑπὲρ πᾶ- ᾽ 7 ἢ 

σαν χατάληψιν, ἢ εἴ τι τοιοῦτον, οὐ συμπαραληψό- α ἡψινγη 9 ᾽ μπαρᾶλη 

μεθα εἰς τὴν τοῦ ἰδιάζοντος κρίσιν " ἐπιζητήσομεν 

δὲ μόνον, δι’ ὧν ἣ περὶ ἑχάστου ἔννοια τηλαυγῶς 
, Ὁ 7 

χαὶ ἀμίχτως τῆς συνθεωρουμένης ἀφορισθήσεται. 

Καλῶς οὖν ἔχειν τοι δοχεῖ οὕτως ἀνιχνεῦσαι τὸν 

λόγον. Πᾶν ὅπερ ἂν εἰς ἡμᾶς ἐχ θείας δυνάμεως 

ἀγαθὸν φθάση, τῆς πάντα ἐν πᾶσιν ἐνεργούσης χά 

ριτος ἐνέργειαν εἰναί φαμεν" χαθώς φησιν ὃ ἀπό- 
« τ λ , τι - δ ΑΥ εἶ 

στολος, ὅτι Ταῦτα δὲ πάντα ἐνεργεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ 
“ Ν Ὁ Ν - 588), ΄ Ἃ: Ἁ , 

αὐτὸ Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδία ἑκάστῳ καθὼς βούλε- 
τ Α Ξ. , ἜΣ Ζ, « ,7 , 

ται. ζητοῦντες δὲ εἰ ἐκ μόνου τοῦ ἁγίου Πνεύμα-- 

τος ἣ τῶν ἀγαθῶν χορηγία τὴν ἀρχὴν λαδοῦσα, 

οὕτω παραγίνεται τοῖς ἀξίοις, πάλιν ὑπὸ τῆς Γρα- 

φῆς δδηγούμεθα εἰς τὸ, τῆς χορηγίας τῶν ἀγαθῶν 

τῶν διὰ τοῦ Πνεύματος ἡμῖν ἐνεργουμένων, ἀρχη- 

γὸν καὶ αἴτιον τὸν μονογενὴ Θεὸν εἰναι πιστεύειν, 

Πάντα γὰρ δι᾽ αὐτοῦ γεγενῆσθαι, καὶ ἐν αὐτῷ συν- 
Ἵ ὰ τῆς ἁγίας Γραφῆς ἐδιδάχθη, εστάναι, παρὰ τῆς ἁγίας Γραφῆς ἐδιδάχθημεν. 

σ “ἢ Χ ᾿ 2 ΄ ε “- ᾿ τὰ Ὅταν τοίνυν καὶ πρὸς ἐχείνην ὑψωθῶμεν τὴν ἔν-- 

νοιαν, πάλιν ὑπὸ τῆς θεοπνεύστου χειραγωγίας 
ε 3 Ἴ διὸ ἢ ἘΠῚ ΩΡ 5. δι σιν ι ἢ ἀναγόμενοι διδασχόμεθα, ὅτι δι᾿ ἐχείνης μὲν πάν- 

τὰ τῆς δυνάμεως ἐχ τοῦ μὴ ὄντος εἷς τὸ εἶναι πα- 

ράγεται" οὗ μὴν οὐδὲ ἐξ ἐχείνης ἀνάρχως" ἀλλά 

τίς ἐστι δύναμις ἀγεννήτως χαὶ ἀνάρχως ὑφεστῶσα, 

ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς ἁπάντων τῶν ὄντων αἰτίας. 
᾿ .- νεν - 1.2 
Ἐχ γὰρ τοῦ Πατρὸς ὃ Υἱὸς, δι᾿ οὗ τὰ πάντα, ᾧ 

᾿ .- 

πάντοτε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀχωρίστως συνεπι- 
νοεῖται. Οὐ γάρ ἐστιν ἐν περινοία τοῦ ΥἹοῦ γενέ- 

7, - "} 3 σθαι, μὴ προχαταυγασθέντα τῷ Πνεύματι. ᾿᾽Ἔπει-- 

δὴ τοίνυν τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ἀφ᾽ οὗ πᾶσα ἐπὶ τὴν 

χτίσιν ἢ τῶν ἀγαθῶν χορηγία πηγάζει, τοῦ Υἱοῦ 
Χ “ ἐᾷ ο μὲν ἤρτηται, ᾧ ἀδιαστάτως συγχαταλαμόάνεται" 

τῆς δὲ τοῦ Πατρὸς αἰτίας “ ἐξημμένον ἔχει τὸ εἰ-- 

ναι, ὅθεν χαὶ ἐχπορεύεται " τοῦτο γνωριστιχὸν τῆς 

κατὰ τὴν ὑπόστασιν ἰδιότητος σημεῖον ἔχει, τὸ 
ἣ, κ τξὶ ΕΑ 

“ μετὰ τὸν Υἱὸν καὶ σὺν αὐτῷ γνωρίζεσθαι χαὶ τὸ 

ν διάκρισιν 1 ΜίΑ16 ἴῃ 6ἀ1{15 σύγκρισιν. 35. ογπο8 αἱ 
πη ἰοχία, 

ς ἀναγόμενοι 1 51. Μί55. οἱ Ν᾽χγ55. ΕΔ1Π ἐναγόμενοι. 
ἃ ἐξημυιένον Ἴ Τ)ιλο Μ35. ἐξηρτημένον. 
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οΟβαοποϑμ ), ἰά δὲ 6 ΕἸΠΟ ἐμ θ ]Πρ6 5, δἰ μα] 16 Ὁ 
οἱ 46 ϑρίγιτα βαποῖο. Νᾷμι γαῖϊο ἱπουθαίὶ οἱ ἴπ- 

ΘΟΠΙΡΓΘΠΘΠ5101}15 ἀπ οἱ δαάθιῃ ἰπ Ῥαΐνο οἱ ἴῃ ΕἸ- 

Ἰῖο οἱ ἴπ ϑρινϊτι βαποῖο οϑὲ. Νϑαιθ. θηϊμ δἰ 
Ὠ]ΔΒ. δὲ ᾿ΠΟΟΙΏ ΡΥ ΠΘΏ51016, δὶ ἱπογοαίπῃι, 

Ἰπι τηϊπιι5. ΟἸοηδη Δ!6η ορογίθε ρον ρῖο- 

Ρυΐὰ5. ποίίοηθϑ ἱποοηξηβαμη ΤΥΪη] 15. ἀἸ5Πηοι]ο- 

ΠΘΠ) ΠΆΡΘΟΙ ; 4ποαὰ ΘΟΙΠΠλΙΠ]6 ΘΟΠΒΙ ἀθυἃ τ}. 

41.868 εβϑί, χιοά ἱπούθαίιπ) ἄϊοο,, {πο εϑὲ ϑιργὰ 

ΟΠΊΠΘΠῚ ΘΟσΊ Δ ΙΠΟΠΘῊ. , ἃτιΐ 51 4] 6] α5Π1041; 14 
ΠΘ]αΔα Δ Π Πᾷ Ἀ5ΘΕΠΠΘΠΊΠ5. δ ΡΓΟΡρΙθἰδίθμ 

αἰ] Ἰοαπάδηι : 5644 ΓΘΩΕΙΡΘΠ.τ5. [Δ Π 1} ΡΕΙ {188 

ὉΠ ΠΙΒΟΕ] 516 ΠΟΙΪΟ ΑἸ] ποῖ 6. οἱ οἰΐγα Δα Πη5110-- 

ΠΘΠῚ 8) θᾶ , 4128 51:11} ΘΟ ἀθγδίτι!", 56] ποῖᾶ 51}. 

ἡ. Τίδαιθ ΠῸΠ ἃ005 ΤῈ 6556 ΤΠ] νά θῖπιν ΠΟΟ 

Ρϑοῖο γ ΠΟ Π 6 ᾿πγ θϑίσαγθ. Οποάοιηληιι6 ἃ ΠΟ5 
εχ αἰνιηὰ ροϊίδϑίαίθ Ομ ΠῚ νϑπουὶζ., ΟΠ πᾶ 1Π 

ΟἸΠΠΙΡῈ5. οἰ ποι ἐ5. συαίϊοβ ΟΡῸ5. 6556. ἋἰἸΟἸ Πη115 » 
4αοιηδ πη πῃ 81} Αροϑβίοϊτιϑ : 3 ἀτιίθπι οπιτιῖώ 

ΟρΘΓαἴμ7) τἰτυι5 αἰψι6 τάθηι ϑρίτιίζις,, εἰϊνίάδτι5 

δἰ ρσιϊαιῖηι τιτιϊοπείψιι6 ῥτοιεί τε. Τα] ΘΠ 65 διι- 
ἴθ}, ΔἃΠ ἃ 8010 βϑᾶποῖο ϑριυ1π ΒΟΠΟΙ ΠῚ ἰυοῚ 0 
ΟΥ̓ΙΦΊΠΘΙΩ ΒΔ Ρ6Πη5, ᾿ἰὰ δ ἀἸσηο5 ρουνθηϊαΐ, ΓΠ15115 

ἃ δογίρίαγα πὸ ἀθάποϊηλν", αὐ ἸΔΡσΊ Π0Π15 θοπο- 
ΓΕ, {460 ΞΡΙΡΙΓΠ15. ΒΆ ΠΟΙΠ5 1Π ΠΟΡῚ5 δἴΠοῖς., ἀὰ- 

ΟἴοΥΘ ἢ. οἱ σαιιβᾶμη τσ ηἸἕ ΠΤ ι1 ΠῚ} 6556 ογϑεδ-- 
1115. ὉΠ. η]ὰ ΘΠ] ΡΟ Ἰρϑιιη ἔαοία 6556. εἴ [ἢ 

050. Θομϑβίευο , ἃ βαηοίἃ βουρίθνα αἰ] ΔἸ ΟΙΤΏτΙ8. 

απ ἰριταν δ] Πδης 116} Θ ΠΕ ]8Πὶ {ἸἸΘΡ] 115 ον δ- 

ΟἿ, Τγθι5. ἃ ΑἸ 11 ἴπι5. ἸΠ5ΡΊΓαΐο Δα ΠΠ] ΠΙΟΙ]Ο σαι 

μηᾶπι ἀπιοιϊ ἀοοθιηαν,, Ομ ηΐα ἃ}0 118 4 α] 461} ν]ν- 

τπῖθ 6χ πΙΠΠ]0 Ῥγοάποὶ, ΠΟ [Δ πΊ6η ἃ 111ὰ 51Π6 

ΡῬυΪποῖρῖο; 564 δ ῃ] 4} 6558 ψ] ἐπι 6} ἸΠ σ ΘΠ ]8 δὲ 

51Π6 ὈΥΙΠΟΙΡΙΟ 511051516 ΠΈ6 1, {1188 Οδτιϑὰ Θϑὲ ΓΘΙ 

ΟΠ ΠΙ1ΠῚ Οδτι588. ΝΠ Ἔχ ῬαΐνΡα ΕἼΠΠΠ5.. ΡῈ. ΠΠΘΩ] 

ΟΠΙΠΪἃ., ΠΖΠΟΟΙΙΠ. 56 ΠΡΟ ΘΙ Γπ15 58 ΠΟΙτΙ5 Ἰη56Ρ8-- 
ῬΑ ΌΠΠτον 1π 6 }Π1στταν. ΝΟ θη] Ροΐεδϑὲ {5 Π 81 
ἄς ἘΠῚ σορὶίαγθ., 4] ΠΟῚ 510 Ρ}11|5 ἃ ϑρι τα 1}-- 

Ιπϑιίγαίαβ. Οὐοηΐδτη ᾿ρῖταν ΚΡΙΡΙττι5 ϑ8ποῖτι5, ἃ 780 
ΟΠ ΠΪ5 ἴῃ ΓΘ ΠῚ οὐθαΐατη ΒΟΠΌΡαμη ἰΔΥΘ [10 βοδια, 

ΕΠ φαϊάθηι ΘΟ δερδῖ ἃς ΘΟὨ Ποῖ α5 6ϑ., αι ΠΘη 
51 Π}1] 51π6 10 1πίθγυα!!]ο Θοποῖριίαν: ΠαΡ δὲ ν ΡῸ 

6586 6Χ θᾶ οδιιϑἃ, 41 Ῥαΐθι δϑῖ, σΟΠΏΘΧΕΠΙ ; 

πη46 οἵ ρίοοθαάϊε: 1Π|π|8. βθοπηάπη ΠΥ ΡΟϑίϑ1Π} 

ΡΙΟΡεϊθίαβ ποὺ βίσηο ἀθοϊαγαῖι", 4ιοά ρμοϑὲ ΕἸ- 

᾿ππιπὰ οἵ οαπὶ ΕἸ]Ο σορποϑβοῖτν, δὲ 4οά εχ Ῥαΐρθ 

6 μετὰ τὸν υἱόν 515. φιδίιιον. ἈΘΘΊΙ Οὐοάϊοεβ, 510 

οδἰΐατα Ῥυΐπηα πιϑηῖι ΠᾺ Ρποσιιης Ηαι]. οὐ (ὑοἱ5]. Ῥυίπητιβ, 

ἘΔΙα μετὰ τοῦ υἱοῦ, ψιῶ βου ρίιτα ἔουτὶ ποθ Ροΐεβξ, 

οὐ ἰἄοπα ῬΓΟΥΘΙΙ5 ϑοποῖ., 80 ἰᾷ φιοά βεζαϊίιν, χαὶ 

ΟΙ 5515... 

Ι. ον 

192. 1ῈΕὰ 

ὥοαπ. τι 
3. 



10ὃ 5. ΒΑΘΠΗῚ ΘἈΑΒΛΒΕΚὶ 

ΟἸανεοῖς 1. 5 0515{{{.- ΕἸ Πτι5. γοΡῸ 4π| οχ Ῥαΐνο ργοοθθηΐθμι 
ΒΡΙΡΙ τ Ρ ΘΙ 5656 86 5θοιἢ Ποίτιη [Δ οΙ ; 80 5018 

τ ΠΊσΘ Π16 ΘΧ ᾿πσϑηϊία Ιπο6 δ 511, πα] πὶ, φαοά 

αὐ ϑἰσπογιιπι, {π||01:5 αἰ Θ ποβοῖτιν, ΡΓΟΡΡΙ οἴ θη 

αἰτποῦ, οαπὶ Ῥαΐνθ τ ϑρ γι βΆ Ποίο ΘΟμΠΠλη]-- 

ταΐοη Πα οι : 566 115, {τ|2 αἸχ], 515.15. 5011π|8. ἅ5Π0- 

50 Ίπν. Οὐ ἀἰιίθπι οϑ 5 ρΡ6 ΟΥπηΪὰ Τ6 115, ΡΓ8601-- 

Ριιδη “ιιαπηα πη 5188 ΠΥ ροϑίαϑίβ ποίδηι,, «ποὰ 

Ῥαΐοι" δῖ, δὲ {ιοά η8}}8 5.0} 5151 ΟΧ οατιϑᾶ 7. 5015 

Πα! θοῦ; Ποσάιι6 γτιϑιι5 ᾿π Ἰοῖο οἱ 1056 ΡΙΌΡΡΙΘ οο- 

ΒΠοβοΙ ται, ΟἸΔΡΡΟΡ Ιου ἢ Θϑϑθῃ 85 ΘΟΒΜ τα ἴ6 

ἀἸοίπη5. ΠΘῸ. ΘΟἰ ΣΟΙ ΓΘ. ΠΟῸ ΘΟΠΊΠΉΠΠΙΟΔΡῚ ΡΟ556 

{6 σοηϑι ἀθραπίαν ἰπ ΤΡ πΙίατθ 1Π 6 ]Ἰοἷὰ , ΡῸῚ 41185 

ΡΙΓΟΡΓΙΘ ὰ5 σοπϑε ταν ἐγαηταγιιπὶ ἴπ 46 ρευθο- 
ΠΑΡ ΕΠΠῚ 5. ΠΠΆ ΘΑ Πτ6. ῬΡΟΡΙ 5. ἐπ 10 }15 ἀἰβογθίθ Ἰη- 

16] οἵα ; Ἰΐα πὶ οχ ἀἸοτ5. ᾿π 1015. Αἰ υθητα ἢγ.-- 

Ροϑβίαθθωπ ἀθργθ θη δῖαν, αἱ νΘΙῸ 5, “Δ ΠΙ11ΠῚ 

ἁἰΠποὶ δά Δ «ιοά ΤΠ ΠΊΘ Πϑιιη] οϑὶ , {πιο οοιη-- 

ΡΙΓΘΠΘμὶ ποη ροίοθϑε, «οά ογθαΐϊπμη ΠΟη δϑβὲ 
4ποα ἸΙοσο πι}}}10 οἰγοιι του  ττιν, οἵ Γθ {πᾶ 6}15- 

ΠΊΟΔ ΟΠ] ΠΪἃ 9 ἀἸΒΟΡ 6 Π ΠῚ] τι ΠῚ οὕ 1π νἱνιοα πὰ- 

αν : ἴῃ Ῥαΐγο, πα π|8η}, οἱ ΕΠ]0Ὸ, οἱ ϑρ1 1 πὶ 58η- 

εἴο, 564 οοπεϊπεᾶ (πιά δηι δὲ ᾿πἸν δα ϑοοϊθίαϑ [ἢ 

10.518 Ρϑυϑριοἰαίαν. ΑἸ 16 ΡΘῚ 415 4τ15 σοσίἐδεῖο- 
Π65 ΠῚ] Οϑἰα ΘΠ τ }118. ΘΑΡΕΠΠῚ 5 {π|86 ἴῃ ΤΡΊΠΙΓαΐΘ 

ΟΡΘ πα Π[], ΡΟΥΒΟΠ ΠῚ 1ΠῚΘ]]ΘΧΘΡΙΕ , ΡΘῚ ΘΒ 61} 
51Π6. 1|10 ᾿ΓΟ 5115. αἸβου τ] πΠ6 ΡὈσθάθε, ἴῃ Ραΐγο, 

εἰ ΕἼΠΟ,, οἱ ΒΡ ναι ΒΔ ΗΠ ΟἴῸ σ]ΟΡ ΙΔ ΠῚ ἃ ατ|6 τηδ]Θϑἴα-- 

[6 ΘΘΡΤΘΠ5 : ΠΠΠ]]Ὸ0 5ραῖο ᾿πέθυ Ῥαΐγοιη οἱ ΕἸ- 

Ἰππιη 5, οἱ ϑριγ ταπὶ βαποίτιπη ᾿ηΘΡοθθηίθ, 1π {π|0 

ΠΊΘΠ5 γϑῖαξ γασοῖθ ΟὈδπη θὲ. ΝΠ] ΘΠΪΠῚ 6ϑῖ, 

4004 ΠΟ ᾿ρ505 πηθά τι ᾿πβορατιῆ" : ΠΟ άτι6 ̓ Ρδ-- 
ἴθυ ἀἸν᾽ πᾶπη ΠδἔΠΓΑ ΠῚ {18 4}1ἃ Γ65 Θϑὲ δι 556 Π5., 
416 ᾿ρ58Π| ἃ 56 |088 ΤῈΪ ἃ]16η85 πίθου ροϑίπι εἐἶν1- 

ἄδγθ {ιθαΐ ; ΠΘΙΠ16 5ΡΔΠΙ ΟΠ] 5Ρ᾽ τὴ ΠῚ 511051-- 

ἴθ 15 νου [45 ΤΠ θγΌ 1, 4126 ΕἸ νῚΠ 86. ΘΘΘΘ ἢ 185 

ΒΑΡ ΟΠ Δ ΠῚ Π π]οᾶτη δἰ οῖα τ, Ἐοπ πτιτὴ 1η166}6-- 

οἴπι νοι αἰ 6 Π5. 564 4π| Ῥαΐγοπὶ ᾿π 6] 6χῖῦ, οἱ 

ΘΙ. ἴῃ 5610.50 1Π|6]]6χῖϊ., οἰ ΕἼ] πιὰ δ ηϊμηΐ ρογοθ- 
ῬΈΟΠΘ δἰηλ} θϑὲ σοι ρίθχιιβ. ΟἿ] ἀιιθι ροι θρὶξ 

ΕἸ 5, ἃ ἘΠΠ]Ο ΚΘ ριγ απ ΠΟῚ ΘΘραγαν, 564 οοη- 

56 θην «πάθη βθοιπάτπι ΟΡ ἀπ θη, ΘΟ] αποίθ 

σὺν αὐτῷ. δτιο διιέοπι 5θπβι μοϑὲ ΕΠΊατη οἵ εἰιπὶ ἘΠΙΟ 

ϑρΡΕΊτα5 βαποίτιβ, 14 Τηΐτα ὀχρ!]οαΐ ΒΆΒΊΠ1τ5 οαστη αἷς : 

οοπϑδαιιθηῖεν" “αζείετι 56 οιεπεῖτιτγι οΥ᾽ ἴπεπ, σΟπ]ιτοί6 

Ψ67Ὸ δθοιμιζἝισε τιαίμ τι {) 65. ρευδοπας σοςποϑοὶ, 

Οὐπἤντηδὲ πᾶπο Ἰθοιο πο πὶ 50 ΠΟ] τ ἃ] τη ΔΡΡΊΠ πὶ 

“πογιτη οἤτοιμη Ἀοσιογαπι,, τὖ Οὔβοσνανῖς Οομθο- 

ἤσιιι5. 594. φιοα ἴπ δορά οπὶ 50 Π0]10 Ἰορίίν ράι]ο ροϑὺ 

δι᾿ ἑαυτοῦ χαὶ μεθ᾽ ἑαυτόν, μέγ" δοίγρδιιτ οἰ ροϑδί δε ρδιίηι, 
ΜΕ Τπταβίστα ρυοθαίαν (οτη θο βῖο. Ἀοριρπαΐ δηΐμπι οπηπὶ- 

ΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

Ε ἐχ τοῦ Πατρὸς ὑφεστάναι. Ὃ δὲ Υἱὸς, ὃ τὸ ἐκ τοῦ 

118 δὰ ᾿ γΣ δ ἐσ. ἢ ἃ στάσεως, τὸ Πατὴρ εἰναι, καὶ ἅ ἐκ μηδεμιᾶς αἰτίας 

Πατρὸς ἐκπορευόμενον Πνεῦμα δι᾽ ἑαυτοῦ καὶ μεθ᾽ 

ἑαυτοῦ γνωρίζων, μόνος μονογενῶς ἐκ τοῦ ἀγεννή-- 
του φωτὸς ἐχλάμψας, οὐδεμίαν, κατὰ τὸ ἰδιάζον 

τῶν γνωρισμάτων, τὴν χοινωνίαν ἔχει πρὸς τὸν Πα- 
,ὔ "᾿ -» - 

τέρα, ἢ πρὸς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον " ἀλλὰ τοῖς εἰρη-- 
Ζ μ΄ 7 , ΄ Ὅ δὲ Ρ] ὶ Α μένοις σημείοις μόνος γνωρίζεται. ἐπὶ πάν- 

των Θεὸς, ἐξαίρετόν τι γνώρισμα τῆς ἑαυτοῦ ὅπο- 
,ὔ 

« - ᾽ “ σὰ ἃ , Ἶ. τὼ 

ὑποστῆναι, μόνος ἔχει" καὶ διὰ τούτου πάλιν τοῦ 
᾿ς ν τ ἀν, το , " ᾿ ὌΑΣ 

σημείου χαὶ αὐτὸς ἰδιαζόντως ἐπιγινώσχεται. Τού-- 
Ὁ -- ΄ 

του ἕνεχεν ἐν τῇ τῆς οὐσίας χοινότητι, ἀσύμόδατά 
τ ΄ “- φαμεν εἶναι χαὶ ἀχοινώνητα τὰ ἐπιθεωρούμενα τῇ 

ΤΕ ΄ἹΝ , ἀξνυτας, -ἰ , 
Τριάδι γνωρίσματα, δι’ ὧν ἣ ἰδιότης παρίσταται 
- - [4 

τῶν ἐν τῇ πίστει "ἢ παραδεδομένων προσώπων, 
- ,’ 

ἑχάστου τοῖς ἰδίοις γνωρίσμασι διαχεχριμένως χκα-- 
- ΄ ἦ, 

ταλαμδανομιένου" ὥστε διὰ τῶν εἰρημένων σημείων 

τὸ κεχωρισμένον τῶν ὑποστάσεων ἐξευρεθῆναι" χα- 
Ξ ΣΟ 

τὰ δὲ τὸ ἄπειρον, καὶ ἀκατάληπτον, χαὶ τὸ ἀχτί-- 

στως εἶναι, χαὶ μηδενὶ τόπῳ περιειλῆφθαι., καὶ 
- - , Ν , τε ᾿ 

πᾶσι τοῖς τοιούτοις, μηδεμίαν εἰναι παραλλαγὴν ἐν 
τὦω -Ὁ ᾿ , ϑο ω ᾿ τῇ ζωοποιῷ φύσει, ἐπὶ Πατρὸς λέγω χαὶ ΥἹοῦ χαὶ 

τ ᾿ , 

Πνεύματος ἁγίου - ἀλλά τινα συνεχὴ χαὶ “ ἀδιά- 
, 5» 9 - “- Δ ᾽ 

σπᾶστον χοινωνίαν ἐν αὐτοῖς θεωρεῖσθαι. Καὶ δι 
- - ,ὔ - 
ὧν ἄν τις νοημάτων τὸ μεγαλεῖον ἑνός τινος τῶν ἐν 

τῇ ἁγία Τριάδι πιστευομένων χατανοήσειε, διὰ τῶν 
2 - ,ὔ 5 “ Φν Ν 

αὐτῶν προσελεύσεται, ἀπαραλλάχτως, ἐπὶ Πατρὸς, 
δε ωω ,ὔ ᾿ ΄ ’, 

χαὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου τὴν δόξαν βλέπων, 

ἐν οὐδενὶ διαλείμματι μεταξὺ Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ χαὶ 
- ,ὔ , 

ἁγίου Πνεύματος τῆς διανοίας χενεμδατούσης. Διό- 

τι οὐδέν ἐστι τὸ διὰ μέσου τούτων παρενειρόμενον, 
“- “ Δ οὔτε πρᾶγμα ὑφεστὼς ἄλλο τι παρὰ τὴν θείαν φύ- 

Α “Ὁ 

σιν, ὡς χαταμερίζειν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὴν διὰ τῆς 
σὰς, 7 ᾿ ΝΙ͂ ΜΞ ΝΜ Ν 

τοῦ ἀλλοτρίου παρεμπτώσεως δύνασθαι" οὗτε δια-- 

στήματός τινος ἀνυποστάτου χενότης, ἥτις χεχη- 

γέναι ποιεῖ τῆς θείας οὐσίας τὴν πρὸς ἑαυτὴν ἅρμο- 
,ὔ τ ΩΣ . ᾿ 

νίαν; τῇ παρενθήχη τοῦ χενοῦ τὸ συνεχὲς διαστέλ- 

λουσα. ᾿Αλλ᾽ ὃ τὸν Πατέρα νοήσας, αὐτόν τε ἐφ᾽ 

ἑαυτοῦ ἐνόησε, χαὶ τὸν Υἱὸν τῇ διανοίᾳ συμπαρε-- 
- -Ὸὦ}αοὦφ τ το ο 

δέξατο. Ὃ δὲ τοῦτον λαδὼν, τοῦ Υἱοῦ τὸ Πνεῦμα 
7, - 

οὐκ ἀπεμέρισεν, ἀλλ᾽ ἀκολούθως μὲν, κατὰ τὴν τά- 

ξιν; συνημμένως δὲ, κατὰ τὴν φύσιν, τῶν τριῶν χα- 

Ῥα5 σοάϊοιθιβ Ν55., πὸ 11ὰ βαθοβὲ οοπέοχἑἔιβ ᾿πητηῖι- 

ἴά πη] οαιῖιϑᾶ. 

ἃ ἐχ μηδεμιᾶς 1 Τοοναῦ ἴῃ Θ 115 ΡΥ Ροβηῖο αι 16- 

δίταν ἴῃ ΟΠ Πρ ι15 Ν58. ὶ 

» παραδεδομιένων ἡ [{ὰ οπιηο5 Νί55. οἱ Νγβ8. ἘΔ 

παραδιδομιένων, ὁχοορία ἑατηδη οἀϊοτπο Ηὰραποοθηβὶ οἱ 

Β451]. ῥυϊμηὰ. 

ς ἀδιάσπαστον ἡ Πα}. εἴ τἰπι5 ἐχ Βορὶϊ5 ἀδιάστα- 

τῶν. 



- ἘΡΙΒΈΟΙ ΧΧΧΥΙΠΙΙΪ. 

τὰ ταὐτὸν συγχεχραμένην ἐν ἑαυτῷ τὴν πίστιν ἀνε- 
τυπώσατο. Καὶ ὃ τὸ Πνεῦμα μόνον εἰπὼν, συμ.- 

περιέλαδε τῇ ὁμολογίᾳ ταύτη χαὶ τὸν οὗ ἐστι τὸ 

Πνεῦμα. Καὶ ἐπειδὴ τοῦ Χριστοῦ ἐστι τὸ Πνεῦμα, 

καὶ ἐχ τοῦ Θεοῦ, καθώς φησιν “ ὁ Παῦλος, ὥσπερ 

ἐξ ἁλύσεως ὃ τοῦ ἑνὸς ἄχρου ἁψάμενος χαὶ τὸ ἕτερον 

ἄκρον συνεπεσπάσατο' οὕτως ὃ τὸ Πνεῦμα ἑλχύ- 

σας, χαθώς φησιν ὃ προφήτης, δι᾽ αὐτοῦ χαὶ τὸν 

Υἱὸν καὶ τὸν Πατέρα συνεφειλχύσατο. Καὶ εἰ τὸν 

Υἱὸν ἀληθινῶς τις λάῤοι, ἕξει αὐτὸν ἑκατέρωθεν, 

Πνεὺῦ- 

μα συνεπαγόμενον. Οὔτε γὰρ τοῦ Πατρὸς ὃ ἀεὶ ἐν 

δ νᾺ 

πὴ μὲν, τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα, πὴ δὲ τὸ ἴδιον 

τῷ Πατρὶ ὧν ἀποτμηθῆναι δυνήσεται, οὔτε τοῦ 

Πνεύματός ποτε διαζευχθήσεται τοῦ ἰδίου ὃ πάντα 

ἐν αὐτῷ ἐνεργῶν. Ὡσαύτως δὲ καὶ ὃ τὸν Πατέρα 

δεξάμενος, καὶ τὸν Υἱὸν χαὶ τὸ Πνεῦμα συμπαρε- 
ἔξατο τῇ δυνάμει. Οὐ γάρ ἐστιν ἐπινοῆσαι τομὴν, 

ἢ διαίρεσιν χατ᾽ οὐδένα τρόπον: ὡς ἢ Υἱὸν χωρὶς 
Πατρὸς νοηθῆναι, ἢ τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ διαζευ-- 

χθῆναι" ἀλλά τις ἄῤδητος καὶ ἀχατανόητος ἐν τού-- 

τοις χαταλαμάάνεται καὶ ἣ κοινωνία χαὶ ἣ διάχοι- 

σις" οὔτε τὴς τῶν ὑποστάσεων διαφορᾶς τὸ τῆς φύ- 

σεως συνεχὲς διασπώσης, οὔτε τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν 

χοινότητος τὸ ἰδιάζον τῶν γνωρισμάτων “ ἀναχεού-- 

σης. Μὴ θαυμάσης δὲ, εἰ τὸ αὐτὸ χαὶ συνημμιένον 

χαὶ διαχεχριμένον εἶναί φαμεν, καί τινα ἐπινοοῦ- 

μεν, ὥσπερ ἐν αἰνίγματι, καινὴν καὶ παράδοξον 

διάχρισίν τε συνημμένην, καὶ διαχεχριμένην συνά- 
φειαν. Εἰ γὰρ μή τις ἐριστικῶς χαὶ πρὸς ἐπήρειαν 

ἢ ἀχούοι τοῦ λόγου, καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς δυνατόν 

ἐστι τὸ τοιοῦτον εὑρεῖν. 

Καί μου δέξασθε τὸν λόγον, ὡς ὑπόδειγμα χαὶ 
σχιὰν ἀληθείας, οὐχ ὡς αὐτὴν τὴν τῶν πραγμά- 

των ἀλήθειαν. Οὐ γὰρ δυνατόν ἐστι διὰ πάντων 

ἐφαρμοσθῆναι τὸ ἐν τοῖς ὑποδείγμασι θεωρούμενον, 
τοῖς πρὸς ἃ ἅ ὧν ὑποδειγμάτων χρεία παραλαμ.- 
(άνεται. Πόθεν οὖν φαμεν τὸ διαχεχριμένον ἅμα 

καὶ " συναφὲς ἐχ τῶν χατὰ τὴν αἴσθησιν ἡμῖν προ- 

φαινομένων ἀναλογίζεσθαι ; Ἤδη ποτὲ τοῦ ἐν τῇ 

νεφέλη τόξου τὴν λαμπηδόνα κατὰ τὸ ἔαρ τεθέασαι" 
ἐχεῖνο λέγω τὸ τόξον, ὅπερ ὃ χοινὸς λόγος ἴριν εἴω- 

θεν ἐπονομάζειν - δ φασιν οἵ περὶ ταῦτα δεινοὶ τότε 

ἃ ὁ Παῦλος ἡ Ηδ17]. οὐ ἔγοβ ἃΠΠ1 ὁ ἀπόστολος. Ῥαιο 

Ροβὺ ψυιάαμι Μ88. καὶ τὸν υἱὸν ἀληθῶς λάθοι. Μοχ 61 

τὸ ἅγιον πνεῦμα, ϑΘορίοθμη Μί55. εἱ ἄτερ. Νγϑθ. αὖ ἴῃ 
τοχία. 

6 ἀναχεούσης  ἴὔπιι5 Βορ. συγχεούσης. Ῥαυΐο ρμοϑβί 

ἄυο Μ,85. ἔφαμεν. 
ἃ ἀκούοι 1 81. Παι], οὐ (ο5]. Ῥυῖπητβ οἴη {γ1} 115 

Αἰ115. Βα 1π ἀκόυει, Ν γϑ5. ἀχούοιτο. ΑἸ πα ἢἴο ᾿ηἴτὰ ΠΟ ἢ 

" 

ΔΑ 

109 

γΟΙῸ 56ο  Πά ππτὴ Πα τ} 815, ΕΓ 11} 51 ΠῚῈ]} θυ ΠΧ δ ΠῚ 

ἴῃ 56ῖρϑο Πάθπν θυ ρυθϑϑιῖ. ΕῈ {αὶ ΒΡΙΡ ἔαπὰ τἀ Π ππ 
αἰχτῦ, σοι ρ ΘΠ Πα} 51Π1.} πὰ ΘΟΠ ΘΒ 0 Π6 οἷ Θαιπὶ 

οὐ) 5 ΒΡ γι τι5. θϑῖ. Ἐλ {πὰ ΟΠ 511 δὲ ΒΡ ν πι5, οἱ 

εχ ἢθο, ψαθιηδαπιοάτιηι αἴθ: ΡααΪτι5: τι Θχ σα πὰ 

ΘΧΊΓΘΏΜΠΙΠῚ ΠΠΠΈ] {{π| ΡΡΥΘΏ ΘΠ 1, ΔΙ ΓΘ υ τι ΘΕ πη 

ΘΧΤΓΡΘΙΠΙΙΠῚ 5161} ἐν χὶῦ: [ἃ 4} ΞΡΙΡΙΓατὴ αἰ ραχὶξ, 

τιῦ αἰΐ ργορποία, δὲ ΕἸ πτὴ ΘΕ Ραΐγθα ΡΘΥ ᾿Ρ511Ὲ 51- 

μι} ἔγαχῖς. Οὐπ δαῖτ ΕἼ] ΠῚ] 51 415 ΘῈ ἈρΡΡΓΘ- 

Ποπάθυι, μὰ ΡΘΌΙ1 διιμὰ αἰ ππ|6, ϊ πο {π]46ηὶ Ρὰ- 

ΓΘ ΠῚ 5ΌΠΙΠῚ 5, {Π1ΠῸ ν 6 ΓῸ ΒΡΙΡΙΓατη ῬΓΟΡΥΙἢ τιῆὰ 
βθοῖπμη δ ποθηΐθη). ΝΘ 6 Θηῖπὶ ἃ ΡαΐγΘ (1 56 }}- 

ΡΘΥ δϑὲ πη Ῥαίγθ ἈΌΒΟΙ ΠῚ ροίου  , ΠΘΙΩΠ6 ἃ ριῸ- 

ΡΥΙΟ 5ΡΙΓΙΓα τ 11 ΠῚ 56} Πρ ππῚ ({π|1Π 1050 οἰ Ποῖὰ 
ΟἸΠΠΪἃ. 51 Π21ΠΠ16} ἁιιθ ΠῚ δὲ {π| ῬΑΙΓΘ ΠῚ ΓΘΟΘΡΙζ » 

51Π11} ΠΖᾳΟ4π6 οἱ ΕἼ] οἱ Βριρτπτὴ ροΓοϑίαϊ γο- 

σΘρΡΙτ. ΝῸΠ 6Π1ΠῚ ροίθϑα {10 πηοο 560 10 δὶ 41- 
νἰβϑίο Θχοοσιταυὶ,, 11 πὶ ἀπ ΕἼ] πι5. ἀΌϑαπι6 Ῥαῖγα 
1π|6}ΠΠσαῦαν, ἀπ ΒΡΙΡΙτι5 5] ησαῖθν ἃ ΕἾΠΟ : 5684 

1π Π15 ᾿Π6 [0115 {πποοατη οἵ ἸΠΟΟ ΡΥ ΘΠ ΘΠ5101115 

ἀοργο θα Πἴτιν ἔπππὶ ΒοοΙθία5., ἔπτη ἀἸ5ΠΠΠΟῖ]0., π6- 

46 Πυροϑβίαβθωῃ αἰ πὰ Παΐτ 88. ΘΟΠ]ΠΠΟΙΟ- 

ΠΘΠῚ ΕἸ γ 6 ]]οπίθ., ΠΘ16. Θβϑθη τ 85. ΘΟΠΙΠΙΠΠΙ αΐΘ 

1Π6 ΠΟΘ] ον πὶ ῬΓΟΡυΙοἴαΐθμ οοπαπήθηϊθ. Νὰ τηΐνο- 

ΟΙαϑϑὶϑ 1. 

ον. 8. 
9. 

Ρεαὶ. ιιϑ8. 
19: 

Υ5. Διι[6} 51 146 η}] δὲ δομ]ιποίατη οἱ Ἃἰβορθ πη. 

6556 (ΑἸ Πτ|5., οἱ Φαδιη δηλ σΟρ ΓΔ Π1115., γα ἢ 
419 δ ΠΙστηδίθ,, ΠΟΥ ΠῚ δἰ Δ ΠῊ ΓΑ ΌΙ]ΘΠῚ ; 50 ΘΕΙΟΠΘ ΠῚ 

ΘΟΠ] Ποίδῃ , δἕ ΟΠ] ΠΟΙ Π ΘΠ) αἰἸβογθίαιη. Εἴθ-- 
Πἰτη 81 {ἰδ ΠῸμ ΘΧ σοπίθπθη6] δὲ σα Π] ΠΙΔΠ 4] 

5 Π6 10. 56 ΠΟ ΠΘ ΠῚ. Δ 11, ροϊοδὲ οἰ] Π} 1Π ΓΘΡτι5., 

418. 56Π81:1 ρϑΡοΙ ΡΠ ηπ., “απ. 51Ππ|116 1π- 

ΘΠ. 

ὅ. Α΄ νϑῦβθὰ «υϊάθιη τηθὰ δΔΟοΙρ 6 5, τιὶ Θχθπη- 

Ρίαπη δὲ πη ὈΡΆΤη γ ΟΡ Α115., ΠΟ τ ᾿ρ58 ΠῚ ΓΘΥΠΠῚ 

γον ταΐθη. ΝΟῚ ΘΠ1Πη} ΠΘΡῚ μοἰθϑί, τιξ ΟΠΊΠ]ΠῸ {{8ᾶ- 

ἄγοι 1ά «πο 1π ΘΧΘΠΊΡ]15 5ΡΘΟΙ] Δ ΠΊ1Π1., Οἴιπη 115, 
ἃ 4186 τιϑι1ι5 ΘΧ ΘΠ] Ουτπ) Δα Ιοῖιν. {Ππἀ6 1σὶ- 

ὰν ΑἸ ΟΙ Πλτ15. (ἸΒΟΓΘ ΠΙΠῚ 5:11} δὲ σοΠ] απο 6χ 

115), {π|δ ΠΟΒ[115. 56 Π51015. σΟΠΒΡΙΟΙἃ 58πηΐ, 5ρΡ6- 

οἰανῚ ἢ Τάτ ΟἸἸ τ ἀΓΟΙ5 1π ΠῚ} 06 5Ρ] ΘΠ ἀου τη γ ΠΟ 

[ΘΠ ΟΡ ψ]ΑΙ5{1 ; ἀΡΟΙΠῚ 1ΠΠπ|τὴ (160 5, {π|6Π ΘΟΠ|- 

ΤΏ 11Π15 ἸΟΠΠΘ ΠΑ τιϑι15. 1 ἀθὴ γοσαγ 6 ΘΟΠΘΙΘΥΙ: 

4αθη Ταϊάθ πη ἤματι} ΓΘΓΠῚ ΡΟΡΙΣ ἀἸοαπι οοη- 

πη8]6 ἴῃ δοάθηῃ (ο15]. ἀθοϑὲ τοῖς Ῥοβί θεωρούμενον. [Ὀὲ 

ἄπ ἄτι Μ85. ἐφαρμόσασθαι. 

» συναφές ας Ξουϊρίαγνα (οα]οῖ5 δ]. οἱ ἀποταπιὶ 

Βερ. Ἰοησα ργίεσοπαάα νι]σαίδ συμφυές. {τὰν 4α1-- 

ἄδην πᾶς νόοοο Βα5:}1π5 588} ποίη Πα} 15 δρ βίο] ; 5εὦ 

δᾶπι, τιῦ βιὰ ϑροπίθ πηῖητιβ Θοτητη απ, Ἰοΐῦ δ ἀθπο 

θ)ιιο 55. οἵἷονεί. Ῥαι]ο μοβὲ 661 εἰ δήποτε. εἴ ποτε. 

Ουϊηάο ἀΠπ| 5 Ν᾽ γ85. τ τὴ ἕθχέιι. 

Τιιᾷῖς 

Θχθιηρίο 1}- 
ΙαΞιτγαίας 

ἘΠῚϊὰ5 65- 

56 ῃ.ἴρ 6ἱ ἐ1- 

βἰϊ ποῖ! ρὸγν 

ΒΟΠΆΓΕΠΊ. 



40 5. ΒΑΒΙΠΙΠ ΟΕΒΑΒΕῈ ΟΑΡΡΑΡΟΟ ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ΟἸανοῖ.Ι, Πασὶ, ἔπι σπτὴ Δ ηλἰϑοθίαν αι ΠΊΟΙ Δ] 14 1115. ΔΘΥ] ̓ 

γἱ νϑηίογαμ ἰά 4ιοα την ροΥ 115 πα! άτι πὶ ἃ 
οΥαϑϑιιμὴ οϑὲ, δἰβοία μι 14 πὰ ποΡι!οϑίιη, ἴῃ Ρἷι-᾿ 
νη ΘΧΡΥΪΠΙοπίθ ἃς γ ϑοϊνθηΐθ. ΕΘγα ἢ ΔαΓΘ ΠῚ 
Πορὶ μος πιοάο. ΤΌ] 5015 γδάἴπι5. ΟὈ] αι 1ᾳ φαοά 
ἴπ πορι]α ἀθηϑιιη δὲ Ὁρδοιπ δϑ[, ρεπϑίγαν, 
ἀεοῖπάδ γϑοΐα οὐ θθ πὴ 56π1η} ἴῃ ΔΠΠΙ4πὰ ΠῚ )6 ΠΡ Γ65- 
δε; φυϊάλπι [πππ}}Π|5 “4 τἰᾶ5] ΓΘ ΘΓ ΟΙΙ55115 80 γα {8 
δὰ βοίρϑιιπη ἔξ, ϑρίθπάουθ ἃ} 60 4ποἀ Πιιπηϊ ἀπιηι 

οἱ πἰ ἔθη δϑὲ οοῃιραγίδηι ᾿π ραΐθθπ γοῆθχο. Θποη- 

ἰδ πὴ Θηΐπὶ θὰ ποδὶ Πα ΠῚ Πηθῖ8. {ΠΠΘΟΥΊΡιι5. ΠΑΙΕΓΡΆ, 

τ 51 ἴῃ "6 4 ππαπηρίδη [ον θη ἱποι ἀθυῖπΐ 7, ΓΙ 5118 

τοῆθοίαπειν. δὰ ϑθιηθῖ ρ505., ΓΟ πὰ δϑὲ δι 6} 

5015 ἤσιινα, {πῶ ρθι γδάϊαπι ἴῃ απο ἰενί αι 
6 γ6 ᾿πηρ ] ΠΝ  ππ"; ΡΓΟΡ ΘΓ ΠΘΟΘΘ5Δ 10 5ΘΟΙμ11ΠῈ 
5014γ]5. Οὐ ἱβ5 Πριι ΡΠ, ΔΘ} Θεὰ πὶ 41 παιθὶ ρνοχὶς- 
1118 65, Ρ6 1 5016 ἀθβϑοθητθηι ἔπ] ΌΓΘηῚ ΟἰΓΟιαΠη- 
βου ταν. Ταήτι6 15 Γα] ρον οἵ 'π 56. σομεπιιι5 δὲ 

ἀἰϊνίϑιιβ θδῖ. ΜΠ ΠΙΘΟΪΟν ΘηΪπ 86 Πλ.] ΠΟΥ Π.15. ΟἸΤὴ 
ἔν, 5θοῖι πὴ ψἈ}115 ποῖαγῶ ΠοΡ 115. Ἰαΐθητθυ ΘΟ η.- 

Π]βοθίι" , ΘΟ] ΟΥτμΠῚ ᾿ΠΊρι 56 αἰ ΘυΒΟΥ ΠΏ ΘΟΠΊΠ}Ϊ5-- 

ΘΠΓΆΠῚ αἴ άτι6 ρΘΡΠ}Ι5{10Π 61" ΟΟ11}15 ΠΟΒ 1115.) ΠΘΠΔΪΠ6 
ΒΘ ΠΘΠΪΘ., 51} 016 η5; δθο τἰῪ͵ ΠΟῚ ΔΘΏΟΒΟΔΓΙ 

πηθάϊιι5 που θ θη. σου] ΘΠ ᾿ΠΊΘ οὐ ΨΠΜΠ]τιΠὴ 

Ιοοιι5, ἃ0 ΠΙΪ5ΟΘΠ8 Ρ6Ι 86 δὲ 5θρᾶγδη5 αἰγ 6 γϑἰ [6 
ΘΟΪΟΥ ΠῚ, απ Τα Ππππ 1ΠῖΘ οἴ ΡῸΣΡΌΓΡΘΙΠΙΣ 5 κι 

ἰδέ ἱπίθι δὲ δἰθοινπιιμ. ΝᾺ. ΟΠΊΠ]1ΠῚ 5Ρ|6η- 

ἄουδ5 5᾽Π}1}}} σοηϑρ θοῦ, δὲ τηϊοδηΐ,, οἱ ἄπ βισηᾶ 
μλαα{πι86 ΠΟΠ] πο ΟἢΪ5. Θσου]ίαηΐ 5, ἡπάϊοίπμη δἰα-- 
σίαπε, ᾿τὰ πιὸ ἀθρυθμοπϊ ἤθη ροϑϑὶὲ 4110 1561 
Ρογεηραῦ 4 αιοά γα. ] τι} 65ῖ, ἅτιξ ΘΠ] ΑΥ ΘΠ] Πτ1} 

ἴῃ []ΘΟΙ 5, δὲ τιπ46 Ἰποῖρίαι ΠΟΠ 181 ἴα ]6. 6556; 

4{π|4|6 ἴῃ [Ὀ]σον Θ΄ ἀρρᾶνρθῖ. Οπθηηδά πηοάτππι ᾿ρῖ ιν 

ἴπ Ποο ΘΧΘηρ]0 δὲ οο]ουιπ (ἰΒοΡ πη πὰ οἷν αἰ-- 
ΘΠΟΒΟΙ ΠΉ115... δὲ ΔΙ ΓΟΥτι5. 0 ΔΙΊΘΓῸ ᾿πίθυ ν 4} }11} 

56 ῆϑι ἀθρυθ πο 6 6. ΠΟῚ ῬΟΒΒΙΠΉΙ5 : 510. ΠΏ] ΠΪ, 

4.680, Θχ᾿βεϊπηὰ δἵ 46 ἀἰνὶ 15 ἀορηηδίῃτι5 γΆΕ]ο-- 
ΠΘΙη ἰΠἰγὶ ΡΟ556 ; ̓ ἴὰ αὐ Πυροϑβίαβθωη “πάθη ργο- 
ΡΥϊθίαιθβ, οοῖι 05 «δηλ ΘΟΥ ΠΏ {128 1η ᾿γ] 6 

ΔρΡΡαγθηΐ,, 1πΠ 5] σι} 18. ΡΘΙΒΟΪΒ5., 4128. 1η ϑ8 ποία 
Τυϊηϊίαΐθ ογθάϊιπεαν, οἰ αἰσϑαπηῖ: Πα] ΠῈ ΨΘΓῸ , 

(ποἀ δά παῖιγα ργορυϊθίαΐθμη δἰ ηθῖ, ᾿πι6 ] Πσὰ-- 

Ὀ 

συνίστασθαι, ὅταν ἀναχεχραμένη τις ἢ πρὸς τὸν 
ἀέρα νοτὶς, τῆς τῶν πνευμάτων βίας τὸ ἐν τοῖς 

ἀτμοῖς ὑγρὸν καὶ παχὺ, νεφῶδες ἤδη γενόμενον, 
εἰς ὑετὸν ἀποθλιδούσης. Συνίστασθαι δὲ λέγουσιν 

οὕτως. ᾿Ἐπειδὰν ἣ τοῦ ἡλίου ἀχτὶς κατὰ τὸ πλά-- 

γιον ὑποδραμοῦσα τὸ πυχνόν τε χαὶ συνηρεφὲς τῆς 
νεφώσεως, εἶτα χατὰ τὸ εὐθὺ νέφει τινὶ τὸν ἴδιον 
χύχλον ἐναπερείσηται, οἷόν τις χαμπὴ καὶ ἐπάνο- 

δος τοῦ φωτὸς πρὸς ἑαυτὸ γίνεται, τῆς αὐγῆς πρὸς 

τὸ ἔμπαλιν ἀπὸ τοῦ ὑγροῦ τε καὶ στίλῥοντος “ ἀνα- 

λυούσης. ᾿Κπειδὴ γὰρ φύσις ἐστὶ ταῖς φλογώδεσι 

μαρμαρυγαῖς,, εἴ τινι λείῳ προσπέσοιεν, πρὸς ἕαυ- 

τὰς πάλιν ἐπαναχλᾶσθαι, χυχλοτερὲς δὲ τοῦ ἡλίου 

τὸ σχῆμα, τὸ διὰ τῆς ἀχτῖνος ἐν τῷ ὑγρῷ τε καὶ 
λείῳ τοῦ ἀέρος γινόμενον, ἐξ ἀνάγχης χατὰ τὸ σχῇ- 
μα τοῦ ἡλιαχοῦ κύκλου, καὶ ὃ παραχείμενος τῷ νέφει 

ἀὴρ διὰ τῆς ἀποστιλδούσης αὐγῆς περιγράφεται, 
Αὕτη τοίνυν ἣ αὐγὴ καὶ συνεχής ἐστι πρὸς ἑαυτὴν, 

χαὶ διήρηται. ὁ Πολύχροος γάρ τις οὖσα χαὶ πο- 
λυειδὴς, ἀφανῶς τοῖς ποικίλοις ἄνθεσι τῆς βαφῆς 

πρὸς ἑαυτὴν χαταχιρνᾶται τῶν ἑτεροχροούντων τὴν 

πρὸς ἄλληλα συμόολὴν ἐκ τῶν ὄψεων ἡμῶν χατὰ 
τὸ λεληθὸς ὑποχλέπτουσα " ὡς μὴ ἂν ἐπιγνωσθῆναι 

τοῦ γλαυχοῦ πρὸς τὸ πυραυγὲς τὸν διὰ μέσου “ τό- 

πὸν τὸν μιγνύοντα δἰ ἑαυτοῦ καὶ χωρίζοντα τὴν 

τῶν χροῶν ἑτερότητα, ἢ τοῦ πυραυγοῦς πρὸς τὸ 

πορφύρεον, ἢ ἐχείνου πρὸς τὸ ἠλέχτρινον. Πάντων 

γὰρ αἱ αὐγαὶ κατὰ ταὐτὸν ὁρώμεναι, καὶ τηλαυγεῖς 
εἶσι, καὶ τῆς ' πρὸς ἀλλήλας συναφείας τὰ σημεῖα 

χλέπτουσαι,, τοὺς ἐλέγχους ἐκφεύγουσιν, ὡς ἀμή-- 
χανον ἐξευρεῖν, μέχρι τίνος ἕστηχε τὸ πυρῶδες, 

ἢ τὸ συαραγδίζον τῆς αἴγλης, καὶ ἀπὸ τίνος ἄρ- 
χεται μηκέτι τοιοῦτον ὅ εἶναι ; οἷον ἐν τῷ τη- 

λαυγεῖ χαθορᾶται. “Ὥσπερ τοίνυν ἐν τῷ ὑποδείγ- 
ματι χαὶ τὰς τῶν χρωμάτων διαφορὰς φανερῶς 

διαγινώσχομεν, χαὶ διάστασιν ἑτέρου πρὸς τὸ 
ἕτερον οὐκ ἔστι τῇ αἰσθήσει χαταλαύεῖν " οὕτω 

μοι "λόγισαι δυνατὸν εἶναι χαὶ περὶ τῶν θείων 
δογμάτων ἀναλογίσασθαι : τὰς μὲν τῶν ὑποστά- 
σεων ἷ ἰδιότητας, ὥσπερ τι ἄνθος τῶν χατὰ τὴν 
ἴριν φαινομένων, ἐπαστράπτειν ἑχάστῳ τῶν ἐν τῇ 
ἁγίᾳ Τριάδι πιστευομένων " τῆς δὲ κατὰ τὴν φύσιν 

5 Ξιης, μὐρ α β ΑΖ Α 
τ ΔΙ ΤΟ ΥΪτι5 ἃ ἀἸτογὰ (ἰοῦ 6, 564 ἴῃ Θβϑθη πε α ἰδιότητος μηδεμίαν ἑτέρου πρὸς τὸ ἕτερον ἐπινοεῖ- 

ς ἀναλυούσης Ἴ 51. Νῖ55, ΟΠ 68 εἴ Ν᾽ 88, ΡῬΓῸ εο πο 

ογαῖ ἴῃ δ] ομῖΡιι5 Β451}11 ἀναλαμιπούσης. Ἐάτίιο Ηδρ. 
ἀναλαθούσης. ΑΙΙφπαπίο ροβὶ 6611 εὐ Μ55. ψαλμοῦ χυ- 

κλοτερὲς δὲ τοῦτο σχῆμα, διὰ τῆς. 56 ΤΠΟΙΙΟΥ γἱβὰ οδὲ 

βουρίαγα (ρα οΙ5 Ἠδ:]. εὖ πππῖὰ5 ἐσ ΒΘρΊβ 4αδπη 86- 

«11 διιπλ115, 510 δδχη ἰοριίαν ἀρ Ν 885, 

ἃ πολύχροος] ο15]. υἵόγάαο οἔπιπιι5 Ἀοβ᾽α5 πολύχρωμος, 

ε τόπον τὸν μιγνύοντα] Ππο 55. τὸν μιγνύντα. [,ςρ1- 

ἰὰγ ἃρυα ατερ. Νϑ85. ὕρον τὸν μιγνύμενον. 
᾿ι πρὸς ἀλλήλας 51. (151, υπἴογᾷας εἴ ἄπο ΒορΊὶ, 

Ἑάδτα πρὸς ἄλληλα. 

8 εἶναι  Ηοος νεγρπὶ δἀάϊϊαπη εχ οοἵο Ν88, οἱ 

ατερ. Νγϑ88. 
μι λόγισαι 1 Ῥτο Βᾶο γοσρθ, 48 δϑῇ ἴπ οοἵο Νί85, οἴ 

ἃρυα Ν 85.» Ββαθθηῦ θά οπ65 ΒΆ5111 νύξει. 

ι ἰδιότητας 1 (15. ῥυιπηιιβ οὐσιότητας. 



ἘΡΙΒΤΟΙᾺ ΧΧΧΥΙΠΠ. 4 γ8 

Ὁ Ὁ» Α 

σθαι διαφορὰν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ χοινότητι τῆς οὐσίας. 
} ν΄ 5.7 2 ὔ ,ὕ ᾿ 

τὰς γνωριστιχὰς ἰδίοτητας ἐπιλάμπειν ἑκάστῳ. Καὶ 
λ 3 μ᾿. 5 ὡΣ11 δκὋ,, . κα αὶ γὰρ κἀκεῖ ἐν τῷ ὑποδείγματι ἣ ἀπαυγάζουσα τὴν 

, ἘΠ “ 
" πολύχροον ἐχείνην αὐγὴν μία οὐσία ἦν, ἣ διὰ τῆς 

ἡλιαχῆς ἀκτῖνος ἀνακλωιμένη" τὸ δὲ ἄνθος "ἢ τοῦ φαι- 
ὔ ΄ ͵ὔ οωα΄υ το , Α 

νομένου, πολυειδές - παιδεύοντος ἣνδς τοῦ λόγου χαὶ 
αὐ - ΄ - - - 

διὰ τῆς χτίσεως, μὴ ξενοπαθεῖν τοῖς περὶ τοῦ δόγ- 
, ματος λόγοις, ὅταν εἰς τὸ δυσθεώρητον ἐμπεσόντες, 

Ἁ “Ὁ 

πρὸς τὴν τῶν λεγομένων συγκατάθεσιν ἰλιγγιά- 
υ ὑπ ΞΞ Ξ - ΗΞ 

σωμεν. Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν τοῖς ὀφθαλμοῖς φαι- 
΄ , ο - 

νομένων, χρείττων ἐφάνη τοῦ λόγου τῆς αἰτίας 
- ͵ - ἣ πεῖρα, οὕτω καὶ τῶν ὑπεραναδεδηκότων δογμά- 

, τ “-Ὁ- 

των, χρείττων ἐστὶ τῆς διὰ λογισμῶν χαταλήψεως 
᾿ς - 

ἣ πίστις, καὶ τὸ χεχωρισμένον ἐν ὑποστάσει, καὶ τὸ 
ϑ, 3 τ δεν »Ν 7] ΕἸ ΚΥΝ τ Χ 

συνημμένον ἐν τὴ οὐσία διδάσχουσα. ᾿ΙΣπεὶ οὖν τὸ 
,ὔ τὦ 

μέν τι χοινὸν ἐν τῇ ἁγία Τριάδι, τὸ δὲ ἰδιάζον ὃ λό- 
,ὔ - γος ἐνεθεώρησεν, ὃ μὲν τῆς χοινότητος λόγος εἰς τὴν 

- ΣΕΥ; ΕῚ ὔ ε δΑ ΄- ᾽ὔ ΝΟ ΄- δ οὐσίαν ἀνάγεται. ἣ δὲ ὑπόστασις τὸ ἰδιάζον ἑχά -- 

στου σημεῖόν ἐστιν. 

Ἀλλ᾽ ἴσως οἴεταί τις μιὴ συμίαίνειν τὸν ἀποδο- 

θέντα περὶ τῆς ὑποστάσεως λόγον τῇ διανοίᾳ τῆς 

τοῦ ἀποστόλου γραφῆς ; ἐν οἷς φησι περὶ τοῦ Κυ- 

ρίου, ὅτι Ἀπαύγασμα τῆς δόξης αὐτοῦ, καὶ χα- 

ρχχτὴρ τῆς ὑποστάσεως. [ἱ γὰρ ὑπόστασιν ἀπο- 

δεδώχαμεν εἶναι τὴν συνδρομὴν τῶν “ περὶ ἕκαστον 

ἰδιωμάτων, ὁμολογεῖται δὲ, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Πατρὸς 

εἰναί τι τὸ ἰδιαζόντως ἐπιθεωρούμενον, δι᾿ οὗ μόνος 

ἐπιγινώσχεται, χατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χαὶ περὶ 

τοῦ Μονογενοῦς τὸ ἴσον “ πιστεύεται : πῶς ἐνταῦθα - 

τὸ τῆς ὑποστάσεως ὄνομα τῷ Πατρὶ μόνῳ προσμαρ- 

τυρεῖ ἣ Γραφὴ, τὸν δὲ Υἱὸν μορφὴν λέγει τῆς 

ὑποστάσεως, οὐχ ἐν ἰδίοις, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς τοῦ Πα- 

τρὸς γνωρίσμασι χαραχτηριζόμενον ; Εἰ γὰρ ἣ ὑπό-- 

στασις τὸ ἰδιάζον τῆς ἑκάστου ὑπάρξεως σημεῖόν 

ἐστι, τοῦ δὲ Πατρὸς ἴδιον τὸ ἀγεννήτως εἶναι ὅμολο-- 
γεῖται, ᾿ειόρφωται δὲ ὃ Υἱὸς τοῖς τοῦ Πατρὸς ἰδιώ- 
μασιν, ἄρα οὐχέτι διαμένει τῷ Πατρὶ κατ᾽ ἐξαίρε- 

τον ἐπ᾽ αὐτοῦ μόνου τὸ ἀγέννητον λέγεσθαι, εἴπερ 

τῷ ἰδιάζοντι τοῦ Πατρὸς ἣ τοῦ Μονογενοῦς χαρα- 

χτηρίζεται ὕπαρξις. 

Ἀλλ᾽ ἡμεῖς τοῦτό φαμεν, ὅτι ἕτερον πληροῖ σχο- 
πὸν ἐνταῦθα τῷ ἀποστόλῳ ὃ λόγος, πρὸς ὃν βλέπων 
ταύταις ἐχρήσατο ταῖς φωναῖς, δόξης ἀπαύγασμα 

ΘΟΠΊΠλΙΠ]αΐθ ΡΓΟΡΥΪοἰαΐθϑ, Ρ6Ι 4185 ΠΠ Δ] ΙΙΘτι6. ΟἸμβοῖ5. Το, 

ῬΘιβοπᾶ ἀἸσ Οβο ἔπι}, 1Π πα 8 7τπ|6 γοϑρ] πἀθαηΐ. 
Νδιὴ οἱ 116 ἴῃ ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ 6556 Π11ἃ 7 {185 τη] ΟΟ]0- 

ΘΠ] {ΠΠπ|π| ΘΡΙ ΘΠ άογθα θη 6 αΐ 5 ΘΕ ΡΥ 50] Δ ΘΙ 

γδά απ γϑ προ θαΐαῦ, πὰ θγὰῦ : 05. ψ6]Ὸ ΓΟῚ 

ΘΟμϑρθοῖδο,, οὐαΐ θλΠ] ΠΟΥ ΠῚ15. : ΠΙΠΉΙΓι1Π) ΤΔΠΟΠΘ 

ρ5ἃ δἰϊα πὶ 61 γῈ ΠῚ) οὐΘα [ἃ ἢ ΠΟΒ ἀοοσοηΐθ., αὐ 1Π 

ἀοριηηδιβ ΡΔ ΟΠ 115 ΠΟῚ ΟΠ ΘΠ)", 51 (πᾶ η 0 

ἴῃ 4ιδοβιϊοπθηι ἃ ᾿πνθϑισαπάπη (ΠΟΘ 1πο]-- 

ἀδηΐθβ, ἴῃ 115. 4186. ἀϊοιιηταν Δ πη] {6 118. “1851 
γΘΡΠΡΊη6 ἸΔΡΟΡΘηλτι5. ΟἸιθ πη μη τι 6 Π]Π} 1ῃ 118 

4{|68 οου] 15 ἀρραγθηΐ , ῬΡΟΙΙΟΙ νἱδᾶ εϑὲ οϑυιδδ γὰ- 
τἰοπα Ἔχρθυιθημα; τὰ οἵ 'π ἀορηιδθιι5 οἀρί ΠῚ 

ποβέγαη ΙΟησΘ. ἰγαηβοθμ ἀθη τ 115, ΡῬΘΙΌΘΡΠΟΠΘ 
4118 Δ ΠΟΙ πᾶ Π60 σΟΙ ρα Γα αν, ῬΟΊΪΟΙ 6ϑὲ 465, δ 

βϑραγδιοπθηΐ ἴῃ ΠΥ ροβίαϑι,, δὲ ΟΠ] ΠΟΠΟΠΘ ΠῚ Ἰῃ 

ϑϑϑϑηπα ἀοοθπβ. ΟἸΟΠΪδ πὴ ἸσΊταν Δ] 14 ΘΟΠΊΤΠΙ1Π6, 

Αἰλπἀ Ρδου] αν ἰπ βαποία ὙΥΙηἸταῖθ ΘΟ β᾽ ἀθυαν 

ποϑίγα αἀἰβριταῖο ; ΘΟΠΠΠλτ ΠΙΟἢἢ5. «α]ἀΘ ΓΔ 10 Γ6- 

[δυεπιν δ Θϑϑθηταπι, Πυροϑίαβϑίθ ΨΘΡῸ ὈΓΟΡΥΠΙΠῚ 

ΘΠ] 5116 5᾽ ΘΠ γη 6ϑΐ. 
6. 8ε4 [ογίαβϑϑθ ριῖΐαϊ Δ] 118. ΠΟ ΘΟΠΘΙΘΙΘ ΟἸη ϊοίταν 

δχροβίζατῃ (6 μυ ροϑβίαϑὶ ἀθουγ ΠῚ Οἴιπὶ 56 Π θη ἃ Ἰάρτας Ἐξ: 

ἈΡΟΒ[ΟΙ1 βουῖρίπγοθ,, τ] 46 Τομιΐπο ἀἸοῖ  , δτιπὶ ἜΠΕΙΤ ἘΝ 
ϑρ]οπάογθηι βου οΒ ̓ρϑίιβ, δὲ ἤριναμι Πυροϑίδϑβίβ ᾿ς 

6556. 81 δηΐϊπὶ Πυροϑίδϑιπι ἰγδα 1 Π}118 6556 Ρ1Ὸ-- Πεό. 1. 8, 
Ρυϊδιαίιιπν. πιπ πιβ 5118 ΘΟ ΠΟΙ ΡΒΈΠῚ.,. {Ππ|4 δτι- 

ἔθη σοη δϑϑιμη οἰ Ἔχρογαίι πὶ δϑῖ, {θη η10- 

ἄπηι ἴῃ Ῥαΐγα δἰ ψαϊὰ ῬΡΌρΡΓΙΘ ΘΟηϑ᾽ ἀθυδίμ , ΡῸΥ 

44 5015 ἃσποβοῖία", 1[ἃ τάθπι θοάξπὶ πΠ060 εἐ6 

τπἰρϑηῖίο φαοαιιθ ογθάϊ : αὶ ἢξ τις ΠοΟ ΙΟ60 50Γ1- 

Ρίαγα Πγυροϑβίαϑὶθ ΠΟΠΊΘ ἢ ῬΔΕΡῚ 5011 δάβογιθας, ΕἸ- 

᾿παπὶ γιὸ ΓΟγπιδιῃ ἀἰοαῦ Πυροϑίδϑὶ5., ΠῸΠ 5115 ; 

564 Ραινὶβ ᾿πϑισαῖθιι5. οἵ πΟΙ5 ἀδϑιβηδίππ ἢ Ετο- 

Ὠἷπη 5ἱ ΠΥ ροϑβίαϑίβ ργΌΡΥ τι Π ΘΧϑιβίθ 185 πη] τιβοῖι- 

Τύϑααο βισηπηι δϑὶ; Ῥαίυῖβ5 αὐπΐθιη ργορναηι 1ΠΠπ6 

6556, τεῦ ἱπΠρϑη τι 511. Ἔχ μου αἰ γῈ5 δϑῖ, 80 ῬΑ 15 

τὰπηθη ΡιορΥϊθιτι5. ΕἸ] τ|5. Πρυναῖαν ἂ0 ἀ651- 

σπᾶίαν ; ἸρΊτα ΠΟ 781 ΡΙΟΡΡΙΌΠΩ Ππ4 Ῥαιίνὶ 

τηλπϑῖ, τὖ 5011|5 αϊοαίι ᾿ῃσΘΠΙτι5., δ᾽ 4] 461 

Ῥαϊνῖβ ργορυϊθίαίθ ᾿ρ58 δϊδπι {Ππ| 6 Π1Π δχϑιβίθη- 

τὰ ἀδϑισπδία. 

. 564 ποβ πος ἀἰϊοϊμηα5 ; δὰ αἰπιὰ πος ἰΙοσΟ Ἐκχριίο- 

ΡΙΟροϑίτιιηι ϑρθοίδγΘ ΑβΟβίοι" ΟΥ̓ ΔΕΟΠΘΠῚ ; δα ο οἱ)δοιὶ 
τὸς Ξ Ε ᾿ ἰδϑὶϊ πο Ὠὶς 

404 γΟΘΡΙΟΙΘῊ5 ΠΪ5 τι5115 6ϑί γοοΙ ιι5, σίοτί ερίοτι- 

λέγων, χαὶ χαραχτῆρα τῆς ὑποστάσεως - ὅνπερ ὃ Εὶ ἄογόπι ἀἸ6ΘΏ5 ; 6ἱ ᾿γροπίακὶς βαιίσαπι : ατιοά ργο- 

ἃ πολύχροον 1 Ν᾿ γ85. οἴ φαδίιπογν Νί85. πολύχρωμον. 

Ρ τοῦ φαινομένου 1 515 οἴῆπεβ. εἱ Νγββ. Β'α1ι, Β4511| 

ἄνθος φαινόμενον. ϑιθ᾽πς ΗδΔι], εὖ τἰπτι5 Ἀοσῖτιβ μιὴ ξε- 

νοπαθεῖν,, 416 Βοτρίαιτα ΟΠ 56 ΤΉ 6 ]10 {πᾶπ| «ποά 16-- 

δίταν ἀρ ατορ. Ν᾽ γβ5. μὴ καινοπαθεῖν, εἴ ἴῃ ΘαΠ{10- 

πὶ ΒΑΒ1ΠΙ μὴ χενοπαθεῖν. 

α περὶ ἕκαστον 1 [ἃ 56ρῖ6Π) (ὐάϊοο5. ἘΔ περὶ ἑχά- 

στου. [δ᾽ άδια δὲ ἰϊουιιπὶ ράᾶι]ο Ῥοβί 611 ὡμολόγηται. 

ϑερίεμη Νί55. αὖ ἴπ οομίοχειι, 

ἃ πιστεύεται 7 Τιοροπάπιπι πιστεύεσθαι. 



᾿ ἀν 5, ΒΑΒΙΠΙ ΘΕΈΒΑΚΕΙ ΘΛΡΡΑΡΠΟΟ. ἈΒΟΗΠΙΕΡ. 

ΟἸαφοῖς 1. ΡΟΒὶ [ΠῚ 5ἱ {|8. ἢ σοπίθι" ΘΟ μ᾽ ἄορ νου τ ,. Β18}] 
γϑρουῖθὲ Πῖ5. {τι αἰχὶ ἄγτι5. ΘΟ ΓΆΡ ΠῚ, 584 56Γ- 

Π]ΟΠΘΠῚ δα 5] Π στ] θη 4 η Δ} ΠΟΙΟΠΘΙ ΓΘνΟ- 
οαἴαηη.. ΝῸΠ ΘΠ μη τὰ Πγροϑίαϑβθϑ ᾿Π|61 568 ΘΧ 515}15 

ΘΟΠΒρΙΟμἶ5. ΘΘΟΘυ ΠΔ Πα), ΔρΟΒίο σα ΠΕ Γα] π’ 

ΟΥΡΆΠΟ., 5641 πὶ σϑπιπᾶ ᾿Π αἰ νίβᾶσιιθ δὲ σοηϑοοϊαία. 
ΕἸΠῚ δα Ραῖρθι το απο ᾿π|6 σάτα. Οπθιηδάμπηο-- 

ἀππὶ δηΐπὶ ποη αἰχί! ; Ομ 68ὲ οἰογία ᾿αίγις 
(«παιηηπαηι νου ὰ5 τὰ 56 Παρ οι ) 564 πος ριῶ - 
[ΟΡ ΠΪ550.,. τι ΘΧΡΙογαΐο., ΠῸΠ ΔἰΪΔ ΠῚ (τι [8 }}} 

Θ]ΟΥ δ. Θρθοῖθη ἴῃ Ῥαῖγθ,, δ ἃ] πὶ ἴῃ ΕἾΠΟ οοσὶ- 

[Δ Π 48} 6556 066 η5, ἰρ5105 ΒΓ 15 5] να 50 |6η-- 

ἀν ΠῚ 6556 {Ππ|σΘ 11 σ] ΟΣ. ΠῚ ἀἰθοθυ 1 ; ΘΧ ᾿πι0 15 

ΘΧΘΙΏΊΡΪΟ μουΠοῖθηβ, αὐ ΕἾΠΠπ5. στὰ Ραΐῖγο 1π6|}-- 
121 

γ]56 1η 16] ΠΠσαΐαν. ΟἸΘΠ]Δ ΠΟ τι} ΘΠ] ΠῚ} Χ ΠΠτημηὰ Δ 

ἀαϊάρδιη 5ρ᾽θ πον, ΠΘ 116 [ἀπ] 6 ἢ Πα πη) μΟϑΙΘΡΙΟΡ, 

5664 50} τι ο[Γα]5 11 Πανημμα., δἴϊαπλ [πιχ δἰ μλα] 

ΓΘΒΡΙ μι}: 5ῖο να] ουϊαπὶ οχ Ῥαΐγο φαϊάθη ΕἸ-- 

Ἰππιπ 1Π|6 15]. ΠΘ416 [ἀΠΊ6 1} ᾿τουν 4}}1 ἀἰσίαη- 
τἰὰ ἃ Ῥαΐ]5 θχϑιϑίθητια. {ΠΠ| ΘΠ] τα π ΑἸΡΊΠΪ , 566} 

5ΘΙΡΘΙ τΠἃ ΟἸΙΠῚ Οατιϑὰ 14 4ο« Θχ δατῖιϑὰ δϑὲ σοη- 

Εἰρὶ. Ἐπηηάθῃηι ᾿στταν δὰ πη την, ν ΘΕ 56 ἢ ΘΠ ΓΔ ΠῚ 

ΡΥΙ5. Θχροβίϊαμη 1 ΘΙ οἰ η5., θα Π ἢν ροϑβίαϑίβ 

{στιρατη ἴθ, σΟΡΡΟΡΆΠΠ 115 ΠῸ5 ΘΧΘΙΏΡ} 15 δά 1η- 

γΊ5Ι ὈΠΠπππὶ τηδηῖι αι οθ 5. 1Π|16}} 1 θη απ. Ο6Π1-- 

Δἀτηοά τι ΘὨΪΠῚ Θἴϑὶ ΟΡ ΡῚ15 ΟΠΊΠΪΠῸ ἴῃ ἤσιινὰ δϑῖ, 
]1ὰ Πστινρθθ, ἅ]1ἃ ΘΟΥΡΟΡΙ5 ΓΑΙ , ἃ 5ϊ {1115 αν1π5- 

νἱ5 που {τα αὶ. «ΘΠ ΠῚ ΠΠΟΠΘ ΠῚ. , ΠΟΘΙ πὰ] ἢ 

Θὰ (1186. ΔΙ [ΟΡ τι5. οϑὶ ᾿ποι δ ; 5644 [ΔΘ ΘΟ ] Πη5] 

γατοπ 6 ἤσαγαη ἃ ΘΟΡΡΟΓῸ αἰἸβου νυ 5, παῖ ἃ ΠΟῚ 

Δα τ ἀἸβογθ ο πθ ἢ, 564 αἰζθυιι σα Δ] [6 ΓῸ 

ἙΟΠ] απο 1π|6}}Πσ] ταν : 1τὰ ΓΘ ΘΧΡΠΙΟΔΡῚ ΟΡΟΥ-᾿ 
ἴθγ6 οθηβοῖ Αροβίοϊὶιϑ : {πᾶμηνὶ8 ἢ δὶ ἀοοίϊπα 
᾿ποοη [58Π} 80 ἀἸβογοίαμ ἀοοθαῦ ΠΥ ροβίαβθωη ΕΠ- 

(Θγθη ΠΔη}1.. ΠΙΠΙ]ΟΠ]Πτ15. ἰδ η6 η {ΠΠΙ ΘΠ ΘΕᾺ ΠῚ 

απ Ῥαΐγο ΘΟ ΠΕ ΠῚ 80. ψ ΘΠ ΘΟΠΟΓΡΘΕΟΠΘΙΏ 

[15 θυ ἀθοϊαγαΐ ; ποη 4ποἀ ἴῃ Πυροϑίδϑι {πὸ- 
{πὸ ποῃ 511 {Ππ|ρϑηϊίι5, 56 αποά ἴπ 51 ΟἸΠὨῚ 

Ῥαΐγθ σοη ποῖ οΠ6 Ὠ1Π1] πηθάππιτὰ δά τηϊταιϊ, ἀ60 

τἰ 4565. ΔΠΙΠῚ1 ΟΟΙ}15. {ΠΠΊ ΘΟ ΉΠ ΟΠ αν ΟΙΘΙ ΘΠ, 

1πἴθηῖθ γΟϑροχουῦῖ, γυϑηϊαΐ θυ  η} 1ἢ Πυροβίαϑβὶβ 
Ῥαιρῖθ. 116} ΘΠ ΔΤ ; ΠΟῸΠ ἰδῆ η τηϊαΐα δι 

Ρογπηχία ΡΡΟρυϊθίδίθ, 4128 1Π 0515 σοηϑιθυὰ- 

[π|}, 485] ν6] Ῥαίγθη σΘηΪ 1... γ6] ΕἸ] τι π πη σ6- 

ΠΙ αΠ] ΠῚ ΠΟ ἢ ΠΡΆΤΊΙ5 , 56 οὶ ΠΟΡῚ ΠΟΙ ρΡο- 

8 τὸ ἀδιαστάτως Ἴ (015]. Ῥγίπηι5 τὸ ἀδιασπάστως. 

φησί 1 [τὰ 5ὲχ δῖβ5θ. ῥὑγῸ 60 «υοί ογὰξ ἴπ 6115 

ἔφη. Ῥάμ]ο ροβῦ βάτο Ηαραποθηβὶβ εἰ γὰρ τί, ΑἸΠῸ οὐ 
γὰρ τό. Οτήπαας Νῖ55. εἱ ἅτερ. Νγϑ5. τα 1π οοηΐοχειι. 

» ἀσύγχυτον χαὶ διυῃρημένην  [ὰ βορίοπι Μί935, εἴ 

Ν 95. ἘαΙ ἴοποβ ΒΆ51}11 ἀσύγχυτος δυρρημιένην. 

3 -Ὁ ͵ λ᾿ - - 

ἀχριξῶς νοήσας οὐδὲν εὑρήσει τοῖς παρ᾽ ἡμῶν εἰρη- 
΄ , ,ἷ 

μένοις μαχόμενον, ἀλλ᾽ ἐπί τινος ἰδιαζούσης ἐν- 
᾿, ΝΥ “- " Ὁ 

γοίας τὸν λόγον διεξαγόμενον. Οὐ γὰρ ὅπως δια - 

χριθεῖεν ἀπ᾿ ἀλλήλων αἵ ὑποστάσεις διὰ τῶν ἐπι-- 
, Ξ , Φ....9. Ν ,ὔ 

φαινομένων σημείων, ὃ ἀποστολιχὺς πραγματεύετα! 
λό 1λλ᾽ ἊΣ ᾿ «ὦ ὦ ΝῚ οὦ ἢ ᾿ 

γος, ἀλλ᾽ ὅπως τὸ γνήσιόν τε χαὶ ἀδιάστατον χαὶ 
» » ὦν ὦ ν» τ  : Ὥ 

συνημμένον τῆς τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸν Πατέρα σχέ- 
, . ντ τ σεως νοηθείη. Ὥς γὰρ οὐκ εἶπεν, ὃς ὧν δόξα τοῦ 

Ἀ ,ὔ - Ἅ ᾿-τὉ 

Πατρὸς, καίτοιγε τὸ ἀληθὲς οὕτως ἔχει, ἀλλὰ τοῦτο 
Ν 

παραλιπὼν ὡς ὁμολογούμενον, τὸ μὴ ἄλλο τι δό- 
᾿αὐϑ ΡΥ Ὁ. - ᾿ δ; οόον τ 
ξζης εἰδος ἐπὶ τοῦ Πατρὸς. καὶ ἕτερον ἐπὶ τοῦ 

γιοῦ νοεῖν διδάσχων, αὐτῆς τῆς τοῦ Πατρὸς 
ῳ»»» - “ ο τὦα, 

δόξης ἀπαύγασμα τὴν τοῦ Μονογενοῦς διορίζεται 
“.: 3 τὰ “ 
δόξαν, “ τὸ ἀδιαστάτως συνεπινοεῖσθαι τῷ Πα- 

ἢ Ἁ ν᾽ τὦὠ ᾿ .-» 

τρὶ τὸν Υἱὸν χατασχευάζων ἐχ τοῦ χατὰ τὸ φῶς 
« Ἂς, δὰ -» Ὡς Α "Ἢ - 'ς ) ΕΥ̓ Α 2 

ὑποδείγματος. ὡς γὰρ ἐχ τῆς φλογὸς μὲν ἣ αὐ- 
ΩΝ 5" Ἁ ε , , Α , ΡῚ Αὸ ΕῚ 

γὴ, οὐ μὴν ὑστέρα μετὰ τὴν φλόγα ἐστὶν ἣ αὖ- 
) .“Ὑ ᾿ὩΝ Ὁ Ὁ ΡΝ ς δ᾿ τὰς ὧν 3 

γὴ, ἀλλ᾽ ὁμοῦ τε ἣ φλὸξ ἀνέλαμψε, καὶ συναπηυ- 

ἄσθη τὸ φῶς" οὕτω βούλεται χαὶ ἐχ τοῦ Πατρὸ 
ἱ Ἢ ΐ ρ ἤνο ϑϑ ΞΡ 5 

μὲν τὸν Υἱὸν νοεῖσθαι, οὐ μὴν παοατάσει τινὶ 
δ “ Ὡκ ἐεὰ σας Η ΕΑ. ε ᾿ΛᾺΣ ΦᾺ Ν 
διαστηματιχῇ τῆς τοῦ Πατρὸς ὑπάρξεως τὸν Μονο- 

- Ν δ - » οτὦ 

γενῇ διορίζεσθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῷ αἰτίῳ τὸ ἐξ αὐτοῦ 
᾿ ΝἾ 6 , ΄ ᾿ ᾿ Ψ.. τ ἡ 7 

συνυπολαμόάνειν. Κατὰ τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον, 
[2 . ΄, ε 

ὥσπερ ἐφερμηνεύων τὸν προαποδοθέντα νοῦν, χαὶ 
, “- - -" 

ὑποστάσεως χαραχτῆρά ἅ φησι, τοῖς σωματιχοῖς 
ἐφ ᾿οεϑὅὀ ς δι, Ἁ Ἔ' ὦ “2 ,ὔ ᾿ 

ἡμᾶς ὑποδείγμασι πρὸς τὴν τῶν ἀοράτων χειραγω- 
-Ὃ ,ὔ ξ, ιν “Ὁ 7 , 

γῶν χατανόησιν. Ὥς γὰρ τὸ σῶμα πάντως ἐστὶν 
5 ἢ 5 κι ἂν ἐν τ του , " 
ἐν σχήματι, ἀλλ᾽ ἕτερος μὲν ὃ τοῦ σχήματος, ἕτε- 

ρος δὲ ὃ τοῦ σώματος λόγος" καὶ οὐκ ἄν τις ἀπο- 
Ν 

διδοὺς τὸν ἑχατέρου τούτων δρισμὸν συνενεχθείη 
“ -Ὡ - Ψ. 

τῷ περὶ τοῦ ἑτέρου - πλὴν ἀλλὰ κἂν λόγῳ διαχρί-- 
Ἁ “ο“᾿ τ , νης τὸ σχῆμα τοῦ σώματος, ἣ φύσις οὐ παραδέχε- 

ται τὴν διάχρισιν, ἀλλὰ συνημμένως νοεῖται μετὰ 
τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον " οὕτως οἴεται δεῖν ὃ ἀπόστο- 

μὴ τὩὭηΗιν λος, χἂν ὃ τῆς πίστεως λόγος" ἀσύγχυτον χαὶ διη- 
᾿ .- ᾿" ρημένην τὴν τῶν ὑποστάσεων διδάσχη διαφορὰν; 

2)}} λ Χ ἢ ΛΥΡΕῚ » Χ μ. ἀλλὰ καὶ τὸ προσεχὲς χαὶ οἱονεὶ συμφυὲς τοῦ Νο- 

νογενοῦς πρὸς τὸν Πατέρα διὰ τῶν εἰρημένων “πα- 

ἰστησιν᾽ οὖγ ὡς οὖχ ὄντος ἐν ὑποστάσει χαὶ τοῦ ἱ 9 
ὩΣ νῪ' Ν᾿ 

Μονογενοῦς ̓  ἀλλ᾽ ὡς οὐ παραδεχομένου μεσότητά 
-- - [4 

τινα τῆς ἑαυτοῦ πρὸς τὸν Πατέρα ἑνώσεως" ὥστε 
“- -“ : - Π - -“Ὕ 

τὸν τῷ χαραχτῆρι τοῦ δίονογενοῦς διὰ τῶν τῆς 

ψυχῆς ὀμμάτων ἐνατενίσαντα “ χαὶ τῆς τοῦ Πα- 
, 

τρὸς ὑποστάσεως ἐν περινοία γενέσθαι, οὐχ ἐπαλ- 

λασσομένης, οὐδὲ συναναμιγνυμένης τῆς ἐπιθεω-- 

ς παρίστησιν Ἴ [ἰὰ ΝῖΞ5. βΞερίεπι. ΕΔ παρίστασιν. 
Νγ88: παρίστασθαι. 

Το πὴ Ν55. βάτο ροβὲ γενέσθαι, ΡγῸ 60 «πο ογαΐ ἴῃ 
Οα1{1|5 γίνεσθαι. 



ἘΡΙΒΤΟΙ,Α ΧΧΧΥΠΙ. 3 
» , οἷὦἦἴᾷ 

ουμένης αὐτοῖς ἰδιότητος. ὡς ἢ τῷ Πατρὶ τὴν Ι Ἰ ᾽ Ἢ τῷ ρ 
’ “᾿ -ρ Ὁ ᾿ 2 , 2 γν, ἃ 

γέννησιν, ἢ τῷ Υἱῷ τὴν ἀγεννησίαν ἐπιμορφψάζειν 
,, Ν 

ἄλλ᾽ ὡς οὐχ ἐνδεχόμενον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου “ δια- 
,ἷ Εν δ.» , - Ὰ 7 

ζεύξαντας, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μόνου χαταλαύδεῖν τὸ λειπό- 

ψενον. Οὐδὲ γάρ ἐστι δυνατὸν, Υἱὸν ὀνομάσαντα, 

μὴ χαὶ Πατρὸς ἐν περινοίᾳ γενέσθαι, σχετικῶς τῆς 

προσηγορίας ταύτης χαὶ τὸν Πατέρα συνεμφαι- 

νούσης. 

Ἐπειδὴ τοίνυν ὃ ἑωραχὼς τὸν Υἱὸν δρᾷ τὸν [ἴα- 
τέρα, χαθώς φησιν ἐν εὐαγγελίοις ὃ Κύριος, διὰ 

τοῦτο χαραχτῆρά φησιν εἶναι τὸν Μονογενῆ τῆς τοῦ 

Πατρὸς ὑποστάσεως. Καὶ ὡς ἂν μᾶλλον ἐπιγνω- 
, Χ ΄, Ἁ “ ᾿ τ 

σθείη τὸ νόημα, χαὶ ἄλλας συμπαραληψόμεθα τοῦ 
τὶ , " 2 κα αν ΩΝ τ - 5» ΄ 
ἀποστόλου φωνὰς, ἐν αἷς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀορά- 

του; χαὶ τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ πάλιν εἰχόνα φη- 

σίν - οὐχὶ τῷ διαφέρειν τοῦ ἀρχετύπου τὴν εἰκόνα, 

χατὰ τὸν ' τῆς ἀορασίας χαὶ τῆς ἀγαθότητος λόγον, 

ἀλλ᾽ ἵνα δειχθῇ ὅτι ταὐτὸν τῷ πρωτοτύπῳ ἐστὶ, 
χἂν ἕτερον ἡ. Οὐ γὰρ ἂν ὃ τῆς εἰκόνος διασωθείη 

λόγος, εἰ υἱὴ διὰ πάντων τὸ ἐναργὲς ἔχοι χαὶ ἀπα- γος, «η βγεθ" ἔχ 
δι " ον Ἀ Ὁ 5 Γ. 

ράλλαχτον. Οὐχοῦν ὃ τὸ τῆς εἰχόνος χατανοήσας 
᾿ πὶ Ἷ τὼω - , 7 Τ᾽ 

χάλλος, ἐν περινοίᾳ τοῦ ἀρχετύπου γίνεται. Καὶ 

ὃ τοῦ Υἱοῦ τὴν οἱονεὶ μορφὴν τῇ διανοίᾳ λαδὼν, 

τὴς πατριχὴς ὑποστάσεως τὸν χαραχτῆρα ἀνετυ- 
, ,ὔ ῸδιΑΝ 2 - ΡῚ Χ » πώσατο, βλέπων διὰ τούτου ἐχεῖνον, οὐ τὴν ἀγεν- 

γησίαν τοῦ Πατρὸς ἐν τῷ ἀπειχονίσματι βλέπων 
( ἡ γὰρ ἂν δι᾽ ὅλου ταὐτὸν ἦν, καὶ οὐχ ἕτερον), 

ἀλλὰ τὸ ἀγέννητον κάλλος ἐν τῷ γεννητῷ χατο- 
, σ, Α δι θα - ως Ἃ 

πτεύσας. Ὥσπερ γὰρ ὃ ἐν τῷ καθαρῷ κατόπτρῳ 
τὰῷο . τ "“ ΄ 

τὴν γενομένην τῆς μορφῆς ἔμφασιν χατανοήσας, 99 

ἐναργὴ τοῦ ἀπειχονισθέντος προσώπου τὴν γνῶσιν 
ἶ Χ τὺ 

ἔσχεν " οὕτως ὃ τὸν Υἱὸν ἐπιγνοὺς, τὸν χαρακτῆρα 
- ΡΒ , Η͂ - γ-- -Ὁ- , 

τὴς πατρικῆς ὑποστάσεως, διὰ τῆς τοῦ Υἱοῦ γνώ- 
Ε - δὲ ἃ 2.1 7 ἢ ἢ "Ὁ 

σεως; ἐν τῇ χαρδία ἐδέξατο. Πάντα γὰρ τὰ τοῦ 
- ΩΣ . λ β Ὡν 

Πατρὸς ἐν τῷ Υἱῷ καθορᾶται, χαὶ πάντα τὰ τοῦ 
ς᾽ ὦ - , ΜΙ ᾿ . 

Υἱοῦ τοῦ Πατρός ἐστιν, ἐπειδὴ χαὶ ὅλος ὁ Υἱὸς ἐν 
- ἣ ΄ τ: “, » 3 Ὁ .Ὁ ᾿ 

τῷ Πατρὶ μένει, χαὶ ὅλον ἔχει πάλιν ἐν ἑαυτῷ τὸν 
ξ Ὁ ᾿ τὌἢ 

Πατέρα. “Ὥστε ἣ τοῦ Υἱοῦ ὑπόστασις οἱονεὶ μορ- 
7 . ΩΣ 

φὴ χαὶ πρόσωπον γίνεται τῆς τοῦ Πατρὸς ἐπιγνώ- 
“Ὁ ἊΝ τ Ὁ 

σεως " χαὶ ἣ τοῦ Πατρὸς ὑπόστασις ἐν τῇ τοῦ 
τ τω , ,ὔ -» - 

Υἱοῦ μορφῇ ἐπιγινώσχεται, μενούσης αὐτοῖς τῆς 
ν ν πολι ΄, ὦ 

ἐπιθεωρουμένης ἰδιότητος, εἰς διάκρισιν ἐναργὴ 

τῶν ὑποστάσεων. 

6 διαζεύξαντας Τὰ Ηα1]. εἰ 4αϊπαιια ΑἸ εἰ τος. 

ἾΝΝ γ85. σαπι δα] ομῖθτ5 Ηὰσ, οἰ Βα51], Ρυῖμηα, ΕΑ 

Ῥαν 5: 6 η515 οἵ ββδοπη ἦα ΒΑ5]Πθ πη 515 διαζεύξαντα. ΠΟ᾿ ἄδπι 

γοξιδβίος ΘΠ 0 π|65 εἴ Νῖ55. μόνου. ἘΔΙΠ ΟΠ 65 Βαβι] πϑὶβ 

βϑθουπάα οὖ Ῥατίβ. μόνον. 

Ε 

Α 

᾿ τῆς ἀορασίας Ἵ {9πι|5 (οα, Βε6ρ. τῆς οὐσίας καὶ ἀορα- 

ἰοβῖ . τὶ 51 Α]16} ἃ]0 ]ΘνῸ ἰδ) υπραΐι, 7 ηὶ 14 ΟἸασοῖς 1. 
αποά γοΙ σατιπι {που Ὁ, 006} 56 50] 1} 1Π16]]Π] σα πηι. 
Νιη Πογ] ποπ ροΐοϑί, πὶ ατ5., ΕἾΠΟ ποπιϊπαΐο, 

ΘΕ. ΠῸΠ σοσίτοι ἀθ Ῥαῖνθ, ΟΠ] ἀρΡρΟΙ] αι Πδο 

ῬΘΙ ΓΘ ΠΟ π πὴ Ῥαΐγοπ ΠΟΘ 116 ϑἰ πη] ᾿πάϊοδε. 

8. Οτιοπίδη} Ἰσὶ τιν {πὶ ΕἸ] πιπὶ νἱάοθι, νἱάοὲ οἱ 
ῬΑ θη, τι αἴξ ἴῃ Εν ησοίῖο ΤΟ] Π118 ; ΡΙῸΡίον-- 7οαπ. τή. 

δὰ {ΠηἸσθηϊ πὴ Πυροϑβίαϑιβ ῬΑ 5. ὉΠπαρδοίθνοπι 
6556 ΡΓΟπιιπεαΐ. ΕΓ 4110 Πηὰ 515 ρουβρθοία ἢδὲ Πεθο 

56 η θη ἃ 7 εἰ 1188. ΑΙΡΟϑίο!! γοοθ5 Δα ]Π]οΙ Θμητι5., ἴῃ 

4α]θὰ5 ΕἼ] τη ἸτησΊΠοϑιη 6] 1 ν 151 }15., δὲ δατη-- 

αἰθ 1 ΓΈ Γ5 115 ΟΠ ΠῚ 115 1Ρ511|5 ᾿ΠΠσῚ ΠΘ ΠῚ 6556 ἀἸοῖξ, 
ποη “πο αἰ Ἕδναῦ Ἰπηᾶσο ἃ} ΘΧΘΙΙρΡΙΑΥΪ,, 51 ἰην]- 

5118 115 ΟΠ ΓΔ ΠΙ56π|6 Πα θθαίτιν γαϊο, 566 τιῦ ρϑυ- 

ΒΡΙοὕπ τη 51: Ἰάθιη 6558 {πο ΘΧΘΠΊΡΙ] ΔΙ, ΘΕ] Π}5] 
ἁΠπππἃὦ 511. ΝῸΠ ΘΠ]ΠῚ ῬΟ5518 1ΠΊΔῚ Π15 ΓΑ ΓΟ 56 ΡΥ ΔΓ], 

ΗΪἶδ᾽ ῬῈΡ ΟΠ Πἶὰ ΘΟΠΒΡΙΟἸΙΆ ΠῚ ἃ ΟἸ] ΒΟ ΠΊ 116 αΠ- 
[γα π ϊδο σα ρουΐθιη Πα θρθαΐ 510} π4]Ππ6 πη]. ῬΡΟΪη 6 
᾿ΠΊΆ 5. ΡΟ] ΟΠ π πθ πὶ {π| ρουβροχὶῖ, δχϑιη- 

ΡΙαν πηθηΐθ ΘΟ ρ θοῦ αν. Ετ 4πὶ ΕΠ ναὶ ἴον-- 

ὨΊΔΤῚ ΠΊΘ ΗΘ ΘΟΠΟΘΡΙΐ, ΠΥ ροϑίαϑιβ ρδίθυ πὸ ΘΧΡΙ68- 

510 δἰ Ί ΘΙ 5 ΠΠ]Ππιτὴ ΡῈ. πϊιηο ν᾽ 46 Π5., ΠῸΠ ᾿ΠσΘΉΪΙ 

ΓΆΠΟΠΘΩῚ 18 ῬΑΕ}15 δϑὲ, τη οἰ ̓θ σου ΠΘΠ5 (4]10- 
4αΐη Ἰάθτη ῬΡΌΥϑι15 θϑϑϑῖ, οἴ ΠΟ ἃ]1|4}, 564 ρμι]-- 

ΟΠΡΙ ἀπο ἸΠσΘ ΠΙἴαΠὶ 1Π σϑηϊα ᾿πέτπ6η5. Οἰιθ}-- 

δαιηοάτιη ΘΗΪΏῚ 41] 1Π ΘΕῸ 5ΡΘΟΙ]0. ᾿ΠΊΡΓΘΘ58 ΠῚ 

[ὈΡ ΠῚ 86 ΒΡΘΟΙΘΠῚ ΡΘΥΒΡΟΧΙΣ , ΟΙαΓΆ ΠῚ ΘΟ ΡΥ ϑϑὶ να] π5 
ΠΟΘΙ ΠΟΠ ΘΙ δά δρίμ5 δϑὲ : 5ῖ6 481 ΕἸ] πιπὶ σοσηο-- 
γοΡΙῦ , οἰ σιθη} ραΐθυ πο Πγροϑβίαϑιϑ ρϑὺ ΕἾ] ποιῖ- 
{181} ΔΠΙΠΊΟ 550 ριῖ. Ομηηΐα οπὶμη {πώ ῬαίῚ5 

51Ππ|.. ΘΟΠΒΡΙΟΙ πα π τη ΕἾΠ]Ο., δὲ ΟΠ Π]ὰ {185 ΕἾΠῚ 

51η:, ῬΔΕΡ5 5ιπὶ: 4 πὰ ΠΟ π] 46} δὲ ἰοΐπ5 ΕἾΠΠπι6 ὕσαη. 
ἴπ Ραΐγα πιὰποῖ, δὲ τοί πὶ γτιγϑιι5 Παροὲ ἴῃ βοιμθὶ- "1 δἰ" 

1050 Ῥαίγοιη. Οιιαᾶγο ΕἾΠΙ ᾿Πν ροϑβίδϑιϑβ {τπι85] ἔρυμηᾶ 
ἃ0 δοϊθ5. δδὲ, 4πὸὲ Ῥαΐθ σορῃοϑβοιίαν: δὲ Ῥαιν5 

᾿γροϑβίαβϑιβ 1π [Ὀγτηὰ ΕἾΠΙ ἈσΠΟΒΟΙ Ππ’, ΤΠ ΠΟΙ ἴ6 
4126. ἴπ 115. σομϑιἀθγαΐαν ργορυϊθίαϊθ δαὶ οἰ αγᾶιη 

Πυροβίαβθωπ (5 ΠΟ] ΠΘ ΠῚ. 

σίας. 

8. ἔχοι Ἴ Πᾳ 56χ 55. εἱ ἅτορ. Νγϑββ. Βαβι οἄπ1ο- 
65 ἔχει. 

ἃ ἐδέξατο Ἴ 51. Νί58. βοχ οἱ ἅτος. Ν ϑ5. [ἡ εὐϊπίοηι- 

15 Β45111 ἐνεδέξατο. 



5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ ΞΕ ΤΕΣ τ τ τ -τττττττ-τττο-- ---- ----.-------.--------τΞτ--τ------τ----- ------πτ---- ---------------------------- --- -------------- “π΄ “----- “τ, 
Ο]α:515..1. 

ἘΡΙΘΤΟΙΑ. ΧΙ ΧΧΙΧ, Β ΕΠΙΣΤΟΛΗ λῦ.. 

“1Πἰας 

ΟΟΥ͂Ι, 

Βαϑη τη ἐπ νιίαις Τυ] απ αἱ δα 36 νεηϊαΐ. 

“ιιίαπιις Βαςῖϊίο. 

οπ Ῥοϊϊωπι «ἰοτιιτεῖϊας,, αἰὶ Ῥυον θυ ἴπιηη : αἱ 
οὅο δάάδῃι δι. π 1ΠΠπ|4 σΟΠη "185 νοἴθυῖβ : Ὁ πειι- 

ἐἕμτι σεγδοτιιτι απμγθοτγιτα  Ασθ ρίαν, γοῖρϑᾶ 

οβίθπάθ, εἱ δά πος 4πδιηρυϊπηιπ νοΐ. Οθυῖθ 
ΔΠΊΙΟΙΙ5. δ ἀπηϊοι ΠῚ γϑηΐθ5. ῬΆΡ]Ισα ἂς ἀϑϑιάτιᾶ 
εἶγοα ποροῦϊα οσοιπραῖο νἹάθειγ φαϊάθη «ποάδπὶ 
πιοάο πηοϊθϑία 6856 115, {αὶ ρου [αποίουϊθ ἃ ἀσαπῦ: 

41 νϑῦὸ ἀἰΠ ρθη απ Δα ἢ] 6 πὲ, τη 651] διιηΐ., πὶ 
ΤΠ ρουϑαδάθο, ἂς ρυμάθηϊοβ, δὲ ῬΓΌΓΒα5 δὲ 

ΟΠΊΠἰὰ Ἰἀοηθὶ. Οὐαγ 6 5.110. ΤΠ] ΓΘ] αχ [ΟΠ ΘΗ}, 

1ΐὰ πιὶ ᾿Ισθὰ τ 11] πορ] σα ΠΕ Θε ΠῚ ΓΘ ΠΕ] ΘΘΟΘΓΘ. 
 νΊΠητι5 ΘΠ] ΠῚ ̓Πῖθι' ΠῸ5 ΠΟΙ ΟἸΠΠῚ 5014 δι 16ἃ 51- 

ΤΠ] ΔΙΟΠΘ , {πιᾶπὶ ἰΘ6 οὐθάο Πδοίθπτιθ ΘΧΡΘΓΓΙΠῚ 

6556 ; ΕΧ 71τἃ 711 Ἰαπάαπε, τηδ]οῦὶ οὐϊο ργοβ- 
Ζασπῖαν, 4118 }Π} 1ΠῚ ΠΟΙ 551Π105 ; 564 οἵη) ἀθοθηκὶ 

ἸηνΊσθπη ΠΡΘυταϊθ ἈΡσΊΙΘ ἢ [65 ΟἿἹΠῚ ΟΡτι5 6ϑὲ δὲ γθ- 
ΡΓΟΒΘπθηΐθθ, ΠῸΠ ΠΊΪΠτι5. ΕΠ ] Πητ15 ᾿ΠΊΘΙ' ΠΟΒ , 

4πᾶΠ| 41 τηαχῖτηθ. ΔΠΉΪΟΪ διιηΐ. Ἐχ 6δὸ δορί! 

(ᾳαοά 51π6 ᾿ηντάϊα ἀἴοθγ ᾿Ἰσθα! ) τὸ ἄστη τοϊαχα-- 

ΤΉ} 7 5618 ΔΡΆΠΊΙΒ: δἱ α1|Π}Ὲ 56 }1]ἃ ἀσίτητι5., τηΪ- 

ΠΙΠῚ6 [Δ ΕΙ ΘΠ), Θ΄ 5ΘΟΤΓΘ ἀΟΥ̓ΠῚΪ ΠΉΤΙ5 : 5 {46 ΠῈ 

εἰ ν᾽ Ὶ Δ Π5 7 ΠΟῚ ΡΓῸ 16 ΠΊΔΟΙ5 {18 ΠῚ ΡΙῸ οερίθυὶ5 

ΟΠΠΠΙΡτι5.,. τι ΡᾺΓ 65ὲ, ψ]βρη]ο. Ηξοο ἀριὰ ἴθ ἔου- 

ἴδ556 ΠΙΘ ΓΙ5. 5.11], οἱ δἰ αν] ον! αθ σαδάδιη 

ΔΠΪΠΪ (ΘΙ Ρ5.ΠῚ ΠΑΙΠΊΠΙΘ., 5ἰοαξ Αβιγάδιηαβ., 
ἙοἸ]απιάανι ἡ, γϑγιπη απο πη ἀξ ΠΪ μοΥβ Δ ἀθαΠῚ 

ΘΟΠΒΡΘΟΓΕΠ ἔπι Π 1, ΘΔ ΡΙ ΘΠ [15 ν᾽ θ]1σθὲ Βου  Πἰ5 . 

1515 ΠΟΡῚ5. ᾿ΓΟΓα ΤΙ π., σι η ἱπηρθα Ἰπηθηι 
4«αυϊάφιιαμη Α]] τα γιπ., Προ ΒΟ ρ51. ΡΡΌρογα ἰσὶ- 

ἴὰ}7 αξ αἶχὶ, ΡΌΡΠΪΟΟ ὈΒΌΓΙΙ5. ΟἸΠ511 : ΘὈΠΊΠΙΙΘ 

ἢ ΓΑροβίο!αβ, σθπί. 15, 49, Αὐβεηῖιβ, Ρ. 396: 

οὐ πόλεμον ἀγγέλλεις: ἐπὶ τῶν τὰ ἀγαθὰ ἀγγελλόντων. 

ὍΡΙ πεϑὸ ποβίνι Ἰοοὶ ᾿πητηθιηοῦ ἔπι ΥΥ 12. ' ουϑας ἐχ 

τῆς χωμωδίας εχ ΑὙἸϑίορ απ εβὲ Ρ]ΐο, τ. 368. 1 

Ῥ τοῖς πάοεργον  Γ,ιἜροπάστῃ ρυΐαὶ (οι ἤβίιιβ τοῖς 

προὔργου αὐτὸ ποιοῦσιν, Πὲδ σειὶ γδπι ΟρΕ δ ργείζεσι [α-- 

οἰπισεῖ, ΡΥ Ϊτη αι ἵπ θα ομγας ροπιιπί. ϑεα ποη 15 

ογαΐϊ Φυ]Π]ΔΏτι5 4] ΓΟ ΠῚ ρΡ Ὀ]]Οα 1 5ΘΥΪῸ ἃ 56 δετὶ πορᾶ- 

τοῦ : 8]Π18 τ ῬΓΟΓΒΙ5. 416. 56 ορί ῃϊοποπι ἷπ ἰοία ορίβίοϊ ἃ 

ἰη]οοστο οοπαίατν, (τιᾶτα τη] πὶ ἢπιπο Ἰοσιτη ἴῃ Θὰ πὰ 

θη ΘΠ 18 ΔΟΟΙΡΟΓΕ, {τὲ οὐπὶ ἰοία ΟΥΑΙ ΟἹ15. 5ΟΥῚ6 

σομδγοι, ΤλοοΙαταῦ {]Ἰᾶτιτιβ τορι] 1 ο Δα πυϊηἰκέναιϊο - 

᾿Ιουλιανὸς Βασιλείῳ. 

Ἡ μὲν παροιμία φησὶν, ἢ οὗ πόλεμον ἀγγέλλεις, 
“τ ᾿ 

ἐγὼ δὲ προσθείην ἐκ τῆς χωμῳδίας , ὦ χρυσὸν ἀγ- 

γείλας ἐπῶν. Ἴθι οὖν, ἔργοις αὐτὸ δεῖξον, καὶ 

σπεῦδε παρ᾽ ἡμᾶς. ᾿Αφίξη γὰρ φίλος παρὰ φίλον, 
Ἢ δὲ περὶ τὰ πράγματα χοινὴ καὶ συνεχὴς ἀσχο- 
λία δοχεῖ μὲν εἶναί πως ἢ τοῖς πάρεργον αὐτὸ ποιοῦ- 

ΕῚ ) } - 3 , τω ,ὔ 

σιν ἐπαχθὴς, οἱ δὲ τῆς ἐπιμελείας χοινωνοῦντες 

εἶσιν ἐπιειχεῖς, ὡς ἐμαυτὸν πείθω, καὶ συνετοὶ, 
καὶ πάντως ἱχανοὶ πρὸς πάντα. Δίδωμι οὖν μοι 

".» «“ 5Κ. « μ᾿ ΕῚ τὖῷῪ τος ᾿ 

δαστώνψην, ὥστε ἐξεῖναι μηδὲν ὀλιγωροῦντι καὶ 

ἀναπαύεσθαι. Σύνεσμεν γὰρ ἀλλήλοις οὐ μετὰ τῆς 
αὐλιχῆς ὑποχρίσεως μόνης, ἣς οἰμαί σε μέχρι τοῦ 

δεῦρο“ πεπειρᾶσθαι, χαθ᾽ ἣν ἐπαινοῦντες μισοῦσι 
' ΄“ω - λί 9 ΝΥ Ἀ )ε ῬΕ “ 

τηλικοῦτον μῖσος, ἡλίχον οὐδὲ τοὺς πολεμιωτάτους, 
ἀλλὰ μετὰ τῆς προσηχούσης ἀλλήλους ἐλευθερίας 

ἐξελέγχοντές τε ὅταν δέη χαὶ ἐπιτιμῶντες, οὐχ 

ἔλαττον φιλοῦμεν ἀλλήλους τῶν σφόδρα ἑταίρων. 
Ἔνθεν ἔξεστιν ἡμῖν ( ἀπείη δὲ φθόνος) ἀνειμένοις 

τε σπουδάζειν, χαὶ σπουδάζουσι μὴ ταλαιπωρεῖ- 
΄Ν δ᾿ Ὁ “ὦ ἊΝ δ ἡ ἧν»-: Α ΕῚ 

σθαι χαθεύϑειν δὲ ἀδεῶς " ἐπεὶ χαὶ ἐγρηγορὼς οὐχ 

ὑπὲρ ἑαυτοῦ μᾶλλον ἢ χαὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων ἅπάν - 
« “ἽΝ ΕῚ ΄ τ -“ Ε ὃ τῶν, ὡς εἰχὸς, ἐγρήγορα. Ταῦτα ἴσως χκατηδο- 

ἐσχησά σου χαὶ κατελήρησα , παθών τι βλαχῶδες 
Ὲ " ᾽ 

(ἐπήνεσα γὰρ ἐμαυτὸν, ὥσπερ ᾿Αστυδάμας), ἀλλ 
.᾿ -" Α ὦ 

ἵνα σε πείσω προὔργου τι μᾶλλον ἣμῖν τὴν σὴν 
μον 

παρουσίαν, ἅτε ἀνδρὸς ἔμφρονος, ποιήσειν ἢ πα- 

ραιρήσεσθαί τι τοῦ καιροῦ, ταῦτα ἐπέστειλα, Σπεῦδε 

ὖν, ὅπερ ἔ δημοσίῳ χρησόμενος δρόμῳ. Συν- οὖν, ὅπερ ἔφην, δημοσίῳ χρησόμενος δρόμῳ. 

ΒΕ διατρίψας δὲ ἡμῖν ἐφ᾽ ὅσου σοι φίλον, οἵπερ ἂν θέ- 

Π6ΠῚ ἱπηρογέαπιιπι 4υϊρίατη νἱ ον Ηῖ5 αὶ ρογέαη- 

οἴοτϊβ 14 ἀσαπῇ : 8ἱ 415 ααΐοτη ἴπ ΠοΟ οριι5, τι Ρὰγ 

οϑὲ, ἱποιπηθαΐ ; πο τ ]αχϑ ΠΟΙ οἰπὶ ΑΠη1ο 5. ἸΘΟιΙπι 

Ῥτγθοϊαάονθ, πὸ το] χδοπεῖῃ ΓΟΙρ.Ό] 1 αΣ Δα τη πἰβίγα- 

τἴοηὶ πόοοσθ. ἀΐφαθ Πδρο ἃ 86 εἃ τηϑηΐς (οἱ ἐδβίδξιι, 

πῈ 15, {ποῖ δά 56 ᾿ηνιίαΐ, τηο]οβίιμι 58 Πηρογαίοτὶ 

τοῦ τορι οοοπραΐο νεπέαγαμ Ραΐαγοί, 
ς πεπειρᾶσθαι  Νοὸη εὐρο δά Βαβταμ βου ρα μδο 

δρίβίοϊα, βε4 δ ποιμῖποπι δυ]8 στὰ Παρίοπιβ, 
εδὲ, 58} ᾿τηρεγαΐογθ, 416 1} ΡΓδΣ 86 Βρευποθδξ ψι]δηιι5, 

ἐχρογέιμ, φιοα 46 ΒΆ51110 ἀ1οὶ οπηπῖπο ποὴ μοίεβι. 



ἘΡΙΘΤΟΙᾺ [Χ. 

ἀν 5 . ,ὔ Φ' - " 2 

λης ὕφ᾽ ἡμῶν πευπόμενος, ὡς προσῆχόν ἐστι, 

βαδιῇ. 

1 χπ 

ΔΡριὰ πο5., 4υδπίμππι ΠῚ ν᾽ ἀθ Ὀ Παγ, [Ὁ ΘΓΙ5. ; ἔπ ΠῚ 

41|ὸ νοἱθβ ἃ ποὶβ., αὐ ἄδθορε, αἰ 5515 ὈγΟΙοΙ- 

506 }15. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ μ΄. ἢ 125 ἘΡΊΙΒΘΤΟΙΙΑ ΧΙ,. 

Φαοιαὶ Τα] πτι5 Ἰοπιξαΐομη βιᾶται, ροϊθη απ 86 ἀουηϊηα ἴηι, ΒΡ 6 ΤΩ ΘΑΡΟΥΊ5 88} ἰοσοβ. τη Ἱ 6 611 ΟἸΠὴ ΙηΠ15, οἱ 

ϑανᾶσοπῖ5, ΟΥἹβίποπὶ Φοηῖᾳπὸ οχ (ὐοπβίαπιϊο; οἱ Βαβη τι ἱπιρι θη ἀοοιιδαΐ, 4αοα [Ά]6 πὶ 86 βρουπαῦ, [,6- 

πίον ΘἸοῖξ, αὐ 5101 (ἰϑασθα ἰγαπβθιιμ τ τλ1116 ἁὰσὶ ΠΡτὸ ργδδίο 5ιπι. Μηπδίαν ΒΆ5110, Π151] 14 ἴροοῦῖ. Αἀάτε 

86 106 ]]οχῖϑ56 {π Ἰοσὶξ, εὖ σομ θη η8888. 

Ἰουλιανὸς Βασιλείῳ. 

Τὸ ἔμφυτόν μοι ἐκ παιδόθεν γαληνὸν καὶ φιλάν- 
θρωπον μέχρι τοῦ παρόντος ἐπιδεικνύμενος, πάν- 
τας ϑπηχόομς, ἐχκομίσαμεν τοὺς οἰκοῦντας τὴν ὑφ᾽ 

ἥλιον. Ἰδοὺ γὰρ πᾶν γένος βαρβάρων μέχρις δρίων 

ν᾽ΩὨχεανοῦὺ δῶρά μοι χομίζον ἦχε παρὰ ποσὶ τοῖς 

ἐμοῖς. “Ομοίως δὲ χαὶ ἘΣαγάδαρεε οἱ παρὰ τὸν 

Δάνουῤιν ἐκτραφέντες, οἱ εὐμορφοποιχιλοχαθαρό- 

μόρφοι " οἷς οὐχ ἔστι θέα εὐμοιρειδὴς, ἀνθρώπων ὃ 
ἀλλὰ μορφὴ ἀγριαίνουσα" οὗτοι χατὰ τὴν ἐνεστῶσαν Β 
“ προχαλινδοῦνται ἴχνεσι τοῖς ἐμοῖς, ὑπισχνούμενοί 
μοι ποιεῖν ἐχεῖνα ἅπερ τῇ ἐμὴ “ πρέπει βασιλείᾳ. 
Οὐχὶ δὲ ἐν τούτῳ μόνῳ ἕλχομαι - ἀλλὰ δεῖ με σὺν 

πολλῷ τῷ τάχει χαταλαύεῖν τὴν Περσῶν, χαὶ τρο- 

πώσασθαι Σάπωριν ἐχεῖνον ἰ τὸν ἀπόγονον Δαρείου 

γεγονότα, ἄχρις οὗ ΤΣ καὶ το ρὴ μοι 
ἥ 

γένηται " 

ραχηνῶν περιοικίδα ἐχπορθῆσαι,, ἄχρις οὗτοι πάν- 
ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ τὴν ᾿Ινδῶν χαὶ τὴν Σα- 

5 Ζ, 7 Ὁ» ;» ΑΘΕΙ τ χ « , τες ἐν δευτέρᾳ τάξει τῆς ἐμῆς γένωνται ὑπόφοροι 

χαὶ ὑποτελεῖς. ᾿Αλλ αὐτὸς ἐπέχεινα τὴς τούτων δυ- 

νάμεως πεφρόνηχας᾽" 
πὶ 7 Χ ἀναίδειαν δὲ 

εὐλαύειαν λέγων ἐνδεδύσθαι, 
" προδαλλόμενος " χαὶ πανταχοῦ δια-- 

ἃ ἰουλιανός Ἴ [π (οάϊος Μοάϊοξο 6 τεβίοπθ {{{0}1 

[νδθο Ἰεσαπίαγ : οὔτε τῷ ἤθει, οὔτε τῷ χαραχτῆρι, οὔτε 

μὴν τῇ λέξει τῆς ἑρμηνείας δοκοῦσί " προσήχειν αἱ δύο 

αὗται ἐπιστολαὶ τοῖς ἀνδράσιν οἷς ἀνάχεινται. ες ἱποιί- 

ἑμΐο,, πεοὸ ἱπϑοπίο, πεὸ αἰϊσεπεῖϊ ϑθπθγα πιϊ]ιὶ υἱάεη-- 

ἔτ" εἰπε εἰ εριδίοία υἱγῖ5 εἰϊ5, φιιΐδιι5 αἀἰδογίρίο 

διε, οοπνεπῖγα. δά δὰ 46 σὰ θ᾽ σι ἴῃ Ὑ ἴα Βαθὶ- 

11, αὶ οἴἴαπη ἀρομαι5 6 4 Π 4116 ἃ}115 56 πῃ {1} τ|5 
Θρ βίο!β., 4 οαπὶ ΒΆΒ1Π10 {γα πέι, πθοὸ 60 1π641- 

51:6 βἰηΐ, ἰἄοϊτοο δ πᾶ πο ῬΥΪΠ 8 ΠῚ ΟἸ αβθθ πη Ὑἱβὸ6 βιιπΐ 
ΔΡΡΙπροπάς, 4{|4 81 ΒΆ51111 βιαπέ, νυ βία} } 6. οϑὲ ἀπίο 

δρ᾿ϑοοραίμμ βουιρίαβ ἔπ|556. Ηπι}15 ααΐθμι οἵ 5 {6 η {185 

δρ᾿ βίο] οοπίεχζιβ δθο ἴῃ 6115 πηᾶποιιβ δῇ σου ρίτι8 

δῖ, αὐ τοΐαπη οχ Δη 1 {π|5 (ΟΠἸΟΙΡ 5. ἀ65οΥ 1 πθοθββα 

Ταουῖς. {751 βιαμλτι5 ΡΟ Ἰβϑιπηατῃ (οἀἸοῖθτι5 (οἰ 511 18 π|15, 

Μεάϊοδο εἰ Ἠλυίεθαπο ; ΦοΎιμ πᾶ θη 18 Ἰηΐο 86 Θοη- 

υπιϊίσπιις Βαρίζο. 

Τη51 141} ΤΉ] ἃ ῬΈΘΙΟ ᾿θπ!ξαίθιη δὲ δυπηδηϊία-- 
ἴθι Πδοΐθη 5 Ρ 88 Π16 [ΈγΘ ἢ 5, ΟΠΠΠ65 (1 51} 5016 

ἀδσαηΐ 1ῃ πηθᾶπὶ ροϊ[οβίαίθι γθάθοι. Εσοθ ΘΠ] μὴ 
αν θα ΟΙΏΠ65 ΠΔΙΙΟΠΘ5 , 4π|6 ἃ ΟΟΘΔΩΙ τι56116 

ΠΏ 65 Ἰποο! αηΐ., 84 Πη605 ρϑ65 πιιποίὰ ρογίο- 
ἐπ . Θ᾽] 16} ἁαίθηη οἱ ϑασαάανοϑ 48] δ Τ)ᾶπιι- 

Ῥιτπ πα ταηΐ, ρα] ΟΠ Ὶ ΑΓ ΡῸΡΙ ΓΟ ΠΊΘ5.,) {ΠΟΥ ΠῚ 

ἈΒΡΘοίιι5. 5ΡΘΟΙΘῚ ΠιιΠΊΔ 88. 511Π21}15 ΠΟ 6ϑῖ, 5 

[Οὐὴᾶ ΡΓΟ βθι15 δἰϊογγαία,, 11 ΠππιπῸ Π16Ὶ5. ΡΘά θιι5 

Δάἀνοϊνιηΐαν; δὲ {1188 ΠΠ60 1ΠΊΡΘΙΙΟ ΘΟΠΥ ΘΠ , 

[ἀσταγοϑ ΡΟ ΠΙοοπέιν. Νοαπ6 ππο ἀππηΐαχαῖ [ΈΡΟΥ : 

564 ὁρουγίος π16 Ζιδπιὶ ΘΟ ΘΥΡΙΠ16 1η Ῥογϑι θη ν6- 
ΠΪΡ6., οἵ ϑάρούθηι ΠΠπ|π 1)8}}} παροΐθηι ργ Πρ Ά 76; 

ἄοποο 1 Π] νοῦ σ8}15 ἃς ΕΠ ταν τι5 Πα: 80 51Π18] 

δἰ πὶ γἱοῖπα που ἂς ΘΛ ΔΟΘ ΠΟΥ πα γθοῖο ἀἄ6- 

γαϑίαπἠα., ἀοπθο ΠῚ ΟΠ Π65. ΠῚ ΡΡΙΠΠὰ5. ΘΟΠ06- 

ἀδηΐθϑ., νϑοίσα!α οἵ ἐρ θαΐα ροπάδπε. Τιι ν6]Ὸ 

ΒΌΡΓΑ ΒΟΥΠΠῚ ΡΟΐΘΠΕΪΔ ΠῚ 58 0157, μ᾽ οἴαίθ 1πα επἴπιπὴ 

[6 6556 ἀ]οιη5., 864 ργῶ ἴθ [θυ ἢ5. ἱπ|ρπάθη- 
εἰ πὶ., δὲ ἀΡΙ 46 τὴ6 ἈΟΠΙΔΠΟΙΙΠῚ ΠΠΏΡΘΡΙΟ ἱπΠ61- 

σητιη 6556 ἀἰνυθδη5. ΝΟΠΠΘ ἰΡ56. ποϑί! τὴ6 (οη- 

ΒΘΏΒΙ15., ἃ0 51 414 ἰη ογάππι ἀἰβογαροηΐ, ἃ ποίδτο 

ποη ΡΙσΟΡΙ. 

» ὠχεανοῦ  Νοπηπμ}}} Μί85. ὠχεανοῦ ποταμοῦ, 564 

Ῥοβίγοιηδ γοχ ἀθεβέ ἴῃ (0151. Ῥυὶπιο οἵ 1118 Ρ] ασΊΡ 18. 

ο Σαγάδαρες ἡ δῖ. ἀπιϊ 55: «αΐχψις (ὑοα]668. 

δι ἀγάδηρες. ΠΟΙ άοτα νοά αι ϑοαϊοῖιβ σοιπορω- 

εἰϊοσαϊαγοπιονρ]ιὶ, Ῥιορ. βεοιπτιβ δὲ (0151. βεοι πα τι5 

εὐμιορφοποικιλοκάνθαρόμορφοι. 
ἃ προσχαλινδοῦνται Ἴ 516. ἀΐογίαα (0151. οαπὶ Μεάι- 

οὔο οἱ Βερίο 2891. ἘΔ1 οἱ Απριοαπιβ (οάοχ προσ- 

χυλινδοῦνται. Ηδ1]. εἰ Βιροῖ. προχυλινδοῦνται. 

6 πρέπει ΤΎΘ5 ΘΟ΄1668 Ν55, Φ'1Π} εἀ1{1|5 ἁρμόζει, 

ἴ τὸν ἀπόγονον Ἴ Ουϊάατπα (οα1068 τὸν ἀπὸ γένους. 
ε ὑποτελής μοι  Μεά, ὑποτελής μου. ΓΡΙάδτῃ Ηδγ]. 

ἐνταῦθα δέ. - 

" προβαλλόμενος 1 Ηαγ]. δα τηλυσίποπι περιθαλλόυ ε- 

ΟΙαϑοῖς, 1, 

΄ πε. 
ΑΟΥΙΓ. 



(Ἰαβ85ὶ5 1. 

ας 
ΟΟΥΗΓ. 

Ἅεἰ ὉΟΙΧ. 

1τὸ 

5.4 ΠΕ] {ΠΠ|π|8 ῬοΐΘ ἢ Εἰ 551Π}1} ΠΟΡΟΙΘΠῚ 6556 ὃ ΟἸΔΓΩΥ 5 
αὐΐθιη Προ ἦδ [6 δἷς οὐρπονθυῖηι ; ΠΟ ἰδΠΊΘη 

ἀἴβοθάο ἃ ρυῖογ 11 Δ ΠῚΠῚ] ΔἰΓΘοῖοη6., {πιὰ 650 

οἵ τὰ δάξθιο ςοἴαΐθ ΤΥ 6 Π65 ΘΟΙΠΠΠΠΠΘΙῚ ᾿Π ἔθ] ΠῸ5 
ΠαΡυΐπητι5. 5664 μ᾽ οῖο ἃ 6 56 ΓΘ ΠΟ ΔΠΊΠη0 10] Θάϊοο, 

τὶ δα} ΠΌΓα5. τΏ1}16 ΤΠ] 05. [6 τΤηϊ ΓΔ ἢ [ΠῚ ΟἿ] 

(ἰοϑάγοα ἔλα ηϑΡο, δὲ δέάϊμιιο ΡῈ] οι 1ἴον ἰ6-- 

ΠΕΡΟ., {π|ᾶη} οἰ Πἰ5ϑίπηθ. δα Ῥουβίοιιπι θ6]] τ οοΠ-- 

το ἄθη5 ; ἃ6 ργοίθοίο, Πἰϑδὶ ἴπι Ποο [δ θυ 15., ράᾶγὰ- 

[5 511Π}| (ὑρϑα "ΡΠ ἰοΐα ΠΟ ΟΣ οἵ Δ ΗΠ Πτὰ 

11ππ|8 οὐ πα πηθηΐα θυ υθΡ : ἂς 101 δὲ ἔθη ρ]α οἱ 

βίδίιιαϑ ΘΡΊσΘΓ6 ; 660 τιΊ ΟΠ] 115 ΡΟΡϑ Δ θδ ΠῚ, 

τι ΠΠΟΓΘΠῚ σου ηΐ ΒΟΠΊΔΠΟΙΙΙΠῚ ἱΠῚΡΘΓΔΙΟΡῚ,, ΠΘῸ 

οἰ ογαη ει. Τίδ {116 ΤΠ ΘΠΊΟΓΡ 11} ΔΙΙΓΙΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΡἃ-- 
τὰ η1, ΠΥ Π1|6., βἰαΐογα δὲ ἐγ ΠΠΠὰ ΘΧΔΠΙΪ ΠΑ ΠΠῚ, 

ἴπῈο ῬΘΥ ἀπιιηῖ Δ] 1416 Π} χ ἢ 6] 1115 ἔπ|5. ΓΔ μ}1}18-- 

γ]τι5 αα τὴ6 τηϊτα5., ἩΠπιάαιθ πο ἅπηῖ]ο οἸ51-- 
5065 ; ἃ σοσποϑβοθηΐθ ἰ6 ᾿ἀ πάθη} Δ] πᾶ π60, ἰἰσοὶ 
5610, ΠΕΠΠΠ ΠῚ 6 ηΪ88 ἰΟΟΠ1ΠῚ 6556, ΘΡῸ «ἰ6]1οΕ]5. [π|15 

5. ΒΆΒΙΠΠΙ ΟΥΒΑΒΕΙΕ, ΟΔΡΡΑΏΟΟ. ΑἸΘΉΓΙΤΕΡ, 

,ὔ 5 Έ ὕὔ τὦ -Ὁ « ,ὔ ,ὕ 

φημίζων ἀνάξιόν με τῆς τῶν Ῥωμαίων βασιλείας 
΄ 5) 5 5 ΓΑ, ἩΨΡΕΣ ΄ - 

γεγονέναι. Ἢ οὐχ οἰσθα αὐτὸς ὡς [Κωνσταντίου τοῦ 

χρατίσου ἀπόγονος γέγονα; Καὶ τούτων οὕτω 'γνω- 
, - - ᾿- ἍΜῈ, 260" -Ὡ Ψ 2: Ζ 

σθέντων ἣμῖν σοὺ εἵνεχα, οὐδὲ τῆς προτέρας ἐξέ- 
ἈΝ ΄, τ -- κα ΄ » “Ὁ ζ.-". 5.5. 

στημεν διαθέσεως, ἧς ἔτι νέοι ὄντες τῇ ἡλιχίᾳ ἐγώ 

τε χαὶ σὺ " μετεσγήχαμεν. Ἀλλὰ γαληνῷ τῷ φρο- μετε χη αἱ τ Ἂν τ ἡ Ἵ Ἵ φρ 
’ ; ΝΠ «ς ΓΝ , ΄σω 

Β νήματι θεσπίζω δέχα ἑχατοντάδας χρυσίου λιτρῶν 
» Ὁ τ τω » Ὁ 

ἐξαποσταλῆναί μοι παρὰ σοῦ ἐν τῇ παρόδῳ μου τῇ 

χατὰ τὴν Καίσαρος" ' 
- Ἁ ἥ, Α ἔτι μου χατὰ τὴν λεωφόρον 

ΜᾺ ΤΡΗΒῚ ΠΝ γι ἣ , 
ὑπάρχοντος: σὺν πολλῷ τῷ τάχει ἀφιχνουμένου 

Α Ἁ Ξ 

μου ἐπὶ τὸν Περσιχὸν πόλεμον - τὰ ἑτοίμου ὄντος 
μου εἰ αὴ τοῦτο ποιήσεις, πάντα τόπον ἀνασχευά- 

τ ἢ - 

σαι τῆς Καίσαρος - καὶ τὰ πάλαι αὐτῆς ἐγηγερμένα 

" χαλλιουργήματα χαταστρέψαι" χαὶ χατὰ τόπον 
ναούς τε χαὶ ἀγάλματα ἀναστῆσαι: ὥστε με πεί- 

σειν πάντας εἴχειν βασιλεῖ Ῥωμαίων, χαὶ μὴ ὕπερ- 

Ε΄ αίρεσθαι. Τὸ οὖν ἐξονομασθὲν χρυσίον ἐξαριθμο- 
ν᾽ ., 

᾿ , ᾿ , 

ζυγοχαμιπανοτρυτανίσας χαὶ διαμετρήσας, ἀσφα- 

λῶς ἐξαπόστειλόν μοι δι᾿ οἰχείου πιστοῦ σοι ὄντος, 

Ρίασου. Οὐ διιΐθιη [6], ᾿πΊ6]Π6Χ] οἱ σοπ θη ηδνΥ]. ἕῳ ἃ δαχτυλίῳ τῷ σῷ σφραγισάμενος " ὥστε με " ἐπε- 

νος. ῬαυΪο ροβί Ν55. Κωνστα, ἴηι ἐχ Ἀδρη5 Κωνσταν- 

τίνου. 

ἱ γνωσθέντων ἡ ΒΙροῖ, λεχθέντων. (μαπινὶς ἤρα εἶα 

ἐδ εαἰἰϊχεγίπι. 

Κ μετεσχήχαριεν  Αἀάπηΐξ 641} τὰ Θέλτιστα γράμι.α-- 
τα, εἱ (σά. Βίροι, μαθόντες. 564 πες ἀδβαπξ ἴῃ Ηα1],, 

Μεά. εἰ πἴτοσαο (015]. 

1 ἔτι μου κατὰ τὴν λεωφόρον Ἴ δ Ἰάἀδίιτ ΦΌ]]απιι5 1πη]- 

τανὶϊ οοπϑαθι πα ποι ΑἸΟχαΠΩΤῚ ϑουουῖ, 58} 4πὸ πᾶτ- 

ταῖ Γιατ ΡΥ 1115 1{Ππ  τιπὰ 4165 ῬΈΒ]1ο 6 ῬΤΟροπῖ 50} 105 

6586, ἐξα τιξ εὐϊοίιισι ρεπεάῖϊουδι ἀπίθ πιδτιδθ5 εἴτιο5, ἐπ 

Ζμ0 δογίρξιπι 655εΐ : {ἰα αἴθ, ἐἰία μονα αἵ ταν 6 5τιστι 

ἐαϊίιιι5., εἴ, οἱ αἰϊ υοἰμονῖσιε,, ἐπὶ ρεΐπια πιαγιδίοσια 

τι, δι. 715. : αἰείπεῖε ρὲ} ογεαϊϊπεπι πιαπιδίοπες, αεἰπεῖα 

ΕΙΡΙΘΤΟΤ, Α ΧΊῚΊ. 

γνωχότα χἂν ὀψέ ποτε τοῦ καιροῦ τὸ ἀπαραίτητον, 
, , ᾿ ΝΣ ΄ ο 4. »Χ 

γαληνόν σοι γενέσθαι περὶ τὰ ἐπταισμένα. 5 Ἃ δὲ 

ἀνέγνων, ἔγνων χαὶ χατέγνων. 

σἰαίϊνα, ἀδίπαο τινὶ ἀπποπια αεσοὶρίεπαα 6556 εἴα. 

τὰ ἑτοίμου Ἴ (ΟΟἾ5]. Ξοσ ἢ ἦτ|5 516 χα ΒΡ οὲ ̓πιπο Ἰοστμη : 

χαὶ εἰ μιὴ τοῦτο ποιήσεις, ἑτοίμως ἔχω ἀνασχευάσαι τὴν 

Καίσαρος. 5.4 (015], Ργίπηι5, Ηαυ]. Μεά, εἰ 4111 ρ!α- 

ΤῸ5 τὖ τη ἰσχίιμ. 

π χα))ιουργήματα 1 Ηα1]. εἰ ΒΙροῖ. καλλιεργήματα. 
ἃ δαχτυλίῳ  Βοκὲ Παὸ νευρὰ, ἐξαπόστειλόν μοι, Αἀα10 

ΟΟἾ51.. ῥυίπηιβ εἰ συνίδης. Μεά, εἰ συνεῖδες. Ηδτ], εἰ 

συνίδες. 5.4 Παο τηϊπῖπιθ πθοθϑβασία, ἃς Π]6]1π|5 νἱ 46 η-- 

ἰὰν ἄδεββα πη (ὑοἷ5]. βεσαπᾶ, 

Ρ ἐπεγνωχότα 1 Γμασεπάπιπι ἐπεγνωχότι. 

ς ἃ δὲ ἀνέγνων εἰς. 1 Πὰ Ηα:]. δε Παο ἀδϑαπί ἴπ 

αϊτόζιια (151, οἱ Μεά. δῖ. Ἰοσίταν ἴῃ Βίροι. ἃ γὰρ 
ἀνέγνων χατέγνων. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ μα΄. 

Ψα] πὶ ᾿πιριθίαΐοπι ΠΡ ουτῖ πη ἀυριέ ΒΆ51Π1ι5, τι οι δυσὶ βατητηᾶτη ΠομΪπὶ [6 15 τἱν θη ἱπηρογαίαμη, Νοσαξ οἱ 
πη ρΡῖ6 ἴῃ Τ)θῖπη 56. σοΡ ἢ το ας ατατη Ιοσοτη ἴῃ σοποῆοοβ Ἰαΐατη, Ποηΐάιια ργοπιιπίαξ δασῃ ποπ ᾿πί6]Π 6 χῖβϑα 
4{| Ἰερτῦ ; 51 δῃΐπῃ 1π|6]] οχῖββοῖ, Θοπἀοαπας ασττη ΠΟῺ [ῖ556. 

Βαρίϊις αὐ πιο σπιϊΐαπο. 

τ. Εχίριᾶ 5πΠηΐ ἔππἃ ΡΥ ΘΘΘΘΠ 15 [ΟΡ ΕΠΠΠ66 ὈΥΘΘΟΪΔΤΘ 

[λοία: ἱπηρ ΡΟ Ρὰ ΥΕΙῸ (188 ΘΟΠ ἃ ΠΟΘ ΘΘΤΟΡΊΘ σ65- 
51511, γε] ΡΟΠιτιθ ΠΟ ὁοηϊα ΠΟ5, 56 σοηΐγα ἴθ- 

Βασίλειος ᾿Ιουλιανῷ πρὸς ταῦτα. 

Μιχρά σου τὰ τῆς παρούσης τύχης ἀνδραγαϑή- 

ματα. χαὶ φαῦλα τὰ τῆς ἀριστείας, ἧς αὐτὸς ἠρί- 

στευσας χαθ’ ἡμῶν" οὐχὶ δὲ καθ’ ἡμῶν, ἀλλὰ 



Ἶ 

ἘΡΙΘΤΟΙΝ ΧΕ: ἡ 

χαθ’ ἑαυτοῦ. ᾿Εγὼ δὲ τρόμῳ συνέχομαι ὅταν 
λάδω χατὰ νοῦν πορφυρίδα σε “ περιδεόλῆσθαι " 

ΠΙΘΕρΡ5.Π). ΕΟ ΘΠΪ ΠῚ ΘΟ ΓΡΘΠΊΪΒ6Ο., ΟΠ] ἴῃ ΠῚΘΠ- ΟἸαβοὶς ἴ. 

[61 γϑηϊξ ἰ6 ραν ρα Ἱπααΐιιπη., 86 ἔπιιτη ἰΠ Δ ΠῚ6 

στεφάνῳ δὲ τὴν ἄτιμον χεχοσμῆσθαί σου χεφα- Β σαριιξ ΘΟΡῸΠᾶ ΓΘ ΤΠ} Π} 6556, 41|86 δ'π6 ῥρἰθίαϊο 
δὴ 3 λὴν, ὅπερ δίχα εὐσεδείας οὐχ ἔντιμον, ἀλλ᾽ ἄτι- 

μὸν χαθίστησί σου τὴν “ βασιλείαν. ᾿Αλλ᾽ αὐτὸς 
3 ν ΝΞ , , “ Ὁ ἐπανελθὼν καὶ ὑπερμεγέθης γενόμενος, ὥς γε φαῦ- 
λοι χαὶ μισόχαλοι δαίμονες εἵλκυσάν σε εἰς τοῦ- 

το; οὗ μόνον ὑπὲρ πᾶσαν φύσιν ἀνθρώπων φρο- 
νεῖν ἤρξω, ἀλλὰ καὶ εἰς Θεὸν ὑπεραίρεσθαι., 

καὶ τὴν πάντων μητέρα χαὶ τιθηνὸν ᾿Εχχλησίαν 
, 

ἐνυύρίζειν, μηνύσει χρησάμενος πρός με τὸν εὖ- 
΄, ᾿ς Ὁ -- 

τελέστατον χιλιάδα χρυσίου λιτρῶν ἐξαποσταλῆ- 
, τ οω 

ναι σοι παρ᾽ ἐμοῦ. Καὶ ἣ μὲν τοῦ χρυσίου δλχὴ 

οὐχ ἐθάμδησέ μου τὴν διάνοιαν, εἰ χαὶ μάλα πολλὴ 
, ἘΝ Ν, τ , - , 

χαθέστηχεν " ἀλλὰ ἐδεβαδει με πιχρῶς παρεσχεύα- 

σεν ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ ΠῚ σου ἀπωλείᾳ. ᾽Ἔντε- 
θύμημαι γὰρ χαθ᾽ ἑαυτὸν ὡς ἐγώ τε αὐτὸς χαὶ ἣ 

σὴ χαλοκἀγαθία χοινῶς μεμαθήχαμεν τὰ ἱερὰ χαὶ 
βέλ , Ε « ὔ .ι γε κ᾿ 

ἔλτιστα γράμματα. ὅ “Ἑχάτεροι δὲ διεξήλθομεν 
" ͵ 

τὰς ἁγίας χαὶ θεοπνεύστους Γραφὰς, χαὶ ἐλάνθανε 
Ψ "᾿ῳ -Ὡ» 

μέν σε τότε οὐδὲν, ἐπὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχόσμητος 

χαθέστηχᾶς, ὑπὸ τοιούτου φρονήματος στρατοπεδευ- 
7ὔ Ε τὦο - - 

θείς. Γἤδεις ἡμᾶς πρὸ τῆς χθὲς, γαληνότατε ,᾽ ἐπ᾽ 

ἀπληθϑές χρημάτων μὴ πολιτεύεσθαι " νῦν δὲ χατὰ 

τὴν ἐνεστῶσαν δέχα ἑχατοντάδας χρυσίου λιτρῶν 

ἐξαποσταλῆναί σοι ἐπεζήτησας παρ᾽ ἡμῶν. ἄεϊεα: 

σθαι ἡμῶν τοίνυν θέλησον » γαληνότατε, τοσαῦτα 

ΤῸ, ὅσα ἂν τος θελήσωμεν" φαγεῖν 

οὐχ ἐξαρχέσει ἡμῖν. Ἀργεῖ γὰρ ὡς εἰχὸς παρ᾽ ἡμῖν 
,ὔ ὦ " οἱ 

μαγείρων τέχνη" μάχαιρα δὲ αὐτῶν ἷ αἴμασιν οὐ 
προσομιλεῖ. Τὰ μέ ὧ ᾿ ἡμῖν βρωμᾷ ροσομιλεῖ. ἀέγιστα τῶν παρ᾽ ἡμῖν βρωμά- 

των, ἐν οἷς ἣ δαψίλεια, χόρτων φύλλα σὺν ἄ » ἕν οἷς ἢ δαψίλεια, χόρτων φύλλα σὺν ἄρτῳ, 
᾿Ὶ - Ἐ ᾿: τραχυτάτῳ χαὶ τῷ ἐξεστηχότι οἴνῳ - ὥστε ' μὴ 

ἐχθαμθούμενα Ἴδαν τὰ αἰσθητήρια ὑπὸ τῆς γα- 

στριιιαργίας ἐπ᾽ ἀφροσύνῃ πολιτεύεσθαι. 

ΠΟΙ ΟΡ δὲ ἱΠ 6. ]11Π) ἔπι], 5661 ᾿ς ΠΟ μη Π’ὰ 506 }- 
511. Τὰ ῬΟΥΤῸ Ἔχ βιι5., δὲ ΒΡ ΓᾺ ΤΠΟΑ ΠῚ ΤΆ ΏτΙ5 
Εἰ ροῖα5., Ροϑβίθα 18} 56Ε] 6511 ἃ0 ΟΠ] 5 ὙἱρΓΠ15 οἱ 

Πιοπεϑίαιβ. Ποϑίθθ ἀξ ΠΊΟΠ65 ἴθ ἴῃ ἴοο ρουναχο- 

ΓΠΠΕ, ΠΟΠ 50] ἘΠῚ 5108 ΟΠΊΠΘΠῚ ΠπΠΊ ἃ ΠΑ ΠῚ ΠΑ ῖτι- 

ΓΔ ΠῚ 56 ΠΕΠΓΘ ΟΡ 511, 564 δἰϊδ πηι ̓π ΤΠ ι1ΠῚ ΘΓ ΠΟΘ ΠῚ 

10] 16 Γ6., δ ἘσοΙΘϑ᾽ ἃ ΠῚ ΟἸΠ ἢ 1111} Πια  ΓΌ 1 ἃς Π]- 

Θ6 ΠῚ ̓ Π] γα ΔἰἤοοΓΘ , 55] Πα 5. ΤΠ], ΠΟΙ] ΗΪ 

ψ]]Π551 010. αὐ ΔΠΡῚ ΠΌΓαΘ9. Π1Π}6 δὰ ἴθ μία. Εἰ 

ΔΕΓῚ Τα 6 ΠῈ ρΟ Πα 115 ἃ  ΠΠ11ΠῚ ΠΊΘΊΠ ΠῚ ΠΟῚ ῬΘΓΟΠΪ, 
ΠΌΔΙ ν]5 ν 8146 τᾶ ΡΏΙΙΠῚ 511; 5644 Δ] Γἃ5 ΠΏ1Π1 ἰὰ- 

ΟΥῪ ΠΙἃ5 ΘΧΟΙΙ5511, ΟὉ ἤᾶΠῸ π8Π| ΠΘ]ΘΓ ΓΙ ΠΠΔ ΠῚ ΡῈ Ὶ- 

ΠἰοΙθ ΠῚ. ΝᾺ ΠῚ ΠΊΘΟΙΠ ἴρ56 ΘΟΠΒΙ ἄθγῸ, Π16 εἰ [πᾺ ἢ 

5 ΓΘ Πα ἃ [6 ΠῚ ΘΔ ΟΥ̓ ἃ5 80 Ομ ϊΠηἃ5. ΠΕ ΘΓα5 5 πη} 41-- 

ἀἸοῖ556. ΝΙΙΓΙΓΗ ΘΟ Πγ115 τις 6 ΡΠ 1|6 δα ποίαβ ἃς ἃ 

60 ᾿πϑρὶ "αἴθ ΘΟ Ιρ πΓὰ5., αἴθ τππῸ ΠΙΠ1] ἰδ 

Ἰαῖυτ. Νιιπο γνοῦῸ ἱπάθοουν 5 δ ἴπ15 65.) 6] Π5ΙΠ0 6] 

Θἰα ΠΟ Π6 Δ ΠΙΠη] γ ΘΠ {1 σα 5115 ΟἸΓΟΙ ΠΟ] 5115. ΝΟΥ ΘΓ 5 

ΠΟ5 Πιιάϊιίβ. [ΘΕ π|5., ΒΟΓΘΠ]551Π16, ῬΘΟΙΠΙΔΙΠ 6ο- 

Ρἶδο σα ρ᾽ο5 ΠΟ 6586: δἰ ἴϑιμθη πη 6 Π}1}16 Δι} 

10 νὰ5 ἃ τὴ8 ρβεϊν ϑιϊ. Ὑ 6115. ΠΟ 5, 5ΘΓΘΠ551Π16 ; 

ῬᾶγοθΡ ; {πὶ [ἀΠΕ{1ΠῚ ΡΟ ΟΒΘΙ ΦΘΠΉ15., ΠΗ Δ ΠΓΙΠῚ ; 5] 

Ποάϊθ οοπιθάθιθ νοι θυ  Π1τ|5., ΠΟΡΪ5 ΠΟΗ 58{ΠοῸ|ϑὲ. 

Ω 

Ὁ (ἰδϑϑαΐ ἀριιὰ π05; τι μᾶγ δϑξ, ΘΟ ΠΠΟΡΕΙΠῚ Δ Γ5 : ΠΕῸ ΒαβηΠ γαὰ- 

ΘΟΙΤΠῚ ΘΟ] ΟΡ βαπριπϑι δἰμπσὶτ. ΟἸΡΟΡ ἢ πο- ΡΟΣ 3 

δου πὶ ΟΡΕΠλΐ, 4Ό]] 115 ΔΙ Π αἰ πητι8, που Ράναηι ἴο-- 

11ὰ διιηξ οι} Ῥὰ ΠΟ ἈΒΡΘΡΓΙΠΊΟ, Θὲ Ὑ]ΠῸ ΔΟΘβοθηΐθ: 

Π6 501Π1|66ὲ βἔπρθηΐοβ. 56 Π5115 ΠΟΒΕΓῚ Ὁ γΘΠΕ15 ἰπ- 

Θ᾽ ανίθηη ἢ γϑϑϑπὶα ὙΦ ΘΠ 1)". 

᾿Ἀπήγγειλε δέ μοι χαὶ τοῦτο Λαῦσος ὃ σὸς περί- Ε . Ναπῆαν! δὲ {Ππώ4 πῊ]Π] 1 Διιδιι5. Θρθοία 1115 

ὄλεπτος τριύοῦνος, ὃ γνήσιός σο! περὶ τὰ ἐσπου- 
- ΄, ε ἐᾷ 3 32 , Ζ π 

δασμένα, ὡς γυνή τις προσέλευσιν ἐποιήσατο ἐπὶ 
Ὡς ».} ᾿ , να νος, , ἊΝ 25. ὦ 

τὴς σὴς γαληνότητος ἐπ’ ἀπωλεία παιδὸς αὐτῆς 

φαρμαχευθέντος" χαὶ ὡς χέχριται παρ᾽ ὑμῶν φαρ- 

ἃ περιδεδλῇσθαι ἡ (οάϊοε5 Μί55. ὀχοερίο Ηδι]. δά- 

ἀππὶ ὅπερ ἐστὶ βασιλιχὸν πρόόλημια, ψιιοα ε5ὲ γε ϑ αἷς ἐπ- 

εἰπιτιοτείιιηγι. 

6 βασιλείαν ἘΔ1Π Παροπὲ χεφαλήν, εἱ ἁἀ απ : χατα- 

γέλαστ' τερον δέ σοὺ οὐκ ἔγνων εἴ τις τεθέαται πώποτε, 

απ αἰιΐδηι δοῖο ἀπ πιαπιο παῖς ιίαγ 16 γἱεἰἱοιείτισι 

φιεπιζμαπι υἱογῖ!. ϑ8α μεθ ἢ 1110 ἴῃ οοάϊος Νί5. νἱ- 

ἀἸτητι8. 

Γἤρξω 1 [1 Ηατ]. Με, εὐ γαῖ. Ἰ)εεβϑδὲ εὰ ὐὸχ ἴῃ 

ὔσοηπο (ὐοἸ5]1ηἴᾶπηο. 

8 ἑχάτερο: δέ 1 ΗδΔ.}]. οἱ (0151. ῥυίπιιβ. Καθ᾿ ἐχά- 

ΤΟΝ. ΜΙ, ᾳ 

ἴὰπ|5 {Ια Π 5, ἃς 5 ΠΟΘΓ5 ΠΙΔ ΠΑΓΟΥ ΠῚ ὑπο ΠῚ 

ΠΠΪ ἰσἴθι", ΘΟ 551556 ΠΡΌ ΓῚ {Δ πη] 441 6] {Ὁ 1 

βογθηϊίαΐθπῃ ΟὉ ἢ] νΈΠ6ΠῸ 5104 {1 Ἱπιθγ  [ΠΠ} ; 

αἴάιιθ ἃ γΟὈ]5 [πα ]οαία πη γΘΠΘἤο05 ΠΕ54 1181 6556: 

Ε Η ν δέ ες. εἴ (0151. βεουπά 5 οἱ Νραϊο. 
᾿ φαγεῖν 1 Ηα1]. χο ὑρτασίηναι: 

'ἱ αἴμασιν  Μεάις. αἵματι. 
Κ τὰ μέγιστα] 510 Βαή. Βες. Μεά. ἐξ πἴογααο (ο15|. 

ΑΙΗ τὰ βέλτιστα. Ηαθεπὶ ΠΠᾺ4επὶ (ὐοαἴοο5. ράι]ο μοβί 

τραχυτάτῳ, 51 ἰάτηθῃ ἜΧΟΙ Ρ ὰ5 ΟΟ151. βεοπάμιπῃ, ἴπ 480 

Ἰεριξαν, αὐ ἴῃ 41115 ποτ π}}}}15, βραχυτάτῳ. 

Ι μὴ ἐχθαμθούμενα... πολιτεύεσθαι. ἴα Οοάεχ Ηδες δ. 

ἢπ|5. ΑἸ μιὴ ἐκθαμθεῖσθαι εον μὴ πολιτεύεσθαι, 0] 46πὶ 

Ἰερὶῦ (οε! οσῖτ5 ἐπ᾿ ἀπ᾿ τληστία πολιτεύεσθαι. 



ΟἸαϑΞεῖ5 1. 

Διαμπαιῖ 

Ἰοὸχ αὐνοῖ- 

515 νοποῆ- 

608, 

“Πα 5 

Νὴ 5α- 

ἡγὃ 5. ΒΑΘΙΠΙ ΟΕΒΑΒΚΕΕ ΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΛΕΟΗΙΕΡ. 

Ὁ 5 - : μ 55 πα Εν, Ε - 
οἱ οἰπί, 6 πηθή]ο [0111 : ἀππξ 1105 50105 ΘΟΠΒΘΡΥ ΔΙ. ἮΝ μαχοὺς μὲν ἃ μηδαμοῦ εἰναι, ὄντας δὲ ἀναιρεῖσθαι " 

«11 σοπίγα ᾿β[1ἃ5 Ρυρσηδηι. Αἴάᾷαο πος αιοά ἃ 

νοἱβ σθοῖθ 14] σαῖιιη Θϑῖ, ΠΩ] ππτὴ ΤΉ ]] ν δι} Θϑέ. 

Πα δηΐηι τ ἀἸ σα] τι δϑὲ Ομ πἶπο, ΖπομηΟ0 τηᾶ- 
5ὅΠ05. νυ] πουιιπ ἀΟ]Ο 65. ραν 15. ΘΠ] 115 58 ΠΔΡΘ 

ἐθηἴθϑ. Τα οπΐπι Ῥρδιμ αἰοῖβ 1] νὰ 5 ἔριιβέγΡα 

ν᾽ ἀππᾶν τι πὶ ἃ ΟΥ̓ΡΠ ΠΟΥ ΟἸΙΓΆΠῚ 5150 1015: 4πὸ- 

ΤΌΠῚΙ ΔΙ ΓΘΡΊΠΠῚ 5.8] π|Π} Θϑὲ δὲ θυ ο]Οϑαιπη : Αἰ ΤΘΡ ΠῚ 

σοῸ Πυπηαηὶ δὲ Ποῦ οογ 5. γᾶν δδὲ ΠΟ ]5 . 

41| ΡείναΠ ϑιπηι5, ἃρια Τρθγαίουθμ ἰοατ : 
5606] σγαν τι5 ἘΠῚ ν᾽ ἀε δῖταν ἀριι Τλθυι Θατιβ8Π} αἱ -- 
οονο. ΝΌΠ 5. οπίτῃ Ποὶ δὲ ποιηϊπιιπὴ πιθἸαῖον ἃΡ- 

Ῥάγθθῖς. Οὐδ ἸΘσῖϑε πὸπ ᾿Π|6]] 6 χ βι ; Πᾶπὶ 5] 

ἸΏ 16} ΠΧ 5565... ΠΟ 58Π6 ΘΟΠ ΘΠ] Π85568. 

ἃ μιηδαμιοῦ εἶναι 1 ΜΝ ἜΥθτπα γουθο το ἀ] ἀἴπιιβ. ΝΝ ἂπὶ 

5 τ 11ὰ ἄο 46] ατοσίθιιβ Ἰοσυπιίαν ἴῃ. Διο 5 5. Ογρυῖδηὶ : 

Πεϑίνιις υϑοίρὶδ, αν ΟΥρτγίαμιβ,, ϑαπθ αἰχιι τιιὶἐϊι6 

οϑηϑιοιϊδ, ἀείαίονος ποῖ 6556. ὅῖο οἴϊατη Βαβι] 5 

Ἐρῖδὲ δὅ. ϑυποάιιβ ΝΊσοπα τηδηϊοδίο βαμχὶς πηεεϊθ νος 

εαἰναπδας ποη 6556, Ῥατο ροβί Ἰοστέαν ἴῃ οάϊοο Β1- 

σαίιαπο μόνους ζῇν οἷς ἡ οἷς, 

»χαὶ συμπαθοῦς 1 ΒΙδοί, χαὶ λογιστικοῦ. 
ο τὸ λέγειν δεν: (οἰο]ονῖιβ, αὐνογδιδ ἤλειιπι 

τϑόῦδα ἔασον. ϑεα μὰς νόος Πα ]οῖτιπι «οβι στιὰ ἔπι, ἃ0 

οὐ πἴτπι δοϊϊοπιμι το ἀοπα σᾶῖο ; 5βίατπη δηῖπὰ δά- 

ἄϊζαν ποιαίποιη πιπς πίον Ποῖ οἵ Ποπιῖπο5. τη θα 1ὰ- 

Ἄ - . ΄ 
ἢ ἐχείνους μόνους περιποιεῖσθαι οἷς ἢ μάχη πρὸς 

" ᾿ ψ ον -Ἢ Ξὶ - ᾿ ᾿ν - ,ὔ 

τὰ θηρία. Καὶ τοῦτο ὀρθῶς χριθεν παρ ὑμῶν, ξε- 

νον μοι πέφηνε. Παντὸς γὰρ γέλωτος ἀνάμεστον 
τυγχάνει, πῶς τὰ μεγάλα ἄλγη τῶν τραυμάτων 

μικροῖς φαρμάχοις ἐπιχειρεῖς θεραπεύειν. Θεὸν γὰρ 

ἐνυδρίσας, χηρῶν χαὶ ὀρφανῶν μάτην πρόνοιαν 

ποιῇ. Τὸ υὲν γὰρ μανιχὸν χαὶ ἐπικίνδυνον " τὸ δὲ 
͵ Ῥ ι “ὦ 351. κ᾿ ΞΑΣς 

φιλοιχτίρμονος "ἢ χαὶ συμπαθοῦς. ᾿Ιἱπαχθὲς ἡμῖν 

λέγειν πρὸς βασιλέα, ἰδιώτας ὄντας " ἐπαχθέστερον 

δέ σοι φανήσεται“ τὸ λέγειν πρὸς Θεόν. Οὐδεὶς γὰρ 
Β μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων φανήσεται. ἃ Ἃ μέν - 

τοι ἀνέγνως, οὐκ ἔγνως: εἰ γὰρ ἔγνως, οὐχ ἂν 

κατέγνως. 

τογθηι Γαΐασιη. τᾶς Νοῦ. δα Ἐρίβίοϊαι 33. 

ἃ ἃ μέντοι εἴς, 1 Ηκο «οϑιιμηβίμλιιβ οχ Οοάϊοο Ηατ- 

Ἰωαπο, Π)οδιιπῖ οαΐπη ἴῃ ΔΙοἤϊοοοο οἵ πΐγοαιιο (0151. εξ 

41115 ἃ (Ομ θοἤβιο εἱ (ὐοίεϊενῖο οἰζαϊ5. Ναγγαΐ, 5ο0Ζο- 

τηθητι5 1}. δ, ο. 18, Τα] πατα ΘΟ] ΟΡ ΥΥἸ πῖς. ΟΡ ΙβοοΡῚ5 

. ΒΟΤΊρ51556 ἴῃ Προ ψετΡα, ἀνέγνων, ἔγνων, χατέγνων, Ποσὶ, 

οοϑπονὶ, οοπαοπιπανὶ : 605. ἃυιίοτη 510 ΤΟΒΡΟΠ͵556., 

ἀνέγνως, ἀλλ᾽ οὐκ ἔγνως " εἰ γὰρ ἔγνως, οὐκ ἄν᾽ κατέγνως, 

7]εϑ5ιειῖ, οοἱ πο οοσπονίδι; πᾶπὶ δὶ σοϑπονί5565, 

σπιοπ οοπεεπιτ5565. Δ Δ41ι 1άδπι βουιρίον. ᾶπο ορὶ-- 

βἴοϊατη Βαβ1]Π1ο ἃ πομα}}15 πῸπ 51πῸ ῬΓΟΒΆ}}}1 τίμα 

αἰ{ιρι, Ἂ 

ἘΡΘΊΘΙΣΑ ΣΧ Ί ΤΤΙ: ἘΠΙΣΤΟΛΗ μέ. 

ΟἸ]οΙὶ ἀοπιοηβίγαι ἁποΐον δριβίοϊας πὸπ βα 15. 6556 τοῖο ἱποῖρθυθ, 564] ἴῃ Ῥδυβθυθγαηξα πα 6586 Ροβιία: 

ῬΊαγα γα 1 5ο ταν οι Ὑἰτα ργοορία, ἴῃ Π15 αἰ πο βαξιπι Δα βυππλται ΡΟΥ ΘΟΙ 10 Π15 86 ᾿πιθηαΐῇ, 566 ρᾶιη]ᾶ - 

τἴπν Ῥτορστοάϊαίαν, Οανοηάτπν ἴῃ ΡΥ Πη15 τποπθῦ, πὸ ΡῈ ΒρΘοΙοβαᾶπι Οατιβαπι γθοῖθ ἴῃ βόθοι]ο ψΊγ 6 Π41 οἱ 5ρῖτ-- 

πᾶ165 οοποηίι5 οθθιιη 1, 5ο απ 1η15 ξαϑιτάτπαπὰ οὈγοραΐ, 

«14 Ολιϊοποπι αἰδοίρτεζιμι 5ετιπι. 

τ. 8} πἴα}}5 ΓΟῚ ἀπποίου ΘΡῸ 10]. σου ηδ 6 ἔγαίθυ, 

51 ΠΌΘΠΓΟΥ ἃ τὴ6 ΠΟΙ 51Π1πιπ (6 ΓΘ τ15 ἀσθη 15 ἃ 60 6- 

ΡΟΥΘ: δ ἀθ 115 τηαχίμηθ, 6. {ΙΠ|0115 1ρ56 ΤΟΘΆ ΒΕ 
τις ἘΠῚ σΟΠΒΙΠ]τιτ ἀγοητι5. ΝᾺ ΠῚ 50{Π{ᾶΡ 18 418|- 

ἄδιη υἱΐατη ᾿ποῖρθγα πη α]}Ε1 [Ὁ [556 Δ 1151 51η| : 564 
τἷ 551 Ῥσῶν γ6 1, τι ρᾶγ δϑί, ἀΡβοΐνθγο ράποὶ ργοίθοϊο δἰαθρο- 
οἴατθ 'ἴποῖς 

Ῥϑγε. γανουιηΐ. ΑΘ ΟΠΊΠΙΠΟ ΠΟ ἴῃ ΡῬΙΟΡΟϑιΐο 50] 11} 

σοΟΠ5 511 οχιίαϑ: δά 1ηῃ οχῖία ἰαθου πη [γἰιοΐπι5. 

ὁ πρὸς Χίλωνα 1 Ηκξο ερίξίοϊα ἴῃ (οάϊος Μαζατίπθο 
Ἰπβογι [αν ὁμιλία πρὸς εἴο. ἴῃ Οοάϊος Ἀορῖο 2895 πες 

Ἰεσιηίαγ : τινὲς τὸν λόγον. τοῦτον τοῦ ἁγίου Νείλου εἶναι 

λέγουσι, -Ομἰάαπι πάπο ογαἰζοπαγι δαποϊλ ΠΥ ὶ ἐ556 

εἰϊοιιπὶ- 

“ Πρὸς Χίλωνα τὸν αὐτοῦ μαθητήν. 

να λας ες Δ Αι δ, λϑὰ ΓΙΆΦΌΝΕΙΟῚ ᾽ , Ψ 
Σωτηρίου πράγματος αἴτιος ᾿ γενήσομαί σοι, ὦ 
4 ἣν ΑῪ - 

γνήσιε ἀδελφὲ, εἰ ἡδέως συμἝουλευθείης παρ᾽ ἡμῶν 
᾿ το »"5 

τὰ πραχτέα " μάλιστα περὶ ὧν ἣμᾶς αὐτὸς παρε- 

χάλεσας συμθουλεῦσαί σοι. Τὸ μὲν γὰρ κατάρξα- 
σθαι: τοῦ μονήρους βίου πολλοῖς ἴσως τετόλμηται " 

Χ ἊΑ πῇ σὰ ἃ δὰ μα λέ “ΨΥ μὀν , 

τὸ δὲ ἀξίως ἐπιτελέσαι ὀλίγοις τάχα που πεπόνη-- 

α ται. Καὶ πάντως οὐχ ἐν προθέσει ὅ μόνον τὸ τέλος 
" 32 -Ὁ - 

ὑπάρχει, ἄλλ᾽ ἐν τῷ τέλει τὸ χέρδος τῶν πεπονη- 

Γ γενήσομαι Ἴ ἴπηιι5 ἐχ εριῖς (σα ΠοΙθιι5 εὐγενήσομαι 
{Ππὰ5 1{146πὶ ΒΘρ. εὖ γενήσομαι. 

8 μόνον  Βδρς βεοιηάιιβ μόνῃ, [πἴτὰ ἅτπιο Ν55. οοή!-- 
(65 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ. 

“ὦ «ἀν α νονν νύωσι ΔΑ νυ »ᾳ...5».» ν΄. " 

ν “θ 5. "δ, ι Ἴὖν ἀλε αν μρυεόον 

᾽ 

“ν᾿ αὐ δ»... 



ἘΡΙΘΤΟΙΙΑ. ΧΗ. 

2 2 τ “, - ΟΣ Ἰένων. Οὐχοὺν οὐδὲν ὄφελος τοῖς μὴ πρὸς τὸ τοῦ 
οτο » , , ὮΝ -Ὡυ Ὁ 

σχοποὺ τέλος ἐπειγομένοις, ἄχρι δὲ τῆς ἀρχῆς μό- 
-» ο-Ὸ-Ὁὖ - Α 

γῆς ἱστῶσι τὸν τῶν μοναχῶν βίον" οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ 

καταγέλαστον χαταλιμπάνουσι τὴν ἑαυτῶν πρόθε- 
»: , ν ἡ ασσξς ῃ πὸ ΝΣ Ξ 

σιν, ἀνανδρίας καὶ ἀδουλίας παρὰ τῶν ἔξωθεν ἐγ- 
͵ -ὉὉ 

καλούμενοι. ἢ Φησὶ γὰρ χαὶ ὃ Κύριος περὶ τῶν τοι- 
΄ τ, , ᾿᾽ ΒΞ οἶςς τ ἜΡτΩν 

οὐτων" Τίς βουλόμενος οἶχον οἰκοδοιλῆσαι, οὐχὶ 
. “ Τὰ , Ν ἣΝ " - Ὡς Χ 

πρῶτον χαθίσας Ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ 
ἐᾷ , 9. Ὁ 7 

υμἡ ποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον . 
᾽ὔ 

πρὸς ἀπαρτισμόν : 
Ν ΔΨΕ τς ἀπ, 3 ἣ 7 ΝΣ ΝΡ. -᾿ ,ὔ 

χαὶ μὴ ἰσχύοντος ἐχτελέσαι, ἄρξωνται ἐμπαίζειν 
3. στ ,ὔ “ " 

αὐτῷ οἵ παραπορευόμενοι λέγοντες, ὅτι ὃ ἄνθρωπος 
Ἔν ἐν Τὰν " ἀν πτα τος (Ἂν 3 7 οὗτος θεμέλιον ἔθηχε, χαὶ οὐχ ἴσχυσεν ἐχτελέσα!. 
Ἢ οὖν ἂρ») ἜΣΑΝ ) Δ τ Ἂ θύι πτϑι Ὺ, κο λγδων 

ρχὴ ἔχέτω τὴν προχοπὴν προθύμως ἐπὶ τῷ 
᾿ , ᾿ , 
κατορθώματι. Καὶ γὰρ ὃ᾽ γενναιότατος ἀθλητὴς 

δε ; ΠΥ ἘΕΣ 45 Α το Παῦλος, βουλόμενος ᾿ ἡμδᾶς μὴ ἐπαυεριμνεῖν τοῖς 
- ὔ ἾΞ' 

προδεδιωμένοις ἀγαθοῖς, ἀλλ᾽ δσημέρα" εἰς τὸ πρό- 

σω προχόπτειν, λέγει " 'Γῶν ὄπισθεν ἐπιλανθανός-- 
» , ,ὔ μενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεχτεινόμενος, χατὰ 

Χ - , ἡ Ἀ “- -ὉὉ 

σχυπὸν ἢ διώχω ἐπὶ τὸ βραθεῖον τῆς ἄνω χλήσεως. 
τ Ὡ ᾿ ζ΄ ἐ “Ὁ Α Τοιοῦτος γὰρ ὑπάρχει ὅλος ὃ τῶν ἀνθρώπων βίος, 

Χ Γ - ,ὔ Η νὴ ἀρχούμενος τοῖς φθάσασιν, ἀλλὰ τρεφόμενος οὐ 
- ,  φ“᾿ } - τοῖς φθάσασι μᾶλλον, ἀλλὰ τοῖς μέλλουσι. “Τί γὰρ 

τ πον {Ό9᾽ τ΄ 

ὠφελεῖ ἄνθρωπον ὃ χθιζὸς τῆς γαστρὸς κόρος, σή- 
Ὁ ΄' , - 

μερον τῆς ἐμφύτου πείνης τὴν οἰκείαν τῆς βρώσεως 
, λ ΄ὔ ε ὋΣ ΝᾺ - παραμυθίαν μὴ εὑρισχούσης ; Οὕτως οὖν οὐδὲ ψυχῆς 

΄ὼ - Ὁ , -Ὁ -Ὁ 

κέρδος τοῦ χθεσινοῦ χατορθώματος, τῆς σημερινῆς 
5» ΄, , τ ᾿ ἢ ἀπολιμπανομένου δικαιοπραγίας. Οἷον γὰρ εὕρω σε, 

λ τω ,ὔ - 

φησὶ, τοιοῦτόν σε χρινῶ. 
Οὐ τ , Ὶ «ΟΝ , , ΕΣ 

ὑχοῦν μάταιος μὲν τοῦ διχαίου ὃ χόπος, ἀνέγ- 
λ ἊΑ ΝἾ ο ες ὩῸὉ φ , ὯΠ σ, 

χλητος δὲ χαὶ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὃ τρόπος, ἥ ἐπιγενο- 
, -- -- ἣ .» μένης ἐναλλαγῆς " τῷ μὲν ἀπὸ τοῦ χρείττονος ἐπὶ 

Α »" οὉὉ Α Ὃν - 

τὸ χεῖρον, τῷ δὲ ἀπὸ τοῦ χείρονος ἐπὶ τὸ χρεῖττον 
Δ σιν “. --3 μεταύληθέντι. Τ᾽ αὔτα καὶ τοῦ ᾿[εζεχιὴλ ὡς ἐκ προσ- 

, - κ ᾿ Ν γ΄ ἡ 3 τ» 31)7λ ὠπου τοῦ Ἀυρίου δογματίζοντός ἐστιν ἀχοῦσαι. ᾿Ιζὰν 
} Χ ,ὔ " 

γὰρ, φησὶν, ἐχχλίνας ὃ δίκαιος πλημμελήσῃ, οὗ μὴ 

υνησθῶ τῶν δικχιοσυνῶν ὧν ἐποίησεν " ἔμπροσθεν, 
ἢ κα Ε τὸ ΩΣ » 

ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται. Τὸ δὲ αὐτό 
᾿ Ξι τὸ : 

φησι χαὶ περὶ τοῦ ἁμαρτωλοῦ " ἐὰν ἐπιστρέψας ποι- 
,ὔ Ἅ 7 Ὁ - 

ἤση δικαιοσύνην, ζωὴν ζήσεται ἐν αὐτῇ. Ποῦ γὰρ 

οἱ τοσοῦτοι. ΜΙ] σὴ τοῦ θεράποντος πόνοι, “ τῆς ἐν 
ΠΣ ἮΣΩ ἘΣ Ἀν" »ι ᾿ Ῥ- Ὁ ἊΣ σι 

στιγμῇ ἀντιλογίας παραγραψαμένης αὐτοῦ τὴν εἷς 

" φῃσὶ γὰρ 1 δ᾽ οου]ατη ΔἸ Ἰτητ5. ὁχ ἀποθιις Μ55. 

διαιτη Πορῖαβ βθοσπήτι5 πύργον Ρτὸ οἶκον. Ῥᾷμ]ο ρΡοβί 

ΘΠ} ἵνα μιήποτε. 564 ἵνα ἀδοϑὲ τη 566 πη Ν88, 

ἱ ἡμᾶς ἡ ἤαπο γόσοῖὰ Δ ΠΙΠΊτηιι5 οχ ἤοσ, (οήϊοα 

Ῥυπιο. δϑοιηάτι5 810 Πα]ροῖ : προθύμως ἐπὶ τὸ τῶν χα- 

τορθωμάτων τέλος ἐπειγομένη. Τοῦτο γὰρ διδάσκει ἡμᾶς τῷ 

ἰδίῳ κατορθώματι ... μιὴ ἐπαμιεριμινεῖν τοῖς οἴο. Ζηγεἐείπιτι 

δίκα" αοΡῖ 161) ρΓΟΡρο δὲ αὐ γϑοῖδ ξασίογιπι ἤπεπι. [ἃ 

ἐπὶπι πος εἰοοθὲ ρυορη τ υἱνιιὶς Θαχοπιρίο ΤΡ αιΐμ; 

τ6 δοἰϊίοοὶ εἶα αἷΐα ἀπία ὕεπε αοία δθοιὶ Οἰΐδηετ", 

1τῦ 

ΝΠ] ΘΡΡῸ τι{Π1{85,. ΠῸῚ ῬΡΟΡΘΡΔΠΓΠ 15. δὰ Ργοὸ- 

ῬΟΒ1Π ΠΠΠ 6}, 5644 1Π1{10 5010 ΠΟ ΠΔΟΙΟΥ ΠῚ ὙΠ ΓΔ 
ΟἸΡΟΠΤΉΒΟΥῚ 6 {1} 0115: {π|πΠ δϊατη οἱ ἀθυ  ἀθη ἄτη 

6] ΠΠΖΊΠΙΠ 51Π|1} ΠΡΒΟΥ 1 ΡΟ ΡΟΒ111Π|, 1 ἸΘ Πα γ οΟ 

Οὐ Ἰθν τα 15 οὐ 6 ἢ ρα ΘχτοΡῸ5 ᾿ΠΟΠΡΡΘΉ 65. ΝΆ 

οἵ (6 [Ἀ}1}0τ|5 ΠομἸητι5 ἀ1οἱὉ: Οτεὶς ϑοίοτιϑ ἐἰΟ1) {7} 

«(δαϊξοατο, τιοτὶ ῥΤῖτι5 δϑεΐοτις οοπιρτιίας 5τετχίτιτη,, 
απὸ μαδοαι φιιῖθτις ορτι5 οἱ. αὐ αὐ εοϊνοτάτπιτη ὃ πὸ 

Ὁ μοξίθασιιαπι ροϑδιιοτῖξ {πιά απιοθηίτιηι, οἴ ποῖ ρΡο- 

{ποτϊΐ ροΡΠοθν6, ἱπιοίρίατιὶ {{{π|4 676 εἰ ρτιδίογοιίτ- 

65, εἰϊσοπίος : Πο ᾿οηῖο {ππιεατηθπίτιηι ροσϑτεῖξ, 

δὲ ποτὶ μοί ΘΟ, δτετιτη α1).6. ΤῸ ΑΠτ πὴ 1οτττιν 418-- 

ΟΥ̓ΘΠῚ ἃ 6 ῬΓΟΙῊ ἔτι 1Π| ψΊΡ 6 ΡΥ ΟΘ Θβϑίτη Πα θδί. 

ἘΠ ΘΠΪ ΠῚ Θ᾿ ΘΠΘΡΟΒΙ551η)115 ἃ [Π]οἴα Ῥα]τ15 ΠΟΪΘἢ5 ΠῸΒ 

46 νἱῖὰ "6 πθ δηΐθ δοῖᾷ 56 οι Ὸ5 Οὐ Ὁ], 5664] ΠΟ 1616 

τ] γΓὰ ΡΓΟΘΓΘαΙ, αἰῦ : Ομ ΤΘΙΡῸ διιτι οὐ ἰἱν 5 6615, 

αὐ δα ὉΦ͵Ὸ τι ξτιτιῖ ρτίοτα δα οπεθη5 τηιοῖρϑιηι, 

Ἐ για δοορτι με ϑΘητο 7) αὐ δνανίπτι 51} ΘΓ 

Ἃ ὙτὉηῆαραϊϊοτιῖς. Νάτη ἴΔ}15 658 τοῖα ΠΟΠΉΙΠτι ΠῚ ν] ἃ ΠῸΠ 

οοηπίθηΐᾷ 115 {188 ΡΥ ΘΟ ϑβουιηΐ, 5644 ΠΕ ἃ ΠῸΠ 

Π]Δ 515 ῬΓΘΘυ 15 υᾶ πὶ [αὐπι}15. Οὐ θη ρΡοα- 

δϑὶ Ποιηΐηὶ Πϑϑίου πα γε η 15 δα 16 α5, ΠΟ α16 1η5118ἃ 

[λπ6 σοπυ θη θη 5 Εἶθ] 50] αὔτ ΠΟῚ ἸΠν ΘΙ ΐ6 ὃ 

510 ραν ΠΟΙ 16. ἃ ΠΙΠΊ88. ᾿πΟ ΡΠ} τ] πιὴ} ΘΧ ὑθοΐθ 

[οῖο Πϑϑίουπο, {πο4 ἃ}0 οἴ ΠΟ ΟΡΘΡ6 1π5ῖο 46- 

δον, Ομαΐοηιν θγιῖηι5, ἸΠ 6111, ΤΘΡΕΤΟ 16, ἑαΐδηι 
6 "πάϊοο. 

“5. Τίδ 6 να πτι5 ϑϑὲ }1π|511 18 }00}, 1ΠπῸῸ ΠΡ 1 16 Π| 
511 ῬΟΟΟΔΙΟΙ5. ΠΊΟΡ 655), 506 ΡΥ ΘΗ ΘηἴΘ. ΤΠ Πγτἃ-- 

Π᾿0Π6; ΔΙ[ΘΡῚ «πάθη ἃ νἱνρίπίθ δ νι, ΔΙ ΤΘΡῚ 

Β διιίθηι ἃ νἱτο αὐ νἱνειίθ πη) ἰγὰ πϑίαϊο. Προ οἱ Ἐζθ- 

ΘΒ ΘΙ θὴ γ θα! ὁχ ρϑύβοπᾶ [)ουηηὶ ἀΟΘη ΕΠ ἃιι- 

αἶνο ΠΠΙσθῖ. 51 δπΐπι, ᾿η{π|0, {π|5ῖτι5. ἀθο  ΠδΠ5 ([6}1- 

4πιου τ, ΠῸἢ ΓΘΟΟΡΔΠΟΥ ΘΟΥΙΠῚ {π|80. 1516. [δος 
ἀπίθα : 564 1ῃ ρϑοοαῖο 510 τπουϊθίι". ΤΙΟΙΕ Δα 6 ΠῚ 

τά] ρϑῖιμι δὲ 46 ρϑοοδίουν : 51 σοηϑι ἀθυ ἢ 5 [δοοσιΐ ζξρεῖ. τ8 

Τα. |απι, σῖν δι ἰῃ 1058. Οἷιο ΘΠΪπὶ ἴοΐ ἀο [Δ ΠῈ1|ἃ-- 37- 38. 

Βον65 [ατηι}} ΜΙ οϑἷ5. οἴπη} ᾿ρϑιιηὴ ν 6] ππηἴτ|5 ΤΠ ΟΠΊΘῊΕΙ 

ΘΟΠ ΓΔ ἸοΥϊΟ ἔδυ γθθ Ρ ΟΠ 5586. Δ Π{π| ἀρ οι ἢ Ὁ τι 

οἱ Οἴθχὶ οὐ ἘΠΙ5θο σοηνοἴτι5,. ΟἿ 5101 ΙΘρΓα Πα 

δϑεἶ ιιοιίεϊϊο τινα ρΥΟ Θ  δαἴϊατηιι", εἰἴοογι5 οἵα. 

κ διώχω 1 ερ. βεοπηάι5 διώκων. Ῥαι]ο Ρο5: ὃχ θο- 

ἄστη 4141 ὅλος ροβὲ ὑπάρχει. 

ἃ ἐπιγενομένης 1 815 {πὸ ΝΜίε5., πιο πτι5 τη τῇ ο1{|5 

ἐπαγομιένης. 

» ἔμπροσθεν ἡ Ποεδὲ ἴῃ Βορ. βοοππῆο. Ῥαιῖ]ο ροβὲ 

τἄρα Οοάοχ ὅτι ζωήν. 

ς τῆς ἐν στιγμῇ 1 Ἀδδ. βθοιπηάτι τῆς στιγμῆς τῆς» 

εἰασὶ πιοτιεπίπιι οογ γ ααἰϊοιοτιῖς. 

(Ὁ]:.5915 ἔ, 

πος ΤῊΣ 

28. - 30. 

Ῥμιίὴν. 5. 

13. τή: 

ΕπΞοεῖι. ι8. 

24. 



180 5. ΒΑΞΙΠΙΠΙ ΟἸΠΒΑΒΕΙ͂, ΟΘΑΡΡΛΏΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ΟἸαΞοῖς 1. ΡῬΘΟΙΙ 85 «ΠΟ 6 ἀϑοῖν ουῦ Οὐ οἵ βαρ ίθπΕῖδθ ππιι]- 

πιο ΒΘ] ΟΠ ΠΘ ἢ). 1πν|ὶ1, ἰἀη σι θ. ΤῸ ΔΠΊΟΙ 

ῬΥΘΘ θυ [π15.,. ΟΠ} ΡΟΒΓΠΠΟΉ ΠῚ ̓ Π58 ΠῸ Π}1Π1ΘΓ ΠῚ 

ΔΠΠΟΥ 6] θ 5115 51 1π ἸΦο]ο] αἰγῖαμι ἢ 56 πθατ6 

᾿δαῦαπι αν] 6 η} ΠΊΘΠΕ5. ἀΡΘΡΓΆΠῸ ᾿που] ἔτι ἢ 

αἸπη 151, ΟἹ» Δ ΠΠ]5511Π} [ἢ ἩΧΟΡΘΙῚ {Π 0185 ῬΘΟσΔ Π. 

54 115. Δι 61 6556: δὲ {πιο ἃ νἱνίπιθ αἱ ν 1} 

Ια ρ5115, δι] δῖιπ|, 41] γ᾽ τα} Θθοιι πη τπιπηὶ ΤΠ ιι πὴ ἀρὶΓ, 

ΘΟΙΠΙ τ Π] ΘΗ Α{111} : 411 τἀ πη τπι ΟΠ 511 αἰδοῖ ρα] 5, 

Ροϑβίθα τη Ίϑ "Ὁ ΟὉ Θχίραιπι ᾿ποῦτιπὴ αἰ νθπάο, 

5101 1056 Ἰα΄τιθιιη μάχαν]. ΠΠπ|4 ᾿τατιθ ροῦϑρο- 
οἴπιτη ΠῚ 51, [γα τ6}, ΠΟῚ Θιιπὶ {τ θοπ6 ἱποῖρὶ!, 

ΡΘΡ δοζιι 6556: 564 411 θόὸπ ἐἰδϑί ἢ, ΘἸ1ΠῚ 6556 

Ῥεαὶ. τϑ1τ. Ἴρο ργόραξιηι. Νὼ ᾿σίταγ ἀθ θυ 5, [Γα [6 1", ΒΟΠῚ ΠῚΠῚ 

ΟΟι} 15, ΠΟΘ. ρα] ρ ΡΥ 5. τπ|5 ἀον μα ΓΔ ΟΠ 6 ΠῚ, τιῦ 

βάϊντιϑ 5 νοὶ ἀἀπια Οχ σϑϑῖ θι115, δ ν αι ἂνὶϑ 

6Χ ἰδ τιθῖ5. Οοπβιθγὰ ρ6} τη θά ἴο5 ἴο ἰαητιθο5 [Γᾶ Π5- 

1.6, δ 5110}8 ΘΧΘΘΙ511ΠῚ ΠΡ. ΠῚ ΠῚ θα]. 6, Θχ 4110 

Νου 5ία- ὈΘΡἸου]Οϑιιβ δ θη] ἰδ 5115. τ ρΥΟΡΙΟΡ ΠΟ 5[α-- 

ἘΣΉΝΣ ἢ {1Π| ἃ ν]ΐεθ ἀβοθιϊοθο ἉΡίοθμη Τριηθιρϑιι ἰπίθη- 

ΒΤ Πλαπλ, (ἰΔ5: ΠΙΆΧΙΠῚΘ ΨΘΙῸ Π6 {Π}Ὶ 1056 ΘΟΠΠ 4ἃ5, τΓ πὸ οὉ 

ἘΠΕ ΈΘΝΣ ΤΠΊΡΘΥ ΓΔ ΠῚ ΘΧ 511} }10 ἉΘΘΘΙΟΙ ᾿πϑιϊτα1 ἰαΠραν 5. 

ΝΝ ΠῚ 58 {115 [ἸΟΡῚ ῬΑ πὶ ΡγΟἤρονο. Τίαιιθ νὸ- 

Ἰυρίατο5 νἹἴδθ 56 Π511Π} 511 ΓΔ 6. [πὰ ΠῚ ΟΠΊΠΟΠῚ οΟΠ- 

56. π|1ΠῸΠ} 6]6 Π 5, Π6 [ὉΓΓΘ 51 5110 ΟΠ ΠῸ5 δἰ πγαὶ 

γ Παρ α 65 ΤΡ [ὰ γ5,. {Π0Ὶ 1056 ἔα Δ ΠῈ ΓΘ ἢ Τὰ [ΟΠ ΠῚ 
ΔΟΟΘΙ585. ΟἿ δια 6 Π} Ἰ1Π|1Π} ψΟΪ τ ρ ἴα 5. ΠΟΥ ὈιΙΠη 
ὙἹ 510 Άν Ου185, Δοοίησο [6 Δ] ψο]υρίδ θη ἃ] 1 ΠῚ 
ἀο ο!] πάλη; οἱ ᾿ἴὰ ἀθιιιηη γνοἸ τ ρἴατο5. ΟΠ Π65 
[6] 6 5{{ν 6 «οι }015. ΝΔῚ νο]ρίαι5 {Πα θη πο- 
ΠΊΘἪ {{Π111}, 56] "65 αἰ νθυϑ85. 515 ᾿Γὰτ|6 ΡΥ Ἰ ΠλτιΠη, 
ἔρατθι᾽, ἴῃ [ΘΙ ΠΟ Π 6. ΟΠΊΠὶ ρα 6 π5. ΟἸΙΆ]ΠΠΡ115 ἀπι- 
ἴθ θη ΔΕ] ΟΠ] 115. Π46}15. ργο αι", ἀπ ηῖ5. πηι Π- 
αἰ η15, Οὐ ἸΠῚΪΠᾺΤΙΟΏ 115, ΠΙΘ ΠΟ 115, ΘΟΠΕ Δ οἷ, 
ΟΡ ΡΘΟΙ ΟΠ θτι5, ΡΘυϑθ απ ΟΠ  θι159 ΗἾ5 δὲ βἰμηϊ- 
ἸΠρτι5 ργο δία Π46]15. Ποῖ ἀ6 5ἷ5 θιϊα πὰ 4αϊθει5., 
ὨΟΠ ΡΓΆΘΟΘΡ5 ψ6}}}15, Ποη {ΠΠΠἸσίοϑιιθ, ΠΟῚ ἴῃ ς0η-- 
ἔθη ΠΟ ΠῚ ῬΙΌΠιΙ5, ΠΟῚ ΟΡ 415 σ]ΟΥΪδ νὰ πθθ, ΠῸΠ 
ΘΕ αἴθ η5. ἀγοδηδ, 564] ἤ(6 ἀἰσπτι5, ΠΟῚ ἰπ 5ΘΡΠΙΟΠῸ 
ΠΜ]Ει15, 5641 650 56 ΠΠρ6ι πο δά ἀοςοπάιπιπι, 5θὰ 
δ ἀἸδοεπάιτιπι ραγαίιι5. Νἧ σα οβ6 ἐδ νἱΐα τηππΠ-- 

ἃ ἔγνοια. εἰς Θεόν ἢ Βοοῖε ορβευναὶ (ουηβοῆβιιις 16.- 
δοπάιϊτῃ εὔνοια εἰς Θεὸν, 1ά{τ|6 ἴῃ Ἰπίονργθίαῃο 56- 
«ἘΠῚ ΒΕΠΠ115. 

ς εἰς τὴν τοῦ 581. ἄπο σοἤϊοο5. Νίος, ἘΠῚ εἰς τοῦ. 
ΤΡΙάοπὰ 61 ἀρκεῖ. Το (σα Ἰοο5 αὐ ἴῃ ἰοχία, ΠΑοΙη 
Ῥάυ]ο ροϑβί μαθητευθεὶς τῷ Κυρίῳ. 

Γ ἔστω 1 Τ)ε658 τὴ “πορΡιι5 Ν55. 
8 βλέπε γὰρ ὅτι Ἴ 516. ἄπο (οάϊοεβ, 4115 βλέπε ὅτι. 

Ἑάιαὰ βλέπε ὡς. 

" θαῤῥήσῃς 1 51. ἄτιο Μ85. Ἐ41 θαῤῥήσυ. 

σ᾿) 

Π “ω “ὥ τῳ -Ὗ- τὴν γὴν τῆς ἐπαγγελίας εἴσοδον ; Ποῦ δὲ καὶ ἣ τοῦ 
“" Ἔ ἊΣ - 

Γιεζὴ συναναστροφὴ πρὸς τὸν ᾿Ελισσαῖον, φιλο- 

χρηματίας χάριν λέπραν ἐπισπασαμένου ; Τί δὲ χαὶ 

τοῦ πλήθους τῆς σοφίας τῷ Σολοιῶντ! ὄφελος, καὶ 
Ε. δοὺ “ ἂν 3 ᾿ “ ἣ προλαθοῦσα τοιαύτη “ ἔννοια εἰς Θεὸν, ὕστερον 

ἐχ τῆς γυναιχομανίας εἰς εἰδωλολατρίαν αὐτοῦ ἐχ-- 

πεπτωχότος ; Ἂλλ᾽ οὐδὲ τὸν μαχάριον Δαῤὶδ ὃ με- 

τεωρισμὸς ἀφῆχεν ἀνέγκλητον, διὰ τὴν “ εἰς τὴν τοῦ 
οῸ ,ὔ 

Κυρίου πλημμέλειαν. Ἤρχει δὲ χαὶ ἣ τοῦ Ιούδα ἀπὸ 
-τὭν » Ἁ 

τοῦ χρείττονος εἰς τὸ χεῖρον μετάπτωσις, πρὸς 
ἀσφάλειαν τοῦ χατὰ Θεὸν πολιτευομένου, ὃς ἐν 

τοσούτοις χρόνοις μαθητευθεὶς τῷ Χριστῷ, ὑξτεβον 

μικρῷ λήμματι τὸν διδάσχαλον ἀπεμπολήσας, ἕαυ-- 

τῷ ἀγχόνην ἐπραχμιατεύδατο; Τοῦτο οὖν γνωστόν 
σοι Γἔστω, ἀδελφὲ, ὅτι οὐχ ὃ καλῶς ἀρχόμενος Ξ 

οὗτος τέλειος " ἀλλ᾽ ὃ χαλῶς ἀποτιθέμενος, οὗτος 

δόχιμος π παρὰ Θεῷ; Μὴ οὖν δῷς ὕπνον τοῖς ὁφ θάὰ- 

μοῖς, ἀδελφὲ, μιηδὲ ὲ νυσταγμὸν σοῖς βλεφ φάροις, 

σωθῇς ὥσπερ δορχὰς ἐχ βρόχων, χαὶ ὥσπερ ὄρνεον 
" ᾿ ΓΝ Ὑ Ἁ οἵ ΡῚ ν ᾽-Ἂ"Ν ᾿ 

ἐχ παγίδος. ὅ Βλέπε γὰρ ὅτι ἐν μέσῳ παγίδων δια- 
Α 

θαίνεις, καὶ ἐπάνω τείχους δψηλοῦ περιπατεῖς, ὅθεν 

οὖκ ἀκίνδυνον τῷ χαταπεσόντι τὸ πτῶμα. Μὴ οὖν 
εὐθέως εἰς ἀχρότητα ἀσχήσεως ἐχτείνης σεαυτόν " 

μάλιστα μηδὲ ἢ θαῤῥήσῃς σεαυτῷ, ἵνα μὴ ἐξ ἀπει- 

ρίας ἀφ᾽ ὕψους τ τῆς ἀσκήσεως πέσης. Κρεῖσσον γὰρ 

Ε, ἢ χατ᾽ ὅλην προκοπή. Κατὰ μικρὸν οὖν χλέπτε 

27 

Α 

τὰς ἡδονὰς τοῦ βίου, ἐξαφανίζων σεαυτοῦ πᾶσαν 
,ὔ ,ὔ Ὁ , 

1 συνήθειαν, μήποτε ἀθρόως πάσας δμοῦ ἐρεθίσας 
-Ὁ- τ. “- , 

τὰς ἡδονὰς, ὄχλον πειρασμῶν σεαυτῷ ἐπαγάγης. 7 

ΟῚ - τὭω Ν Ὁ Α ,ὔ 

ἩΝνίχα δ᾽ ἂν τοῦ ἑνὸς πάθους τῆς ἡδονῆς χατὰ χρά- 
’ὔ ᾿»" αἶ Ἧ 

τος περιγένη, πρὸς τὴν ἑτέραν ἡδονὴν παράταξαι, 
τι του τ Ὡ , 7ὔ 

χαὶ οὕτω πασῶν τῶν ἡδονῶν εὐκαίρως περιγενήση. 

Ἢ δονῆς γὰρ ὄνομα μὲν ἕν, πράγματα δὲ διάφορα δονῆς γὰρ ὄνομα μὲν ἕν, πράγματα δὲ διάφορα. 
- } " 

Τοίνυν, ἀδελφὲ, ἔσο πρῶτον μὲν ὅ ὑπομονητιχὸς 
" »" κ -»" 

πρὸς πάντα πειρασμόν. Πειρασμοῖς δὲ ποταποῖς δο- 
, - " 

χιμάζεται ὃ πιστὸς, ζημίαις χοσμικαῖς, ἐγχλήμα- 
7 - 

σι, χαταψεύσμασιν, ἀπειθείαις, χαταλαλιαῖς, διωγ- 
- τ ον Ἷ 

μοῖς ; Εἰς ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα δοχιμάζεται ὃ πι-΄ 
͵, ΝΞ Ἂϑ κι , “ δ Ἑ δι ἃ 

στός. "ἔπειτα δὲ χαὶ ἡσύχιος ἔσο, μὴ προπετὴς ἐν 
᾿ ἊΝ Α , Σ λόγῳ, μὴ ἐριστιχὸς, μὴ φιλόνειχος, μὴ κενόδοξος, μὴ 

᾿ , , Ἢ ἐξηγητικὸς, ἀλλὰ "ἢ φιλόπιστος " μὴ ἐν λόγῳ πολὺς, 

1 συνήθειαν Ἴ (τ ΒΘ 515 1πῈ61Π1σ1Ὁ 46 σοποποί πα 

βου! ασίση. οἴ τη χῖτη 6 ΤΠ] ]Οστιπη. Αἴ τ α]ΐο 98 {1115 

γἸβιτὴ οϑὲ Προ δοοίρογε 46 υἹ τ] σασα ΡΟ] πα σοηϑιιο- 

τὰαάτηθ. δῖος Ἰηΐγα δοίον. ἘΡ βἔο! ας δά 7πηΐογοβ 5παάθξ 

ὀργῆς ἀφανισμόν, ΒΑΒ11ι5 δα. ἔπ5, Ρ. 844 : οὐ μικοὺς 

δὲ οὗτος ἀγὼν τῆς ἑαυτοῦ συνηθείας περιγενέσθαι. οπ 

ἔενδ ατίοπε ἐἰ{ιιεῖ σον απιδτε, διιαπι ἱμδῖιι5 οογδιιο τι ἴ-- 

γιθηῖ αἱπςογδ. 

ἃ ὑπομονητικός  Βδσ. βεσιιηάιτι5 ὑπομονιχός. 

ΡΒ οφιλόπιστος ἡ Ῥετοοιηπηοῖα νἱάρίιγ (Ομ θοῇ 511 

Ἷ 
δ 
᾿- 



ΕΡΙΒΤΟΙ,Α ΧΗ]. [δ] 
ἐ - 5 
ἕτοιμος δὲ ἴσθι ἀεὶ, (ἡ πρὸς διδασχαλίαν, ἀλλὰ 

Ν , Α ᾿' , ᾽ πρὸς μάθησιν. Μὴ περιεργάζου βίους χοσμιχοὺς, 
[᾿ Ν ΄ “ ᾿ ,ὔ ὅθεν οὐδὲν σοι προσγένηται ὄφελος. Φησὶ γάρ᾽ 
σ -λ -- 

Ὅπως ἂν μὴ λαλήση τὸ στόμα μου τὰ ἔργα τῶν Β 
Ἢ ἱ ἐξοτὶ : ; 

Ξξυ νθρώπων. Ὁ γὰρ ἡδέως λαλῶν τὰ τῶν ἁυαρτωλῶν, 
τοίμιως χαθ᾽ ἑαυτοῦ ἐξυπνίζει τὰς ἧδονάς. Μᾶλλον 

Ο ὧν 
᾿ 7, ᾿ -- ᾽ , Π] Η͂ 
ξ πολυπραγυόνει τὸν τῶν δικαίων βίον “Οὕτω γὰρ 

ῷ» 
ε , ε -΄᾿νΝ Δ) 9». ἣὶ δι ν εὑρήσεις ἑαυτῷ ὄφελος. Νὴ ἔσα “ φιλενδειχτής , 
΄ὔ ᾿, Ἁ Α ΟὟΒΕ ἡ τ ᾿ ᾿: 

περ'άγων τὰς χώμας ἢ τὰς οἰχίας “ φεῦγε δὲ ταύ- 
3» 

τας ὡς Ψυγῶν παγίδας. Εἰ δέ τις διὰ πολλλὲν εὖ- 
- Π 

λάδειαν προτρέπεταί σε εἰς τὸν ἑαυτοῦ οἶκον, πολ- 

λῶν προφάσεων ἕνεχα ᾿ μανθανέτω ὃ τοιοῦτος ἀχο- 

λουθεῖν τῇ πίστει τοῦ ἑκατοντάρχου, ὃ-, τοῦ Ἰησοῦ 

θεραπείας χάριν πρὸς αὐτὸν ἐπειγομένου, παρητή- 
κξ, .4 Ξ ,ὔ 5 3. ἂν Ὁ ᾿ {π᾿ δι υδ, σατο λέγων" Κύριε, οὖχ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ 

᾿ Ἂ Ἃ Χ 
τὴν στέγην εἰσέλθης, ἀλλὰ μόνον “ εἰπὲ λόγον, χαὶ 6 

ἰαθήσετα! ὃ παῖς μου. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ εἰπόντος αὐὖ- 
τ ΠΡ ε ἀγοιδας, οἱ’ ενγθή « ἴαθ1 τῷ - Ὕπαγε; ὡς ἐπίστεύσας, γενηθήτω σοι΄ ἰάθη 

ὃ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐχείνης. Τοῦτο οὖν γνωστόν 
Δ ο δε ΩΣ Σ Ακαι “- ἊΝ ΞΡ" ΄ σοι ἔστω, ἀδελφὲ, ὅτι οὐχ ἣ τοῦ Χριστοῦ παρουσία, 

ἘΣ 3». τῷ ἧς Ὁ 2 - “ , ᾿ , 

ἄλλ᾽ ἣ πίστις τοῦ αἰτοῦντος ἠλευθέρωσε τὸν χά- 
“ . - πιο, τ 

ὕνοντα. Οὕτω χαὶ νῦν, σοῦ εὐχομένου “ ἐν ᾧ ἧς 

τόπῳ, χαὶ τοῦ χάμνοντος πιστεύοντος, ὅτι ταῖς 
-" ΌΣ - 7 ΡῚ ΒΞ 2 .- , 

σαῖς εὐχαῖς βοηθηθήσετα:, ἀπούήσεται αὐτῷ πάντα 

χαταθυμίως. 
 ὑκίς ΝΟΑ - , Ν 2 μ᾿ ᾿ Ε] Πλέον δὲ τοῦ Κυρίου τοὺς οἰχείους σου μὴ ἀγα- 

. ,: ε Ἁ ΟῚ - ᾿ , “᾿ , 

πήσεις.. Ὃ γὰρ ἀγαπῶν, φησὶ, πατέρα ἢ μητέρα, 

ἢ ἀδελφοὺς ὑπὲρ ἐυὲ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τί δὲ βού- ἢ 

λεται ἣ τοῦ Κυρίου ἐντολή : Εἴ τις, φησὶν, οὐχ 
Υ͂ ἂν Χ 5» -ῸὉ Χ 5» - 25 ἃ) αἴρει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀχολουθεῖ μοι, οὗ δύ- 

ΤΣ Σ δέτε ἢ 7 Ζ Η -τ 
νχταί μου εἰναι μαθητής. “Ϊ συναπέθανες τῷ Χρι- 

στῷ ἀπὸ τῶν συγγενῶν σου τῶν χατὰ σάρχα, τί 

πάλιν ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι θέλεις ; Εἰ δὲ ἃ χα- 
, ΝΛ ᾿ “ - - μ. » Ὁ ΔΝ 

τέλυσας διὰ Χριστὸν . πάλιν ταῦτα οἰκοδομεῖς διὰ 
᾿Ὶ - .ο 

τοὺς συγγενεῖς σου, παραθδάτην σεαυτὸν χαθιστᾶς. 
τ ἀἶν ν᾿ -- - 

Μὴ οὖν διὰ χρέος τῶν συγγενῶν σου ἀναχωρήσης 

τοῦ τόπου σου " ἀνχχωρῶν γὰρ ἐκ τοῦ τόπου σου, 
Ε ἘΞ 7 3 - , ιν Υ ἴσως ᾿ ἀναχωρήσεις ἐκ τοῦ τρόπου σου. Μὴ ἔσο 

ὀχλοχαρής " αὴ φιλόγωρος, μὴ φιλοπολίτης" ἀλλὰ 

φιλέρημος, ἐφ᾽ ἑαυτῷ μένων ἀεὶ ἀμετεωρίστως, 
᾿ ἈῚ Ἐὰ ἸΓΕΣ Χ . Υ ὍΣ ΤΕΥ. - 

τὴν εὐχὴν χαὶ τὴν ψαλυῳδίαν ἔργον ἡγούμενος. 

Μηδὲ τῶν ἀναγνωσμάτων χατολιγωρήσης ᾿ ὅ μά- ΚΕ 

λιστα τῆς νέας Διαθήχης, διὰ τὸ ἐχ τῆς παλαιᾶς 

Διχαθήχης πολλάκις βλάδην ἐγγίνεσθαι - χαὶ οὐχ ὅτι 

ἐπ] Πα{10, 41 ἰοσοπάθτη οοπδοῖ φιλόπευστος, αἰ- 

αἰϊοπαϊὶ οιρίαιι5. 

ς φιλενδείχτης 1 θ.ο Νῖβ5, φιλεχδημιητής, Ῥογεϑιὶ 

παπαϊ οἰρίεἰτι5. 

ἃ εἰπὲ λόγον  (οάεχ Νίαζ. εἰπὲ λόγῳ. 

ὁ ἐν ᾧ ἧς] 51.. Με5. Ἐ4ΖῚΠ ἐν ὦ ἦ. Ῥαπ]ο ροβὲ ἐπὶ 

ἄδηὰ ᾿ΠΈΠ| 085... τππἀ6 ΠΙΠ1] ΕΠῸῚ ΔΟΟΘΘΘΕΡΊΙΠΙ 511 ΟἸαρρῖςι, 
ΕἸ] πη 6 111. ΑἸΈ θη : Ζ7{π|6 ἰοφιεαίτε ος5 πιθιιπι 

ΟρΘῦα ἠοτπΐητίτι. Οἷ ΘΠ] ΠῚ) Θὰ {{|85 ΡΘΟΟΔΙΟΥ ΠῚ 

58πη} 6 Π5 ΙΟΟ ΕΠ π|, ΟἸἴΟ 1Π 856 δχϑιβοιίαι νο- 

Ἰπρίαῖθϑ. ΤῸ ῬΟΈΠΠ5 ΘΕ ΙΟΒ115 515 1 ὙἹΐὰ }π|5[0 ΓΤ ΠῚ 

ΧΡ η4ἃ : [τὰ ΘΠΪΠὶ ΕΠ] ΠΡ056 ΘΟΠΊρΡΑΓΑ 15. τ||}}- 
ἴθ). ΝΘ 515 [1 οβίθ πάθη] στρ  άτι5, ρᾶθο5 δὰξ 

(ΟΠ105 ΟἸΓΟΙ ΠῚ ΟἸΓ5ΔΠ5 ; 5641 ΠερΟ τιῖ ἈΠΙΠΊΔΤΤΠ [ἃ- 

{π|605 ἔτισθ. 81 4115. ἁπΐθη ἴθ Ὁ πηυ!ατ μἱοίὰ- 

ἴθιη, 1Π ΕΟ ΠΊ11Π} 5118} ΤῊ 115 46. σατιθ]5 ἰηνηθί, 

ἀἰδοαῖ {{| [Ὰ}15 ϑϑὲ Πάθιη (δ Π ΓΟ Π15 5θ πὶ, {π||, Νοη δππ- 

ΟΠ 765115 ΘΓ ΠΟΙ 5 ΘΡΘῸ δ Ἰρϑαη ΡΡΟρΘΡΑΡ ΘΕ, υχ3 ΡῈ 
ἀδρνυθοδίτιβ δϑὲ ΠΝ γ θυ 15 : 7)οπεῖτιθ., το πὶ 5ιιτη εἰϊτ- φαὶ τοσαπὶ 

δη1ι5 τι {τι τ 5 διε ἐδοίτιπι πιοτίῖηι, 561 (ατιΐτεττι εἴς τλόσος γῆ 

φεγϑτιτη οἱ βάπαθτ{1 ριιθτ πιεῖ. Ομ} δυο πη εἰ Μαίι. 8.8. 

165115 ἀἸχιββοῖ: Καΐίο, εἰοὶ ογθαϊάιειϊ, Παὲ (δὶ : χνινον. τ5. 

ΡΌΘΡ 11 1ρ58 Ποιὰ βαπδίιβ θϑὲ. Ηος ἰΐδάτπθ ΕΠ] 

ΠΟΐΠΠῚ 511, ἔγαῖου, ΠΟῚ ΟΠΡΊ51 Ρ  Θβθπτἃ, 5θἀ ρμ6- 

16 η 115 ΠᾺΘ ΠΡ τ ΠῚ} ἔι1556. φσγοϊαπίθπ). [ἃ οἱ 

ΠΠΟ ΡῬΓδοδηΐα ἴθ ἴΠ 41|Ὸ {ΠΟΘ ΡῚ5 ἰοοΟ, δ δοσγοΐο 

οΡθάἀθηΐθ 56. ῬΥ͂ΘΟΙθι15. {15 Δ] ἘΠῚ 11, Θυ ΘΠ θη 

11 ΟΠ ΠΙὰ ΘΧ ϑϑηϊἰθηξᾶ. 

3. ῬΙπ5. δυυΐθιη. {π| ΠῚ ΤΟΙ  ΠτΠ ΡΓΟΡΙΠΎτιΟ5 
ἴπο5. ΠΟ ΕΠΠ|σ 65. (πε δγεῖτηι, ἸΠΈπ|1{, ραίτοτι, αἴξ Ιλ. τὸ. 

πναίγοπι, ατι {Π᾿αἰΓ65 5107 16 εἰϊ ἐς τξ, τοτὲ 65 Π18 ὖ7. 

αϊσπιιδ. Οὐ γ6}Ὸ 5101 στ} ΠΟΤ ΠῚ τηδπάδειπ 9 

δὲ σιεὶς, ἵπάα!, ποτὶ ἐοἐἴϊξ οΓμΟΘτι διίαηι, Θὲ 56-- χης, τή.57. 

φιιίιω" πιθ, ποτ ροί65ι Πιθῖι5 6556 εἰ βοἰρτεῖτι5. Οποὰ 

51 [15 4{ὶ βπρτιπ6 01 ΘΟὨ] ΠΟΙ 51Πξ, τΠἃ ΟἸΠΠῚ 

ΟΠ τἰϑίο πηουἔπιιθ 65, {1} ΓΘ 115 Υἱ5 ΟΠ 1}}15 γ 6 }"- 
58 Ὁ] ἢ 510) Δι 6} (π|80 65 ΓΕ ΧΊ51] ρΓΟρίον ΟΠ ΓΙ βἔπ1Π|, 

ΤΈΠ5115 86 41 Πσὰ5. ῬΓΟΡΙΟΡ σου Παῖοβ. ἴ108, Ρ ΓΘ ΘΥΥΙ- 
σαογθτη [δι ρϑῖιπι ΘΟ Π5Γ{π|5. ΝΘ ᾿σλταν Ὁ ΕΠ ΠΙΠΙΠῚ 

ΤΟΥ ΠῚ τι5115 ἃ ἰΙοοῸ ἴπιο γθοθάδϑ: γθοθάθηβ. ΘΠ ΙΠῚ 

ἃ ἴοοο ἴπο, [ουἴαϑϑ6 ἃ ΤΟΥ] 115 ἴπ|5 γθοθάθϑ. ΝῸΠ 

ΔΙΏΔΙΟΙ 515 ἴπΡΠ86, ΠΟ ΤΕΠῚ57, ΠΟΙ ΟἸγΠαἴτ1Π|, 566 

50Πππ61Π|5 : ἀρι ΤΟΙ ΘΕ 5111) ΤΠ ΠΘΉ5:5Ε ΠΡ 6Υ ΟἹ-- 
γα πΠ]ὰτη τη  Π 115. ἃ ΡΘΓΓΑ ΠΠΟΠΘΙῚ ; ΡΓΘΟΔΙΟΠΘΠΗΙ δὲ ἘΞ ΤΙ ΠΤΩν 

ΡῬϑδΙ μη ἴᾶ πὶ Ορτι5 ἔπι 6556. ΘΧΊΒΠΠΠΊ4Π5. ΝΘΩΠΙ τάγαιη [6- 

δἔϊαπι Ἰδοιΐοπο5. πορ]σαβ, Τοϑίδμηθη! ΝΟΥΝῚ πιᾶ- τ ΜΌς 

χίπηθ, ΡΙΟρι θυ π04 5806 6Χ Ὑ ΕΙΘΡῚ Τοϑίαιηθη το Τοσιαιηοηι, 

ταῖς εὐχαῖς εἰ ἀγαπήσῃς. ΝΜί55. αὐ πῃ σοηῃΐοχία, 

Γ΄ ἀναχωρήσεις] 8165 ππτι5 ἐχ ΒΘ ρ 5, τη] 15 {πᾶτη ΘΠ 

ἀναχωρήσῃς. Ῥαι]ο Ροϑὲ 61| ἐφ᾽ ἑαυτὸν μένων ἀεὶ ἀμε- 

τεώριστος. Μί85. υἱ ἴῃ ἰοχίιι. 

8 μάλιστα τῆς νέας 1 Β6ς. 5θοιπάτι μάθε τὰ τῆς νέας. 
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ΑἸαϑοῖς 1. ΟΥ̓ ἀ δ πἸΘπ μη : ΠΟ (πο ΒΟΥ Ρ ἴδ 51Πἴ ΓῸ5 

ΠΟΧΙ86, 564. ΄Ζαοα ΘΟΓΙΙΠῚ αἰ Ἰω ἀιιπέτιν, ΤΠ 6 Π5 1η- 

ἤνιηα. Ομ Π5. ΘΠΪΠῚ ρ8η15 δα ΔΙΘη πη Ἰ4ΟΠΘΙΙΒ : 

. Τίωι. 3. 5864 ποορὲ ᾿Π ἢν η15. 510 ἸΡῚ ΠΟΥ Π15 Βουρίαγα ε1- 

16. γ]Πἰπ5 ἱπϑρί γαῖα δϑῖ αἴ πι6 π1}15, πθῸ ἴῃ θὰ απ - 
“πιᾶτῃ ᾿πα αι] Πα τι δϑί ; Πἰϑδὶ {π|0(} 41|151Π0{|Π8 [Π|Π} 

τ. 1765. ὅ. 6556 μιαὶ, [ἃ 1ρ51 1Π απ] Πα! η] 65:. Ομ η]ὰ 8116} 

21 ΡΙῸΡα, φιιοά Ροπτῖιπι δϑῖ, [606 : ἃ} ΟΠ ΠΙ 5Ρ6016 

ι Οὐ», 6. τηᾶ14 ἀρϑεπθ. Οπιμΐα Θηΐτη ἐλοθηί, 56 ποτὲ οτππῖα 

12. ὀαροαϊιιπῖ. Τα ιι6 Πἶδ5 αι ]τιδο πὶ νθυβαυ 5. ΠΈΠ]ἃ 

1Π 16 515 οἰδπάιοι!ο, 515 [σθ πι5, ἔΡῸ ΓΕ ΠῚ) Δ ΠΊΔ Π 5; 

Ῥ] απ 15, ππιιη}}15, ΠΟ ΠῚ ΘΧοΙ ἀθη5 ΠΟΘ ρ᾽ Γ Π 18 15 ΡΡῸ- 

Ροϑίίο ρϑι δά! ονιι ᾿ΔιΠ {18 1, 5641 Ῥ ΘΘΘΘ ΠΕΡ 115 

οΟη Θηἴτι5, Π1Π1] ἃ πο τᾶ} τ]ὰ (πιο. 18 Πτι τὴ 

501{8}}88. 1 Γδ5. Π5Ὲ 11 ΔΟΟΙΡΙΔ5: ἃ ΡΥ ΘΘΒΘΡΓΠῚ ἔπ 6 

ΔΌΓΙΙΠ. ψ Θ᾽ Δ Π]Π186 ᾿Π51 Ἰὰ!Ο ΓΘ ̓η, οἱ ρϑοοαῖὶ ρμᾶ- 

ἴγ6 1}, ἃ0 αἸᾺ}00}1 χη] Πἰβίγιιη]. ΤῸ ᾿ρ56. ἀνα {188 

ΟΡΠΟΧΊΛ ΠΘ ΘΟΏΒΕ 1615, ΟἸ ΓΘ [τ Π}]Π ἰδέθ νὴ ορρα 

Ῥδιρο 65. 51 4158. Δ 6 ΠῚ ΘΡΘΠΟΡΙΠῚ σνδῖὰ ἃ [ναὶ 
ἘΠῚ ρϑοιιηϊδ5, δὲ ΔΙΊ 4105 ΠΟΥ 6.15 ἸΠα ἴθ} : οἱ ἰρ 8], 

ΟἿΪ 511Ππ0 ΡΘΟΙΠ186, ΘΟΠΒ1Π1ιιη} «ἃ, τιὶ ΓΡα ΡΡτι5. 1η-- 

αἸσθητθιι5 ἀἸβ υθτιαΐ, πΠ6 (ον 6 σοηϑοΙ ΘΕ τη} [πὰ Πὰ 

ΘΟΙΠ Πα πΠΘΠΐ ἀοοδρίδο ρΘΟΙΠ]ς6. 

ἡ. Μο]αρίαΐοβ ἔπσΘ : ΡΡΟΘΘΙ ΠΘΡῸ ΘΟΠΕΙΠΘΠ ΓΔ : 

δ ΘΟΥΡΙ5 ΠΟ] 46 η}} ΡΟ 15 ΘΧΘΙῸΘ : ΔΙ ΠῚΔ ΠῚ νΘΙῸ 

ἈΒ5πΘἴδοῖἰο [6 πὰ ΠΟ ΠῚ θτ15. ῬΡῸ σον [Ὁ Π6 5 οοΡ- 

ῬΟΥῚ5. δὲ ΔΠΙΠη 88 (Ἰ 550] τ {10 Π6 πὰ Π1Δ}1 Οὐ π5Ο.ΠΠ {116 

6556 ΠΠ| 6 ἃ ἸΟ Π6 1, ΡΟ ΠΟΓῚΙΠ ΦΘ ΓΘ ̓  ΠΟΙ) ΘΧϑρθοία 

ρα ΠΠΟΠΘῊ., Οἰι}π|5 ΟΠ Π65 58 ΠῸ01] δ δοιὶ διιηξ μανεὶς 
Οἶρ65. Τιν γθιῸ 1Π6 θϑ᾽ ΠΟ Π ον ὀχρθηάθῃβ ἃ6 ΠΠΡΥᾺΠ5, 

ΑἸ ΟΠ] 1οο βιισσθϑίι! ΟΡΡΟΠΘ. ῥἷαπι οοσ τα ΟΠ ΘΠ], 

6ἱ γϑὶις ἴῃς {γα {πὰ ἸποΠηΘηΐο ἰὰ ποὶβ. ρΡοροπ6- 

ΥᾺΠΕ οΘθη5. Εἰ ΡΥ ΘΘΘΘυ ἐπὶ Οἷμπὶ ὈΡᾶν ἃ ̓Π5 ΠΡΟ Π5 

Θοριταιῖο σΟΘ ΓΔ [10 ἰχθῦς: Οὐδθ. ὉΠ Π 5. ἀθσθπεϊ ἴῃ πος 
ἐξα μϑὲ Κ πεν ἢ 4ποα ᾿πΟΡ᾿ΙΠ] 56 Θ55115. ἃ) ΠΟΙΪΠΙΙΠῚ 50 - 

εἶδ, ομίεη- οδίαϊο  ΑΠπ ἸσΠΟΓᾺ5 σοΟΠϑε πο ἃ ΠθῸ ορίβοο- 

δυδτε τὺν Ρο5 ἀνέ δνμι ναίει Π 61 οἴιηὶ ΠΟΠΊ] ΠΗ} 115 ΘΧχ ΠΊΟΓΘ νἱ- 

γΘΓῈ 5 δ Βριυπ||65. 1 ΘϑΙ ΘΟ ΘΟ] θγασο οοη- 

γΘηΐι5, 4105. 4] ΟΡΘτιη ΡΠ ΡῚ Πλλι ἢ} ̓ΘΙΟΙρι πῆς 
ἘΠ 1 115 ἢ ΠΠ1Ὸ Θηιπὶ ῬΓΟΥΘΡὈΪΟΡΕΙΠῚ ΡΘΕ Π 11: 
δ] σᾶ ία : ΘΧΡ]ΙοΔ Πα} ἀροβίο!οα ἀοοιιπηθπία : 
ΘΧΡΟΠιΙΠα ΘΠ σΘ]10 85 ΒΘ ΓΘ ητἴ66, {Ππϑοϊορῖα διι-- 

ς,, ΒΑΘ ΟΕΘΑΒΕΖ ΘΑΡΡΑΘΡΟΟΘ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

ἐγράφη βλχόδερὰ, ἀλλ᾽ ὅτι ἣ τῶν βλαπτομένων 

διάνοια ἀσΊενής. Πᾶς γὰρ ἄρτος τρόφιμος ν ἀλλὰ 

τοῖς ἀσθενοῦσιν ἐπιύλαδής. Οὕτως οὖν πᾶσα οἰ γος 

φὴ θεόπνευστος χαὶ ὠφέλιμος, καὶ οὐδὲν χοινὸν δι᾽ ᾿ 
-“ Ὁ » τ , . -ϑ Ιν 2 , 

αὐτῆς. εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ χοινὸν εἶναι, " ἐχείνῳ 
Ἁ 

χοινόν. Πάντα δὲ δοχίμαζε " τὸ καλὸν ορῶ ὃν ἀπὸ 

παντὸς εἴδους ΠΡ ΝΗ͂ΒΩΝ ἀπέχου. Πάντα γὰρ ἔξ ξεστιν ἢ 

128 ἀλλ᾽ οὐ πάντα συυφέ ἔρει. Ἔσο οὖν τοῖς συντυγχά- 
Α 

νουσί σοι ἐν πᾶσιν ἀπρόσχοπος, προσχαρὴς ,Φι- 

τὶ ,ὔ μὰ 2 

Β χρήματα, ἀποχομίσαι τοῖς 

ν 

λάδελφος, ἡἣδδὺς. ταπεινόφρων. μὴ ἐχπίπτων τοῦ ὠκτ λλ 2 ἵ 3. κ 

σχηποῦ τῆς φιλοξενίας διὰ βρωμάτων ἃ πολυτελείας, 

ἀρχούμενος δὲ τοῖς παβαῦαο τῆς χαθημερινῆς χρείας 

τοῦ μονήρους βίου μηδὲν πλέον ἀπό τινος λάδης " 

χαὶ μάλιστα φύγε τὸν χρυσὸν ὡς ψυχῆς Ξπίδουλον 
,ὔ Ν Ὁ ᾿ χαὶ ἁμαρτίας πατέρα, ὑπουργὸν δὲ τοῦ διχόόλου. 

Μὴ προφάσει τῆς εἰς τοὺς πένητας διαχονίας σεαυ- 

τὸν ὑπόδιχον φιλοχρηματίας χαταστήσης. Εἰ δέ τις 

πτωχῶν ἕνεχα χοιμίσει σαι χρήματα τὸς δέ τι- 

ς ξ νας εἶναι λειπομένους " αὐτῷ ἐχ ίνῳ, ᾧ ὑπάργει τὰ 

“ὑστερουμένοις ἀδελφοῖς 
,ὔ ͵ὔ .} Ἁ Ν 

συμούλευσον " μήποτε μολύνη σου τὴν συνείδησιν 
- , ΄ 

ἣ τῶν χρημάτων ὑποδοχή. β 

Α Φ 

'ξὰς ἡδονὰς φεῦγε" τὴν ἐπιδι τ σὸ δίωχε" χαὶ τὰ ἣν 

μὲν σζγυμα τοῖς πόνοις ἄσχει " τὴν δὲ ψυχὴν τοῖς 
“, ἀν, ΓΝ ,ὔ τι δε το αθουα 

πειρασμοῖς “ἔθιζε. Γὴν σώματος χαὶ ψυχῆξ ἀνάλυ- 
- -᾿ αὐ Ν -» ΄ - 5 ᾿ς 

σιν ἀπαλλαγὴν παντὸς χαχοῦ τιθέμενος, ἐχδέχου 

τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν, ἧς πάντες οἱ 
6 Ὁ “ ΄ “ ὌΝ δα ΄ 

ἅγιοι μέτοχοι γεγόνασι. “ Σὺ δὲ ἀδιαλείπτως ζυγο - 
-ῸὟον .] , Ὁ ἿΝ Ω Ὁ » ,ὔ Ἁ 

φιστην ἀντι ΣΈ ΠΕ68 τῇ διαθολικῇ ἐννοία τὸν 

εὐσεφἢ λογισμὸν » ὥσπερ ἐπὶ τρυτάνης τῇ ῥοτην τῆς 

πλάστιγγος τούτῳ παραχωρῶν. Καὶ μάλιστα ὅταν 

ἐπαναστᾶσα ἣ πονηρὰ ἔννοια λέγη, τί σοι τὸ ὄφελος 

τῆς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ διαγωγῆς ; τί σοι τὸ χέρδος 

τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων συνηθείας; 

Ἢ οὐχ ἔγνως τοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τεταγμένους ἐπ'- 
σχόπους τῶν τοῦ Θεοῦ ἐχχλησιῶν ἴ τοῖς ἀνδράσι 

συνήθως συνδιαζῶντας, χαὶ τὰς πνευματιχὰς ἀδια- 

λείπτως ἐπιτελοῦντας πανηγύρεις; ἐν αἷς υναάλιστά 

ι ὑχεῖ γὰρ 

ἀποχαλύψεις παροιμιαχῶν αἰνιγμάτων, λύσεις ἀπο- 

- , , 

που τοῖς παραγενομένοις γίνεται ὄφελος : ̓ 

στολικῶν διδαγμάτων, εὐχγγελιχῶν 8 νοημάτων 
ἀἰταν 5 1Π1| Ὸ ΘΟΠ  Θ55115 [ΓΑ ΓΡΊΠΠῚ ΒΡ Γ᾽ ΙΓ Δ ΠῚ, Πη8-- υ ἔχθεσις, θεολογίας ἀχρόασις, ἀδελφῶν πνευματιχῶν 

νῷ 1 δῖ. ὑηῖ5. οα1ο15 ΟΡ δπιοηέαξιν «ποά 
δγαΐ 1η 6115 ἐχεῖνο. 

πολυτελείας 1 81. Ἀδ5. βοοιπήι5, ἘΠῚ πολυτέλειαν. 

ν ηνῷς δέ 581. Βορσ. βδοιχηάιιβ, 115 νοΐης δέ, δέοχ 

ΘΠ ὑπάρχῃ. Δί55. αὖ τη τοχία, 

ἃ ππτὸ 

ουμένοις 51. δ. 
᾿ ῃ 

ἴῃ δ 1{15 στερο 

Βθουμ πα τ|5 ΠΓῸ 60 «πο6 65 

υμένοις. Μοχ ἄτι Ν΄58, μολύνη, οΠ1|| μο- 
λύνει. 

4 ἔῃ,ζεἼ Τθλιιο σά ἴοο5. ἃ (Ομ μ ἤβῖο οἰ χαρτέρει. 

6 οὐ δέ ἘΔ ῥγὸ [15 γοοῖρας Παροπί σεαυτόν, εἰ 

Ῥάᾶμ]ο ροϑβὲ τοῦτο παραχωρῶν. Υ᾽ αἰπιι5 βαπαΐιπι ΟΡ6 

Βορ. 5εοιΠ61, ἴῃ 480 οἰίατῃ Ἰοσιίαι ἀντιπαρατίθει. 

ἔ τοῖς ἀνδράσι εἴο. 1 Ἐ4ῚΠ τοὺς ἄνδρας συνήθως συνο- 

ἡμεῖς Ἐπηοπἀανυίτητι5 ρα ΠΟ ΘῚ βθοιπε}, 

οημάτων 1 Βορ. βϑοιπάτι5 ἣν ιαταγμάτων. Μαζατι- 

ΤζΟτ15 ἸανΣ παραγγελυάτων. 



ἘΡΊΘΤΟΙ, 

» ᾿ ΙΝ ΕΝ ὙᾺ ϑδν ὡς , 5 - , 
συντυχίαι, μεγάλην τοις ἐντυγχάνουσιν εὰ τῆς θέας 

τοῦ προσώπου τὴν ὠφέλειαν παρεχόντων. Σὺ δὲ 
τοσούτων ἀγαθῶν ἀλλότριον σεαυτὸν χαταστήσας, 

χάθησαι ἐνθάδε ἐξηγριωμένος ἴσως τοῖς θηρσίν. 

ὋὉρᾷς γὰρ ἐνταῦθα ἠρεμίαν πολλὴν, ἀπανθρωπίαν 
οὐχ ὀλίγην ᾽ ἀπορίαν διδασχαλίας, ἀδελφῶν ἄλλο- 

τρίωσιν; χαὶ τὸ πνεῦμα περὶ τὴν ἐ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ 
ἀργίαν ἔχον πολλήν. Ὅταν οὖν τοιαύταις χαὶ τοσαύ- 
ταις εὐλογοφανέσι προφάσεσιν ἐπαναστᾶσα ἣ πονηρὰ 
ἔννοια χαταῤῥῆξαί ᾿σε θέλη »ν ἀντιπαράθες αὐτῇ διὰ 

τοὺ εὐσεδοὺς ϑιάμεμόυ τὴν τ- τοῦ ἔπεσ ματος ᾽ 

λέγων᾽ ἐπειδὴ σὺ βέγειξει μοι χαλὰ τὰ ἐν τῷ χόσμῳ 

εἰναι, διὰ τοῦτο ἐγὼ ἐνταῦθα μετῴχησα.,, ἀνάξιον 
ἐμαυτὸν χρίνας τῶν τοῦ χόσμου χαλῶν. Παραμέ- 
μικται γὰρ τοῖς τοῦ χόσμου χαλοῖς τὰ χαχά 

μᾶλλον ὑπεραίρει τὰ χκαχά. " Παραγενόμενος γάρ 

Ἁ 

χαι 

- » -" 

ποτε ἐν ταῖς πνευματιχαῖς πανηγύρεσιν ; ἕνὶ υὲν 

ἀδελφῷ μόλ ὲ περιέτυγον.. ᾿ τὲ ρῷ μόλις ποτὲ περιέτυχον . ᾿ τὸ 
᾿ ᾿ 

φοδουμένῳ τὸν Κύριον, χρατουμίένῳ 
, δ γ0ὶ -- διαδόλου, καὶ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ λόγους χομψοὺς, 

ΠΟΎΣ μὲν δοχεῖν, 
φν εἰ δ - 

ος ὑπὸ του 

ΑῚ 40 ΠΡΟ ΤΑ, 7 ΕῚ ΕῚ , - 3 Α χαὶ μύθους πεπλασμένους εἰς ἀπάτην τῶν ἐντυγχα- 
, δ: : 

νόντων. Πολλοῖς δὲ ἃ μετ᾽ αὐτὸν συνέτυχον κλέπταις, 
, δ ϑ Τα δ 

ἅρπαξι, τυράννοις. Εἴδον μεθυόντων σχῆμα ἄσχη- 

γον," 
χαὶ χάλλος πναιιῶν : βασανίζον βρ τὴν σωφρο- 

" {} - ΄ τὴ 5 Νὰ 
τὰ αιἰματα τῶν χαταπονουμξνων. Εἰδον οΞ 

αύνην. Καὶ τὸ μὲν τῆς πορνείας ἔργον διέφυγον " 

τὴν δὲ ἐμαυτοῦ παρθενίαν ἐμόλυνα χατὰ διάνοιαν 

χαρδίας. Καὶ πολλῶν μὲν ἀχήχοα λόγων. ὑθχωσες 

τῶν πλὴν ἫΝ οὐδενὶ τῶν διδασκάλων εὗρον ἀξίαν 

τῶν λόγων τὴν ἀρετήν. Μετὰ δὲ τοῦτο πάλιν υυ- 

ρίων ἤχουσα τραγῳδημάτων,, μέλεσι τεθρυμμένοις 

“ ἐνγδεδυμένων. Πάλιν ἀκήχοα χιθάρας ἡδὺ ἠχού- 

αἧς, “τῶν χρότων τῶν ἁλλομένων,, τῆς φωνῆς τῶν 

γελοιαστῶν͵, μωρίας πολλῆς χαὶ εὐτραπελίας . 

ὄχλου ἀνυθήτου βοήν. Εἶδον τὰ δάκρυα τῶν συλη- 
θέντων, τὰς ὀδύνας τῶν “ ἀπαγομένων ὑπὸ τῆς τυ- 

ραννίδος, τὴν οἰλωγὴν τῶν βασανιζομένων. Καὶ 

Α- 

Β συντυχίαι ἡ Ἀερ βεοιυπάμπϑβ συντυχία. μεγάλην τοῖς 

συντυγχάνουσιν ἐκ τῆς προσούσης αὐτοῖς τοῦ Πνεύματος 

χάριτος τὴν ὠφέλειαν παρέχουσα : [ αΐνιιπι ἐρὶνἰΓαἰἴίτιστε 

ΦΟΗ ΘΓ 655τι5 πιαϑτιάπι οοπϑι Θεἰε πάντ ἐα ἱποίία {ἰδ 

δὲ» {{τπι5 ϑναίία ἜΤ Σ Ἢ 6715. 

ἱ σε θέλῃ 1 Ῥνοποίηθη δα αϊέιτη ἐχ Ἀθρῖο βθοιπάο, 

Ἐπ τἰρν τ τ τναε δα 516 ἄπο ΝΜί5ξ5. ΕΠ παραγινόμιενο 

τὸ μὲν δοκεῖν  581᾽΄. Βερ. βθοιιπάιι5, π6|: τῷ 

ἕς:; Ῥαπ]ο ροβί (οὐ, Μαζ. πεπλεγμένους. ᾿ 
ἃ μετ᾽ αὐτόν Πο Νί55. οὔ, οι 60. 

Ῥτὰ αἵματα Ἴ Ατπιοΐον Πα} 15 ορΊβίο!αο, {πο ἴῃ Ῥὰ-- 

Ἰϑέιπα ὙὐχΊϑ586. ΟΠ ΟΡβοιτο ΡΟΙΒρ οἱ πιν, υἱ θέαν Πποτ- 

ΤΊ. σετοτγιιπὶ Ρ᾽οΐατα πὰ ποὸ ΡΟ  5β πηαστη σϑηΐθτῃ πὸ- 

ἴατθ. ΠΠπ|5 Παγγ ΠΟ πὸ πὶ σοπέτιπας τόσου Ν γϑβο- 

Ππ|5, 4πὸ ἴῃ ἘΠ ΡΙβίοϊα ἐς 115 {π| αὐοιπιξ ΕΙΘγοβο  γ πα, 

μ, ἐν 
: 

7 4 

ετ αὖτ 

Ὁ ΧΠΠ, 

159 

189 

ΘΠ 81 ΟΟΟΙ ΓΘΉ 0115 ΘΧ Ψ]Γ1|5 ἀϑροοίι απ 6 η} 

ΡΓΘθ πίη. Τοι ἁιιΐθιη ἴθ 1056 ἃ ἰδ πὲϊ5 ὈΟΠΪ5 οἴ-- 

(6 Ι581 ΔΠ1Θ πιιπι, δἴαιιθ μϊο ἀθϑι θα. ΘΙ Ππᾶγιιπὶ 1Π 
ΤΟΥ͂Θ οἰογαῖιϑ. Ὑ16465. θηΐπὶ Πῖσ ϑο π᾿ 

ΠΑ ΉΔΏ1, 1Π 8 1 αἴθ ΠῸΠ ΠΟ Ἰσάτη, Ρ6Πιι- 

γΊατη ἀοοῖΠ86, ἀἸ5] ΠΟ ΠΟ ΘΠ ἃ {γαίνΊθιι5, ἃ0 501- 
ΥἹΓ1Π} οὐ σὰ Π6] τηδ πη δαῖτ γα] 46. ̓ΠΟυ θη ἃ 0 50- 

σον θη. (τιμὴ ἰστίτ τἀ} 1015. ἃ 6 ἴδ 115 [6 ΘΡ ΘΟ 515 

ΓΑΙΙΟΒΙ 115 ραν ἃ ̓Π51 ΓΘ Π5 σΟσιία 0 γα η σου νὸ- 

ΠΘυἸ ; ΟΡΡΟΠΘ οἱ βδὺ Ρ᾽Δ 1 γα ΠΟ ΠΑ ΟΠ ΘΙῚ 10 5115 

τοὶ θυ ρϑυθηταμη, αἰ 6 π5 : Ομ ΠΟ π}6πὴ ἴπ τη] 

ἀἸοῖθ θομἃ 6556 {{π|86 1ῃ πη π[0 51πηΐ, ΡΓΟΡίοΡΘα 

660 ΠπΗ ἐγ Π5ΠΉσΓΑΥ Ἱ, ̓ΠῸ ΠΣ Ή ΠῚ ΠΊΘΙ 51} 7π|6}]-- 

Δ Π5 ΤΠ ΠπῸὰϊ] θοΠπῖ5. ὅ1πηὲ δηΐτη πτΠ 61 ΠΟ Πὶδ5 πηαϊα 

Δαἀπηχία, ἂς ΙΟΠρΘ ΘΧϑιροῦαηΐ τηαϊα, ΝΑΠῚ ΟἴΠΠὶ 

ΔΙ ΦαΔΠ 40 Δορ βϑ 556Π) δα 5ρ᾽ "τ ] 65. σΟΠ ΘΠΓ15; 
[ἢ ὉΠῚῚΠῚ [ΓαΙΓΘ Υἱχ ἴδ π 6 1πῸ 141, 48 ῬΘΌΙη 

ἔπ Ρ6 νἱ ἀοθαίτι"; 56 ἃ 15. [πο αΐτιν 51} ἀἴάθο]ὸ ; 

αἴσιιθ οχ ἰρ50 δπάϊνι ᾿Θρι 05 56} ΠΟ 65; εἴ θη - 

βοῖα5 ἃ ορνίοϑ ψιιόβάιιθ ἀθοιρίθηοβ. ἔα} 85. 
ΔΙπΐιο5. ροϑὲ ᾿ρϑπη Οἰ θη] ἔπ} 65, γαρίογθϑ, ἰγ-- 

ῬΆΠη05. ΥἹ4] ΘΌΡΙΟΥ τ ΠῚ 5ΡΘοΙΘ πὶ ΤΠ ΘΟΟΡ ΔΤ : Ὑἱα] 

ΒΔ ΠΘΌΠΠΘΙ ΟΡΡΓΟΒΒΟΡΊΠΩΙ. Ὑ161 «ΠΟΘ 116 ΤΏ }16}}Π} 

ΡυΠΟΒν ἐπ ἀ] ηθηῖ, {πᾶ ρα 1ο1Πὰ τηθὰ [ΟΡ Θθδίτν. 
Ας [ΟΡ ΠΙ ΔΕ Οἢ5. {461} Ορτι5 οἰ ποῖ: 5664 γροῖ- 

ὨΙ ΓΘ ΠΊΘᾶΠ ΟΟΡΪ5. σοσι 0 η6 Ἱπ|αίπανὶ. ΕἸ 
μα] 05 αἰ 46 Π) ΘΘΓΠΊΟΠ65. ΔΠΙΠ88. {1165 διά ϊνὶ ᾿ 

564 τὰηθῃ ΠΕ] τὴ ἀρι πηδᾶν! 5 Γ ΠῚ ΓΘΡΕΥΪ ἀἰσπδὴι 

ΘΘΡΙΠΟΠ 15 νἱγ[πἴθιη, Ῥοϑὲ ΠΟΟ 5115 ΔΜ ΠΥῚ [ἢ - 

ΠΠΠΠΘΓΆ 165. ὐασοοΪὰ5., {1186 ΘΟ ΓΘ μ! Π Δ 115. Π] ΟΕ 5 

ΔΗ ΘῈ] θα πε. Βα γϑτ5. ΔῈ ΙΥῚ ΟἸ ΠΡ ΠῚ 51ιὰ - 

ὙἹΓΟΙ ΓΟΘΟΠ ἢ [ΘΠ1, Ὀ] ΑτΙ5 111} 58} 8 ΓΠΠΠ}5 ΒΟΥ ΔΡΈΤῚ 

γΟΟΩ6Π1, 5101141{αΐϑτ τι ] τα τὴ, ἀοθιϊα5, αν }085 1η1- 

ΠΊΘη585 ΟἰΔΠΊΟΥΘΠῚ. ΥἹΩ͂Ι ᾿ΔΟΓγ ΠΠἃ5. 500] ΓΟΥ ΠΗ , 

ἀο]ονθ5 δουιιῖ {πὶ ἈΡ πσο θα πίπν ἃ ἔγγραπηϊίθ, 

δ]α]αίτπιηυ. δουγιιη: 48] ΤοΡ ΠΡ Ραηταν. ἘΠῚ νάϊ, οἱ 

Θ066. ΠΟῸΠ δγὰΐϊ ΘΟμυ ΘΠ 5 ΒΡ ΓΙ ΓΙᾺ }15., 84 ΠΡΟ 

ἴοι. 8, Ρ. 053, [εβξαξιιν πα] ]Π πὰ 6556 πη ΓΙΑ 15 σα - 

παι5, {πο4 ποη ἴῃ 1οςἰ5 ΗἸοΡοβο! γτηϊζαηῖ5 ρεγροίγθίαν : 

Δαἀυ]ονῖα, ατία, 140]0]α ν1α5, εἴ σε 65. σουητππηογαΐ, 

ὅς ππΠΠΡῚ ταπέμτη ἔπ ΟΣ 5. 6556 δα {πη θη τὴ 5αησα]-- 

ΠΟΠῚ, ΠῸΠ ΕΧ ΤἸΠΏΟΓΕ ἉΠΠΠΟ,, 866] ὁχ ΘΟΌΪΟΓΤΊΙΠΙ 51ι0- 

Τα [Θ5 ΠΟ Π1Ὸ ἀβϑευογαΐ. 

ς ἐγδεδυμιένων 1 Ῥοδὲ πᾶπο σόοοπη ᾿οϑτει ἴπ Β 66. 56- 

οὐπιᾶο ἀπάτην, 564 νἱάείαν ΟΡγορβῖϑβα ὑτὸ πάλιν φιοά 

ἄοοϑὶ ἴπ μος (οάϊοο. 
ἃ τῶν χρότων 1 [τὰ Βορ. βεουπάπ5. ἘΔΙΠ τὸν χρύτον. 

ΤΡΙἄοπι ἄπο (οά]οο5 τῶν ὀχουμένων. Ῥαιΐο ρΡοβὲ Ιοβοη- 

ἅἄτππι βοῆς, αὐ πος ποιηθη Οτιπὶ οροἴΕῚ5. ΡΥ 6 ΕΠ] 15 

σοπϑοηθρί. 

ς ἀπαγομένγων  [ἴὰ ἄτο Περὶ Οοάϊοο5, ἘΘΙΠ ἐπαγο- 
, 

μεν ὧν, 

ΟἸ 5515 ἴ. 

Ουοπιοῦῖο 
τες ἰθηἴα- 

ἰτὸ τεροὶ- 

Ἰεπάα. 

ΠΕ ΗΠ 

τα] οΥ “ΠῚ 

ἀσβοτιρίιο, 



ΟΙας515 1. 

Τιαὰ5. 50- 

τα τη 15, 

Ῥεαϊ. 123- 
η- 

Ἐξκάγαβ 

Θηλπο {ἰἰ- 

"5 ϑογὶ- 

Ῥίανιο Ποῖ 

τηππηίαϊο 

ὁνποίαγιαι, 

λ]αι]ς κ8. 
20. 

[ 

1118. ἢ πν 

νΘΠΓ15 ἀσΊ ΓΔ 1 Δ6 ΓΡ] α 1}, ΟΠΊΠ65. δἰ πλι} ἢτι- 

ΟΠΠθτι5 5115 θη απ 5 ΟΡνποεΐδ. Το τ] Πϊ, ο οορ Δ 0 
μηΔ]ἃ, δὲ 1θῃ! ρον ἃν νο]ρία!5. ἃ6 νὰ πΠ86 σ]ΟΥ δ 

ἀδθιηοη, 4υ14 ΠΏ] ΠΕ] 658 Ππ0}}, 5] προ δὲ βρθοῖθῃι δὲ 

τι ἀ18}}5 ΟἿ ΠῚ1]}1 ΘΟΥ ΤΠ} {ΕΠ} 115 ̓η]πρῖα ἢν ΟΡ ΠῚ 

[ον "6 {θὰ πὶ: πο π6 Ἰϊοθαΐ μλ]}} ἰὰ θ6 0 1}}65 ἀοίθη- 
ἄ6ν6, ἃι1 ΘΡΡΆΠΙΘ5. ΘΟΥΡΙΘΘΡΘ : ̓πη0. ΘΙΪΔ ΠῚ ̓ΠΒΠΠΡΟΙ 
Π18 ἰρ586 ἴουθ ρϑυ τιν τι5. 51) ἢ ΟἸιθ πη πιο" 
ΘΏΪηΙ Ῥαι]τ] τι} ἃ τ|ὲ6 ΡῈ 85 πη σΠἃ ν ΘΠ ΡΥΌΘΟ]]ὰ 

Ὧ6 ΡΕΪνΘΡΘ αἰβϑιραϊαν: 516 41|20 ΠΟΡῚ5 ν᾽ ἀθ πε 
ῬΥΘΘΟΙΆΓΟ 1 5Έθοι1]0 ἔδοθγθ, τη] στη τα] ΕΠ πι πὸ 
ον π τ". ΝᾺ ΠῚ ἐγ σο 126, ν ας ρα]}]}, ἴῃ οοναϊ- 
Ἰθῖ1ι5 ΘΟυ τη} 411] [πὶ 585οι10 5ιιπ|, Ρ6Ρ ΕΠ Π Δ ΠῚ ἃς 
δι ταπὶ [Π σιν ι1)", τι} 5] Π] 185 Τα 411 τοπο- 

θνὰ5 οἰιηάδηι, ῬΟΥΡῸ δ] υ]αῖτι5. ρθη ιϑ]ιιο μὸ- 
ΤΏ ΪΠ11} 1Π} 10] 81} ἃ {ὙΠ 1] 1} 115. ῬΑ θη τι πὶ ρ ΡΟ - 

ῬΕΠ ΠῚ 2 τι ῬαΠΡΘΡιι οϑίθπάαϊαν μαι θπιία. 

ὅ. Οὐ στ ἔπ ΤΉ] Π] 4118 τι ΠΠ|{ὰ5, Πἰδὶ ΠΕ Γ ΓΘ Δ Πἰ τη: 

ἀἰλπηπιιπὶ ὃ ΤΙ τι8 ΘΔ ΠῚ ΟἿ» Θατι58 1) Θ5Ὸ γοἶτ: ρ85- 

561 ἐΓἃ ΠΒΠΪΘ]Ὸ 1Π ΠΟ Π 65. 511} ΘΠΪΠῚ δἰ οἵα 556} 

ΘΧ Ἰασίιθο νϑηδη τι [ον αΐιι5. ἘΤΘΠΐ πὶ ἵπ Πδο 

501Ππ|||πῸ εἶθ. Ὸ, Ο πα] σοστ τα : ἴῃ {πὲ Τ᾽ ΟΠ]  ΠῈ5 

γο ϑδίτ5 Θϑὲ. ἨῚῸ ΦΈΘΓΟῊ 5 ΜΙ ΓΟ : ἢἷς 50α]α [6-- 

ΓΘΠ5 δἰ σα τιπη, οἵ ΠΟΘΙ ΟΥ ΠῚ σαϑίΓὰ ἃ 7860} σοη- 
βρθοία : ῃΐο 801 1ππ40, πὶ {πιὰ ρΟρΪτ5. ραν ἤσδττιθ 

Ἰϑϑθηὴ Δοοθρίε, δὲ 1τὰ “ΘΠλτιΠ} ἴπ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ΡΓΟΠΙΐ5- 

510}15 ᾿ΠΘ Θ551ι5 Πθῖιη] ψ] 1}. ΤΟ ΠΟ Π5 (ΔΓΠΊΕΪτι5, 
ἴῃ. 4πὸ ἘΠῚ5. ΘΟΠΠ ΠΟ ὯΠ5 Ὀ᾽δου Τὸ : Πΐς ολη1- 
Ρ115,) 1π {π6 1 οτπὶ ἘβαΓὰ5 ϑθοθϑϑίβϑοί, ΟΠ] Π65 11- 
θΓῸ5 ἀν᾽ ττι5 ᾿πϑρὶγαΐοβ, Π 60 7] 6 πίθ, Ἔριιοίαν. 
ΗΙς 5011πι4 0, ἴπ {πᾶ ᾿ϑαίιι5 Τοάπποβ, Ἰοοιιϑίας 
Θάθηβ, που] Π]]} 115. ῬΟΘΠΙ ΓΘ ἢ Δ) Ρ δοἸοανῖ. ΗΙς 

ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΑΡΒΕῈ ΟΛΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

εἶδον, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν πανήγυρις πνευματικὴ, ἀλλὰ 

θάλασσα ἀνεμιζομένη χαὶ ταραττομένη, πάντας 

διιοῦ [τοῖς αὐτῆς χύμασι καλύψαι σπουδαάζουσα. 

Λέγε μοι, ὦ χκαχὴ ἔννοια, χαὶ ὃ τῆς προσχαίρου 

ἃ ἡδυπαθείας τε χαὶ «κενοδοξίας δαίμων, τί ᾿οι τὸ 

ὄφελος τῆς τούτων θεωρίας τε καὶ ἀκροάσεως, μη- 

δενὶ τῶν ἀδιχουμένων βοηθῆσαι ἰσχύοντι, μήτε δὲ 

τοῖς ἀδυνάτοις ἐπαμῦναι, ὃ μιἦτε τοὺς σφαλλομένους 

διορθώσασθαι συγχωρουμένῳ - τάχα δὲ " μέλλοντι 
χαὶ ἐμαυτὸν προσαπολλύειν ; “ἕδσπερ γὰρ ὀλίγον 
ὕδωρ καθαρὸν ὑπὸ πολλῆς ζάλης ἀνέμου χαὶ χο- 

νιορτοῦ ἀφανίζεται, οὕτως ἃ νομίζομεν χαλὰ ἐν 

τῷ βίῳ 'ἱ ποιεῖν, πὸ τοῦ πλήθους τῶν χαχῶν χα- 

λύπτεται. Αἱ μὲν γὰρ τραγῳδίαι ὥσπερ σχόλοπες 
τοῖς χατὰ τὸν βίον δι’ εὐθυμίας καὶ χαρᾶς ἐν ταῖς 

χαρδίαις αὐτῶν ἐμπήσσονται, ἵνα τῆς ψαλμῳδίας 

Π΄ ἐπισχοτίσῃ τὸ χαθαρόν. Αἱ δὲ οἰμωγαὶ καὶ ὃ ὀδυρ-- 

υὸὃς τῶν ἀδικουμένων ἀνθρώπων παρὰ τῶν ὅμο- 
φύλων ἐπάγονται, ἵνα δειχθῇ τῶν πενήτων ἣ ὗπο- 

μονή. 
τ 

Τίς οὖν ὠφέλεια ἐμοὶ, ἢ 

βλάῤη; Διὰ τοῦτο οὖν ἐγὼ μεταναστεύω ἐπὶ τὰ ὄρη 

ὡς στρουθίον. Ὡς στρουθίον γὰρ ἐῤῥύσθην ἐκ τῆς πα- 

γίδος τῶν θηρευόντων. Καὶ γὰρ ἐν ταύτη τῇ ἐρήμῳ 
διάγω, ὦ χαχὴ ἔννοια, ἐν ἦ ὃ Κύριος διέτριδεν. ᾿Ἔν- 

ἐνταῦθα ἣ οὐρανοφόρος 

χλίμαξ, καὶ αἵ τῶν ἀγγέλων παρεμιδολαὶ, αἱ τῷ ̓ 1α - 

ταῦθα ἣ ὁρῦς ἡ " Μαμόρή᾽ 

χὼδ ὀφθεῖσαι " ἐνταῦθα ἢ ἔρημος, ἐν ἣ ὃ λαὸς ἅγνι- 

σθεὶς ἐνομοθετήθη, χαὶ οὕτως εἰς τὴν γῆν τῆς 

Ε ἐπαγγελίας ' εἰσελθὼν εἶδε Θεόν. ᾿Ενταῦθα τὸ ὄρος 

τὸ Καρμήλιον ἐν ᾧ ̓ Ηλίας αὐλιζόμενος τῷ Θεῷ 

εὐηρέστησεν. ᾿Ενταῦθα τὸ πεδίον ἐν ᾧ ἀναχωρήσας 

"Εσδρας πάσας τὰς θεοπνεύστους βίόλους προστάγμα- 

τι Θεοῦ ἐξηρεύξατο. Ενταῦθα ἣ ἔρημος, ἐν δ μαχά- 

ριος ΙΙωάννης, ἀχριδοφαγῶν, μετάνοιαν τοῖς ἀνθρώ- 
ΠΠΟΠ5. ΟΝ ΔΙ Ἵ1Π)., π᾿ {π|6ΠῈ οἵμη} ΟΠ Ἰβἔτι5 ἀϑοθη-- 130 ποις ἐκήρυξεν. ᾿Ενταῦθα τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, εἷς 
ἀἰἸ556: οὐαν", ΟΥ̓ΆΓΘ ΠῸ5 ἀοοοπη5. Ηἰϊς ΟΠ γ βίτι5 50- 

Τ᾿ 1Π15 ἃ πιαίον. ΑΙ  Θηη: ἔγρὶ εἶμμο στ ατιΐ 

{65 ΘΟ" ΘΥ Θσαίὶ ἵτι τιοτηῖπ6 π160. δὶ στηι ἐπὶ τη θεὸ 

ΦΟΥ γι. ΠΟ ἀηθτϑία δὲ ἁγοία νἱὰ, {π|6. ἀπιοῖς δὰ 
γιΐαπη. ΗΟ ἀοοίογοβ, ΘΕ ΡΙΌΡΠοίδ, ἰῃ 50 {π61η]-- 
θιι5 δυγδ 85, ἃ Π]ΟΠΕΠ}01.5, 5Ρ6] τ Ποίβηιθ δὲ [ὁ-- 

ῬΆΤΩΙΠ θι15 ἴθυγθθ. ΗΠῸ ἀροϑβίο]! δὲ θναπσο!]ϑίθο, οἱ 

ξ τοῖς αὐτῆς} [ἴἃὰ ἀπ (οάοχ : λ]1ι5 τοῖς ἑαυτῆς. 
ἘΠῚ τοῖς αὐτοῖς. 

8 μήτε τούς οἴο. 1 ἤδρ. βϑθοπηάιι5 μήτε δὲ τῶν ἀδι- 
χούντων τῆν ὁρυνμὴν ἀναχόψαι δυναμένῳ, υνήτε δὲ τοὺς σφαλ- 

λομιένους οἴο. (γι πδο ἐπι ιιο  ιτηι ἐπιρθίμι γοροίίενε 

γ᾽ αἰξατη, 

δ μέλλοντι... προσαπολλύειν 1 5816 ἀπογαμ (Ἰοήϊει 

Α ὃ ὃ Χριστὸς ἀνερχόμενος προσηύχετο, ἡμᾶς διδά-- 

σχὼν προσεύχεσθαι. ᾿Εταῦθα ὃ Χριστὸς ὃ τῆς ἐρήμου 
φίλος. Φησὶ γάρ" Ὅπου εἰσὶ δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι 

εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐχεῖ εἶμι ἃ ἐν μέσῳ αὐτῶν. Ἔν - 
ταῦθα ἣ στενὴ χαὶ τεθλιμμένη δδὸς, ἣ ἀπάγουσα εἰς 

τὴν ζωήν. ᾿Ἐνταῦθα διδάσχαλοι χαὶ προφῆται, οἵ 

ἐν ἐρηαίαις πλανώμενοι, χαὶ ὄρεσι, χαὶ σπηλαίοις, 

ΟΡ οιποπάαίαν {πος οναΐ ἴῃ 6 1|5 μᾶλλόν τι... προσα- 

πολλύντι. 

ἱ ποιεῖν 1 Ῥοβί πᾶπο νόοσοῖῃ αὐ άππε Ἀθρ. βεοιηάι εἴ 
Μα2. ἐνώπιον ἀνθρώπων. (Ὄγαπι Πιοπιϊηίνιιδ. 

κ᾿ Μαμορή 1 [τὰ Μ585. ΕΔ Μαδρή. 

ἰσελθών 1 Ηος γονΡιπῃ δ τέ οχ δ. 5βοοιιείο, "-: ον 

ν μέσῳ αὐτῶν 1 Ἀδρ. δοαιτπ τι5 ὑετ᾽ αὐτῶν, δὺὺ 

δηλονότι τῆς ψυχῆς ἥ.. 

Ἶ 

ΞΜ τ... 
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λ -" 2 - - - 38) -- 3 “ κ 
χαὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. ᾿ἡνταῦθα ἀπόστολοι χαὶ 

εὐαγγελισταὶ, χαὶ ὃ τῶν μοναχῶν ἐρημοπολίτης 
, -“ , ε , ,.᾿Ν εἶ 

βίος. Ταῦτα τοίνυν ἕχουσίως χαταδέδεγμαι, ἵνα 

λάδω ἅπερ τοῖς μάρτυσι τοῦ Χριστοῦ χαὶ τοῖς ἄλλοις 

πᾶσιν ἁγίοις ἐπήγγελται " ἵνα ἀψευδῶς λέγω, Διὰ 
Χ , - ψ 5 γολν ϑ . ὁ Ἴ «-Ὁὡ-νἋ"Ἁ 

τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς 

σχληράς. Γγνων γὰρ τὸν μὲν θεοφιλὴ ᾿Αὐραὰμ τῇ 

τοῦ Θεοῦ φωνῇ πειθόμενον, χαὶ εἰς τὴν ἔρημον με- 
τοιχκοῦντα " χαὶ ᾿Ισαὰχ χαταδυναστευόμενον - χαὶ 
5 Μι Ν , " Φ 3 κ ἈΝ 

Ἰαχὼδ τὸν πατριάρχην ξενιτεύοντα - Ἰωσὴφ τὸν 

σώφρονα διαπιπρασχόμενον, τοὺς τῆς ἐγχρατείας 

εὑρετὰς τρεῖς παῖδας πυρομαχοῦντας, Δανιὴλ δεύ-- 
᾿ ὦ δ 6 ’ Ρ Ν 

τερον εἰς λάχχον λεόντων παραδαλλόμενον, ἢ τὸν 
46 Χ « ᾿ οὶ , ,ὔ 

παῤῥησιαστὴν “Ἱερεμίαν εἰς λάκκον βορύόρου κατα- 
, -" Π, ἢ - -" ᾽7ὔ Α 

δικαζόμενον - Ἣ αϊαν τὸν τῶν ἀποκρύφων θεατὴν 
ἐν Ἁ ᾽ ΝῚ 5 , Ἅ ἐν 

πριζόμενον: τὸν ᾿Ισραὴλ αἰχμαλωτιζόιιενον - Ἰωάν- 

νὴν τὸν τῆς μοιχείας ἔλεγχον ἀποτεμνόμενον " ἀναι- 
ρουμένους τοὺς Χριστοῦ μάρτυρας. Καὶ ἵνα τί μα- 
Ἂ } “᾿Ξ [ ᾿ δ τον Βὶ ὧν ᾿Ὶ Ξ [ΑΥ᾿ 

χρολογῶ; ὅπου γε χαὶ αὐτὸς ὃ Σωτὴρ ἐσταυρώθη 

ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα τῷ ἑαυτοῦ θανάτῳ ἥυνᾶς ζωοποιήσ: ἐρ ἡμῶν, Ὁ ἕαυτ » ἡνᾶς ζωοποιήση, 

χαὶ πάντας ἥμᾶς πρὸς τὴν ὑπομονὴν ἀλείψη χαὶ 
.« ͵ 3 Ὁ» " , Χ ᾿ Ἁ 

ἑλκύση. Πρὸς τοῦτον ἐπείγομαι, χαὶ πρὸς τὸν Πα- 
΄ λε ᾽ν - Ἀ [ 7] ΄ -Ὁ-» 

τέρα, χαὶ “ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Γνήσιος εὑρεθῆναι 

ἀγωνίζομαι, ἀνάξιον ἐμαυτὸν χρίνας τῶν τοῦ χό- 

σμου χαλῶν. Πλὴν ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐγὼ διὰ τὸν χόσιιον, 

ἀλλ᾽ ὃ χόσμος δι᾿ ἐμὲ. Ταῦτα οὖν ἐν ἑαυτῷ ἐπιλο- 
“, ΝΥ - Ἂ; τῶ Ὸδ΄᾽͵᾽Χ » λῚ ἌΣ ὧν 

γιζόμενος, καὶ τελῶν αὐτὰ σπουδαίως, χατὰ τὸ εἰρη- 
“ ἂψ ’ « ᾿ - ΕΣ ΄ Ω, 

ὑένον σοι, ἀγώνισαι ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ἕως θα- 

νάτου. Καὶ γὰρ ὃ Χριστὸς ὕὑπήχοος γέγονε μέχρι 

θανάτου. ᾿Αλλὰ χαὶ ὃ ἀπόστολός φησι " Βλέπετε 

μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν χαρδία πονηρὰ, εἰς τὸ 

ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος: ἀλλὰ ἀλλήλους παρα- 

καλεῖτε, χαὶ εἷς τὸν ἕνα οἰκοδομεῖτε, ἄχρις οὗ τὸ 
’ ’ Ν Α Ἀ Ψ Ν [ αὐ 

σήμερον λέγεται. Τὸ γὰρ σήμερον σημαίνει ὅλον τὸν 

“χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν. Οὕτως οὖν πολιτευόμενος, 
ἀδελφὲ, χαὶ σεαυτὸν σώσεις, χαὶ ἣυδς εὐφρανεῖς, 

ἣ, " Χ μας ολο δ ᾽ Ν 2. -Ὁ εὙΝ 4 

χαὶ τὸν Θεὸν δοξάσεις, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 
3 ᾿ νων. Ἀμήν. 

" τὸν παῤῥιησιαστήν 1 δ 8} πᾶς νοὺβ τιϑάπθ δά 

ἡ σαΐαν Ἰεστιπίαν, αἀάιία βαπὶ ὁχ ἀποθιι5 55, ἃ οια- 

Ῥοῆϑιο οἵζα 15, 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 11 Ἀδρ. βεοπηάιι, ἘΔῚΠ τὸ 

ἄγιον πνεῦμα. Ἐχ οοάδθπι (οά!οο Ἰορίπηιι5 γνήσιος, ΘΠ 

ΠΟΠΔΟΒΟΡ μη βοιποῖα ἃ ἀν ΌΊθῖι5 νἱΐα, ΠΟ ᾿Γατι6 ΟἸατεῖς 1. 

{ΠῈ}Ὸ 51|506Ρ1, τι ΘΟΠΒΘ Πᾶν {π|80 ΟΠ Ι5Ε ΠΡ ΥΥΙ- 
Ἰνι15 δὲ ΘὨΠΙι15. 4115 58 ΠΟΙῚ5. ΓΟ ΠΊ]558ἃ διη|: τ 

γΘΓΘ ἃς οἰζγὰ πηθη ἀδοῖτπ ἀἸοαμὴ : ῬΊΟρίοτ ὑογῖα Ρεαὶ.κ6.η. 

ἰαδϊοτιίπι ἑπιοτιίην 650 Οτιδἰοανὶ υἱας ἄτιτας. Νονὶ 

ΘΠΪΠῚ Θμανι Ποὺ ΑΡγαμᾶπὶ 4 νοοὶ Ποὶ ὁ}- 

56 Ζαππ|5 θϑῖ, δἱ 1 5011{π|1Π 6} Π]σ Γαν : οἱ 1θᾶδο 
Ροίθπα ΟΡΡΓΘβϑιιη), οἵ 1860} ῬΑΓΡΓΙΑΥ ΌΠ ἀπ ρογο- 

σΡ᾿πδηἴθηι : Ρα ἴοι ΤΟ56ρἢ αἰ ν ἢ ἋἸἴπ|Π : ῬΊΙΘΓῸ5 
{Γ 65 ΒΓ Π ΘΠ 185 ̓ πν θη ΟΡ 5, {π| Δάν βτι5 ΚΠ ΘΠ] 

Ρυρπαγιηῖ: ΠΑ ΠΙ ΘΙ 6 ΠῚ 5616] οἱ ΠΓΘΥ ΠῚ 1Π [Ὀ55Δ ΠῚ 

ἸδοητιΠ ΠΟΙ] ΘΟ ΠῚ : ΤΟ ΓΘι Δ πὰ 16 ΡῈ ΟΠ ΘΠ!Θ1η, 
ΘΟ ἼΙ ἰδοὰ] Δ Ἰσίτπὶ : ΕΒ] ΠῚ ΡΟ ΠΟΙ ΠῚ 5ρθοία- 

ἴΟΡΘΠΊ, 56 γγἃ δθοίτηι : ἃ ἀτιοπι ΠῚ} 1Π σὰ Ρ Εν [6 ΠῚ 

15 γδθ θη : Τοαπαθη δ] θγ}}] ΟΠ σαίογοπ, οὰ- 
ΡΙϊ6 ἐριιποαίαη : ΠΑΡ ἔΥ Γ65 ΟΠ Ἶ511 46 τη θά10 511}- 

Ιαἴοβ. ἘΠ φυϊά ῥ᾽] αν Ί 115 ΤΠΟΡΟΥ ὃ πΡῚ δ 1ρ56 88]-- 
ναῖον ΡΓῸ ΠΟΡῚ5 ΟΥ ΟΠ χτιβ δῖ, τιὶ ΠΟΥ [6 5118 ὙἹν"- 

ΠοαΡΘ᾿ ΠΟ5, οἷ πΠιΙΠΠ ΘΟ ΠΊΠ116 Ποβίγιμη δ] ρα [16 Ὲ- 

τὰ πη ̓ ποϊίαγοῖ δα ἰγαπογοῖ. Αἀ πππο [δθϑίϊπο, οἱ δά 

Ῥαΐγοιη, οἱ δὰ 5Ρ1 1 ππὴ 58 Ποίμιη1, Τ ΘΟ Πηγ115. 1Π-- 

ὙΘΠΪΡῚ ΘΟΠΟΙ, ᾿Πα ΠἸσ ΠῚ ΠιΘπιθὶ {π|4 10 Π5. ΠλΠᾺ] 
ΒοηΪ5. (ιθυ απ ΠΘΈ 16 ΘθῸ ρΙΌΡΙοΡ τηππάπιπη, 564 

πηι τ|5 ΡΟ ἴθι πιο. Ηφοο στ τππν ἀριι ΓΘ ΠῚ ΕΠ ΡΠ] 

ΓΘΡιυ δ η5., θα πὸ ΕΠ ΘΠ ΟΡ, τι ΕΠ] «οἴ Π 6ϑῖ, 

ΘΧΒΘΙ 16 η5, ἀθοουΐα ΡΡῸ ψΘυ Πα πβατι6. Δ Π101"- 

ἴοι. Ἐτθηΐπὶ ΟΠ ΡΙβ[τπι5. Δ] ΠΊΟΡ [ΘΠ τιβήτιθ Δ ο 5 

δϑὲ ορϑάϊθηβ. 564 οἱ Αροβίο]ιϑβ ἀἰοῖὲ : 7 τεθίο πὸ [΄εν». 

φιιατιο εἐ{ ἐπὶ τιῖο ϑδίτ αι) ΘΟΤ ρυανττη, τιξ εἶ6- 

σοἰδοαΐ α ἴδοο υἱνεηίο: 56 ἐα  πογιδηϊϊμὶ τος ἱτινῖ-- 

θην, οἔ «οαὐἰηαίο εἰπε οἰτισιίος, φιαπιάϊι εἰϊ- 

οὐ{τιτ᾽ αἰ 65 μι οὐἰϊοτπιι5. ΝΆγη (165 ΠΟ ΘΓ Πτιϑ 55 η]Ποας 

τού} ν [88 ΠΟ 86 ἐθ ΠΡ τ15. 510 ἸΘῚ ΠΡ γΊν 668, [γὰ- 

ἴθι, [6 1056 56 8015, ΠΟΘ6116 ΘΧ ἢ] ΡᾺ 015, οἱ Πθιιηὶ 

σ]ΟΥΙΠΟα 15. [ἢ ϑϑθοι] ἃ βθθου] Γι}. ΑἸΏΘη. 

γνησίως. Ιἄδπι Παροὶ ἀγωνιζόμενος. Μίοχ πλὴν ἀλλ᾽ εχ 

“πποθιι5 Νῖ55. Ῥυϊπηὰ νὸχ ἤθοβὲ ἴῃ θα 115. 

4 ἀπὸ Θεοῦ 1 81. ἅτιο Μ55. Ποοβὲ ρυθροβίεϊο ἴῃ δα ϊ- 

ἐϊ5. ν᾿ 

.12. 
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“ας 

1. 

“Πὰς 

111, 

Ῥοοοαῖῖ ἐξ Δοοι Γαΐ ὙΊν ΠΩ γα ΠῸ ἀἸϑϑοϊαΐα : τπιηἀδ᾽ οἰ γοιμΠη-- 
βοαῃ αὶ 

πιυοηϊταάο. 

180 5. ΒΑΘΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ΞΞΞΞΞΞΞ ""ΣΞξ ες ---- ...---------- ----------υ--------------- -- σε τ----------------------------------ος---------------- ςςος--- --- τος ποι 

ΡΤ ΘΙ ΑΙ ΧΙ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ μγ΄ 

ΒΆΒΠΠ1ι15,. 561 4αὐν15 ἅ}1π5 Θρ᾿βίο]ε ἁποῖον, οὐδ ῃ β ]ϊοα ργαοορία 501 1{ὰ}}15 ὈΥοΥ το Ἔχ ρομῖξ, 

“1 «πιοπίϊῖο αὐ Χιμιΐοτος. Νουθεσία πρὸς τοὺς νέους. 

ΤΊ566. ἔπι 41] 5011 γᾶ νἱᾶ πὶ 46 615, σαι ἢ- Ε Μάθε σὺ ὃ μονάζων χαὶ πιστὸς ἄνθρωπος, χαὶ 

(6115 ποηλο ἃο Ρ᾽δἴδεῖθ οα] ον 65, οἱ βάοσογα ονὰπμ- τῆς εὐσεύείας ἐργάτης, χαὶ διδάχθητι εὐαγγελικὴν 

Β6]Π σι. ν᾽ν θη Θσθηϊι5, ΘΟΡΡΟΙ15. 1 θυ θη πολιτείαν, σώματος δουλαγωγίαν, φρόνημα ταπει- 

ΡθἀδοποηθΠ}, 5Ρ1ΡῚ [1 Π} ἢ] Π}116 1, ΠΠΘΠΕΙ5. ΡΕΡἃ- νὸν, ἐννοίας χαθαρότητα, ὀργῆς ἀφανισμόν. ᾿Ἀγγα- 

ἴ61,. 1188. ΘΧΓΙΠΟΙΟΉΘΙη. ΟΟδοΟΐτ5., ᾿Πσα ΡῈ αἀἤθ ρευόμενος, προστίθει διὰ τὸν Κύριον - ἀποστερού- 

ΡΙΟΡίθι Πομηΐητιη : ἀδπηη0 ἰέθοιιιβ, π6 ΠΠρῸ5 : μένος, μὴ δικάζου" μισούμενος, ἀγάπα " διωχόμενος,, 

Οὐἴο να) ῖτπ5, ἀΠΠ|σ6 : ΡΘυβΘ απ Π] 0 6 ΡΘΕ 5, ἀνέχου - βλασφημούμενος, παραχάλει. Νεχρώθητι. 
515{1Π6 0 : τη8}6 Δι ἀἸ 65 ΟἸ)5Θο ἃ. 515 ρβοοαῖο πηοῦ- τῇ ἁμαρτίᾳ, σταυρώθητι τῷ Θεῷ " ὅλην τὴν μέρι- 

[115 : 515 1Πἃ ΟἿ} Π)60 ΟΡ ΠΟΙ Π ΧΊΙΒ : ΟΠ ΓΔ ὑπ Ὗν μναν μετάθες ἐπὶ τὸν Κύριον, ἵνα εὑρεθῇς ὅπου. 
ΓΔ Π5[61 1π ΠΟΙ ΠΕ1ΠῚ, τιῖ ΓΕΡΘΡΙΑΥ]5. πΡῚ ἀησ6]0- ἀγγέλων μυριάδες, πρωτοτόχων πανηγύρεις, ἀπο- 

ΓΌΙΠΙ διιηΐ ΠΥ ΙΔ 465, ΡΥ] ΠΟΘ ΘΠ] ΓΟΥΙΙ ἢ σοπνθηΐιι5, στόλων θρόνοι, προφητῶν προεδρίαι, σχῆἥπτρα πα- 

ΔΡΟϑ[Ο]ονῖιπη. ἔπ} ῸΠΙ, ῬΓΟΡμΘ ἔδυ  Ρ ΘΘ ΘΟ! ]Θπίο5 τριαρχῶν,, μαρτύρων στέφανοι, δικαίων ἔπαινοι.. 
2 56165, 566 θΓΓἃ ῬΔΕΡΙΔΓΟΙΙΔΥΙΠῚ, ΠΡ ΓΥ ΤΠ ΘΟΙΌΠ, [ἰχείνοις σεαυτὸν τοῖς δικαίοις ἐπιθύμησον συναριθ- 

Του θυ οοηἶα. ΤηΐΘΡ ΠῸ5. 7π|5105 τ τὰ ἴρ5α μηθῆναι, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Αὐτῷ. 
ῃ 

ΔΠΠΙΕΙΠΠΊΘΙ 6.155) ΘΟ ΠΟΙΡΙ566, 1η ΟΠ γΊϑίο 16ϑ Ποιηΐπο. ἣ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

ΠΟΒ[ΡΟ. 1051 σ]ΟυἹὰ ἴῃ βθθοι]α. ΑἸηθη. 

ς-Ξ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------τττττετς. 

ἘΡΙ ΒΤ, ..Ὰ. ΕΟΥ: ΚΕΗΙΣΤΟΛΗ μδ΄. 

Ταρ80 ππόπᾶοθο ἁιιοΐου ορίβίοϊα ρυϊπαιπ ρϑοοδιῖ τ σηἸΠἸποῖὴ, ἀοϊηῆο του] οον ἀϊατῃ ἀϊγιπαμ ἀπίς οοιος- 

Ῥοηῖξ, εὖ πιὶ δα 86 νϑπϊαξ, Βεμῖστι πογίαϊαγ. 

«1 πιοπαοίμεπι ἰαρδιίπη. ἢ Πρὸς μοναχὸν ἐχπεσόντα. 

τ. β] 6 πη ΠῸΠ “Το Πλτι5, {π|ὰ ΠΟΙ 658 581π|5 1ππ-- Χαίρειν οὐ λέγομεν, ὅτι οὐχ ἔστι χαίρειν "ἢ τοῖς. 
ΡΙ 15. Δάιιο θπμὶπ ᾿πουθά 115 5, ΠΘοΟ ἴπ Ρθοῖα5 

ν ὧν 

σεθδέσιν. "ἔτι γὰρ ἀπιστία με περιέχει, χαὶ οὐχ. 
ΠΊΘΙΜΠῚ ἹΠεΓα [Δ Πῖπ|ΠῚ ΠΟΙᾺ. ἃ6 ΤηΔΘΠΙΙΠῚ ἔλοἶπιι5, Β ἐπέρχεταί μου εἰς τὴν καρδίαν τὸ τηλικοῦτον ἀτό- 
«ιοα δάμη 5158] : 81 αὶ θη γθ55 ὉΠῚ [8 πὶ Ομμηῖθιι5. πημα καὶ τὸ ἐπιχείρημα τὸ μέγα ὃ ἔπραξας, εἴ γε 
τη ΔΗ] ΓΘ ϑἴὰ δϑι, 1 5656 Πα θοῖ. Α ἀμ ΓῸΓ ΘΠ ΪΠῚ 41ιο- χατὰ τὸ φαινόμενον ἤδη πᾶσιν οὕτως ἔχει, Θαυ- 
τΠ0 0 5 ρΊ᾽ ΘΠ ε1ἃ Πα ἀΡδογρία 511, {ποτ 0 ἰδ 1 μαάζω γὰρ πῶς ἣ τοσαύτη σοφία χατεπόθη, πῶς 

ἣ τοσαύτη ἀχρίδεια διελύθη - πόθεν ἣ τοσαύτη 
[πιδα ΠΙΘΡΙΕ ἔθ οΙ [ὰ5 τὰ πτὰ : «πο πιο 0 ΠῚ ΠΪ] ρ ΡΟ 5115 τύφλωσις περιεχέθη " πῶς μιηδὲν τὸ σύνολον ἐννοή- 
ΘΟΠΒΙ ΘΓ 85, [8|6Π} ἃς [Δ Π|8 ΠῚ ΔΠΪ ΠῚ ΔΓ ΠΠΠῚ ΡΘΡηϊ- σας, τοιαύτην χαὶ τοσαύτην ἀπώλειαν ψυχῶν εἶρ- 
ΟἸΘὴ 1ΠᾺ ΧΟΡ 5. [ἃ ΘΠΙΠη 51 νυ αηῚ θϑῖ, ἐγ 151] Ἅ ΕῚ Α 5Ἃ Α -᾿ ς Ν ΤΌ, Α ἢ 

γάσω. Εἰ γὰρ ἀληθὲς τοῦτο, “ παραδέδωχας χαὶ τὴν 
6: [8 }} 1Ρ511|5 ΔΠΙΠΊΔΤ ὈΑΡΔΓΠΓῸ, δὲ ΟΠηΠΐτη], σαυτοῦ ψυχὴν τῷ βυθῷ, χαὶ πάντων, τῶν ἀχκουόν- 

ἃ πρὸς μοναχὸν ἐκπεσόντα] Α461ι Βορῖαβ Βερίας (σά, Ρ τοῖς ἀσεξέσιν 1 ΔΙ ἐν τοῖς. 564 δὸ ργθροβιίίο 

1908, 564 τηᾶπι τϑοθιίϊοσο, ἀλέξιον, “44 πιοπαοίμιπι ἅἄδοβὶ ἱπ (οἱ5]. βδουπᾶο δὲ ἱπ ῬΙΆΣΙΡι5. ἃ (ομηθοῆβια 
ἰαρδιπι «“Δἰεαίωπι. (Οοα. ΟΟΙΡεγι. 451: πρὸς διάχονον οἰξαί!5. 
ἐχπέσοντα, “14 εἰϊαςοητεῖγ ἰαρϑιιηι. ε παραδέδωχας Τ).1ιῸ Ν:ε-:ςἁ.͵ παρέδωχας. 

“σ᾿ 

ἄρ πχόναμ, ΡΥ Φ᾿Ὲ 



ἘΡΙΞΤΟΙΑ ΧΙΗΜΥ͂. 

.“ ΤΡ ; ᾿ , 4. τῶν τὴν ἀσέδειαν ταύτην, τὸν τόνον παρέλυσας. 
τῪ,ρ Ὁ» Ὃν ο ,ὔ 

Ἵν πίστιν ἠθέτησας, τοῦ ἀγῶνος τοῦ χαλοῦ ἧστό-- 
-»» ἕ “- λ ς Χ ᾿Ψ᾿ , 

χησας. Διὸ ἀλγῶ ἐπὶ σοί. Π]οῖος γὰρ ἱερεὺς ἃ ἀχούων 
- Ἂ ᾽ὔ 

οὐ θρηνήσει; ποῖος ἐχχλησιαστιχὸς οὐ χοπτεται:; 
- “᾿ ,, -» 32 " “δ τὶ ποῖος λαϊχὸς οὐ σχυθρωπάζει; ποῖος ἀσχητὴς οὐ 

- ΄ ᾿ - τἰν 
πενθεῖ: Τάχα χαὶ ὃ ἥλιος ἐσχότασεν ἐπὶ τῷ σῷ 

[4 ἫΝ «ὦ .3 ΓῚ - ΕἸ - 2 λ 0; 

πτώματι, χαὶ αἵ δυνάμεις “ τῶν οὐρανῶν ἐσαλεύθη- 
ΕΣ - - 5» 7 5 ΝΗ Χ « 5 “ σαν ἐπὶ τῇ σὴ ἀπωλείᾳ. ᾿Εξάχκρυσαν καὶ οἵ ἀναί- 

ὩΣ, ὥθο, πσονδε ῃ “ ἊΝ ᾿ σθητοι λίθοι ἐπὶ τῇ σῇ μανίᾳ " ἔκλαυσαν ὃξ 
- - 7, λ 

ἐχθροὶ διὰ τὴν ὑπερόολὴν τῆς ἀνομίας σου. 
-» “λ ο 7 ᾿ 

πολλῆς ' πωρώσεως, ὦ δεινῆς ὠμότητος. Οὐ Θεὸν 
΄ ,ὔ 

ἐφούδήθης, οὐχ ἀνθρώπους ἠδέσθης, οὐ φίλους ἐνε-- 
74 -Ὁ ,ὔ ο 

τράπης, ἀλλ᾽ ὁμιοῦ πάντα ἐναυάγησας " ὁμοῦ πάντα 

ἐσυλήθης. Διὸ πάλιν ἀλγῶ ἐπὶ σοὶ, ἄθλιε. Ὁ τῆς ἢ 
“ Ο᾽ ᾿ 7, 2 ,ς - βασιλείας πᾶσι τὸν τόνον ἀπαγγέλλων, τῆς βασι- 

, ΄ ζω -- .ῸὉὋ 

λείας ἐξέπεσες. Ὃ τῆς διδασχαλίας τὸν φόδον πᾶσιν 

ἐμποιῶν, οὐχ ἔσχες φόόον Θεοῦ ἀπέναντι τῶν 
5 -- [τ ς 7 ’ 3 ᾿ ἐξ 
ὀφθαλμῶν σου. ὋὋ ἁγιωσύνην χηρύσσων ; ἐναγὴς εὗ- 

,, «ς 

ρίσχη. Ὃ ἐπὶ ἀχτημοσύνη 8 σεμνυνόμενος, συλο- 
Ζ - ΕῚ ,ὔ ς ΝῚ ο» ο ᾿ν 

χρηματῶν ἐφευρίσχη. Ὃ τὴν τοῦ Θεοῦ χόλασιν 
» ᾿Ν , ..Ν “ὠς , ΦΆΤ, , 
ἐπιδειχνύμενος διὰ τῆς ὑφηγήσεως, αὐτὸς χόλασιν 

-Ὃ ,ὔ ῸὉὋ -Ὃ 

σεαυτῷ προεξένησας. Πῶς σε θρηνήσω; πῶς ἀλγήσω 
ΡΥΒΟῚ ἴὰ - Ἂν 
ἐπὶ σοί - Πῶς ἐξέπεσεν ὃ ἑωσφόρος ὃ " πρωΐ ἀνα- 

τέλλων, χαὶ συνετρίθη ἐπὶ τῆς γῆς; Παντὸς ἀχούον-- 
ῃ Εν μῚ - τ 

τος ἠχήσει τὰ ἀμφότερα ὦτα. Πῶς ὃ Ναζιραῖος, 
5 . δ δ, ὦ , ΕἸ γῇ εῶ ἢ ΕῚ 22 τ 
δ ἐχλάμπων ὑπὲρ χρυσίον, ἐσχότασεν ὑπὲρ ἀσόόλην ; 
ΓΟ ν ἫΝ , δα ες 5. τῷ “ Ἂ 

υἱὸς Σιὼν ὃ τίμιος, πῶς ἐγένετο σχεῦος ἄχρηστον ; 

Οὗ ἣ μνήμη τῶν θείων Γραφῶν ὑπὸ πάντων ἐλα- 

; 
» ͵ , Ὄω 

εἴτο,, σήμερον ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ μετ᾽ 
Υ̓ ε -" ", ΄ 
ἤχου. Ὃ ὀξύνους ὀξέως ἀπώλετο. Ὃ πολύνους πο-- 

,ὔ 

λύπλοχον ἁμαρτίαν εἰργάσατο. Οἱ γὰρ ὠφελημένοι 
« Χ Ὁ - ΄ὠΦ δα 7 “ΘΝ ΤΌ “- δ τω -» 

ὑπὸ τῆς σῆς διδασχαλίας, ἐδλάδησαν ὑπὸ τὴς σῆς 
2 “ φ 5 - Ν ΄ πΘ ΨΥΤΣΝ “Ὁ ἀπωλείας. Οἱ τὰς ἀχοὰς παρατιθέντες ἐπὶ τῇ σῇ 

- 
ὁμιλίᾳ. ἔφραξαν τὰ ὦτα ἐπὶ τῇ σὴ ἀπωλείᾳ. 

᾿ 

δὲ θρηνῶν χαὶ ἃ σχυθρωπάζων, καὶ παρειμένος 
, ᾿ ἊΝ « ἣ Ε 2 η΄“. λ “ 

πάντοθεν, χαὶ σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἐσθίων, καὶ σάχ-- 

χον ἐπὶ τῇ πληγῇ μου ἐπιῤῥίψας, τοιαῦτά σοι ἐγχώ- 
»,ὔ, φου᾽ μ 5 ἷς ,ὔ 

μια διεξέργομαι" μᾶλλον δὲ ἐπιταφίους λόγους 

συντάσσων, ἀπαράχλητος χαὶ ἀθεράπευτος διατελῶ " 

ὅτι παράχλησις χέχρυπται ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου, 
Ν 5 Ε ,ὕ 2 - “ Μ' “ 

χαὶ οὐχ ἐστι μάλαγμα ἐπιθεῖναι, οὔτε ἔλαιον, οὔτε 

ἃ ἀχούων 1 ἘΔ ἀἀάιιπε ἐπὶ σοὶ, 564 πὸ ἄοβιιηί ἴῃ 
Ἀορ. βοοιηο οἵ (οἿ5], οἵ 4115 ἃ (οι θοῆβιο οἰζαις, 

ἃ τη6 15 ν᾿ οηταν 6 6586. 

ὁ τῶν οὐρανῶν 1 810 Βοσ. (015]. εἴ Μα2. ἘΔ τοῦ 
οὐρανοῦ. 

Γ πωρώσεως 1 510 οατ1ο ΒΑΚ] Θομβῖ5 δ {γ65. ΠΟΒΙΙ 

(ὑοά!σο5 οἵ 411 ἃ (ἰομ)οίβιο οἰζαι!. Ειο ῬΑ 516 1515 
; 

πτρώσξεῶς. 

Ἐγὼ 132 
Α 

1817 

4{ὶ ᾿πηρ᾿οίαίθηι πᾶπο διιάτιη!, ΓΟ] ΘΧΘΟΪν 511. 

ΤυΡῚΓἀπ (6 οΙ511 Π θη : ἀΡΟΡΓἀ51} ἃ σου απ 6 θΟΠο. 

Οπδρτορίου ἀἄοΐθο ἴππὰ οατιδα. Οτ15. θη 5806 Ὁ- 

ἄὁ5, ὉΠῚ διιάιθυιῖ, ἔπα σαῖιθϑα ΠΟῸΠ ἰδ] Πία θ Γι 9 

4115 Θοο 65] αβίοιι5 ΠΟῚ Ὀ]ΔΠσΙΓ ὃ {115 1αἴοιι5 {ΓΊ 5.18 

ΠΟη ΔΓ ΠΟΙττιν 3 415 ΠΙΟΉΔΟΪ.5 ΠΟῚ τηρογοῖ ἢ ΕὈΡ 6 

ΘΙ ΠῚ 50] 0] ἔπι [ἀρϑῖιμη ΟὈβοιιγαἴτι5 δϑί, θὲ ν]ν- 

τι θ5. ΘΟ Ιου ἢ σΟΙΠΠηΟΐς5 511Πὲ ΟἿ) ΘΧῚ ΕΠ ΠῚ {πππῚ]. 

Οὐ οἱ ἰὰρ1 465 56 η51:15 ΘΧ θυ 65. 158 ΠΙΆ ΠῚ {{ 8} 

ἀοΠονονιηΐ : Ρ]Ον νου Θ “πΟ΄τ16. ΤΠ] Ώ}1ΟῚ Ὁ 1η]1-- 
4] 15. ἴπι85 ΠΠ Δ σΠ] Π ΠἸΠ6 1. Ὁ ΠΑΡ Δ ΠῚ οςροἃ-- 

θη} ! Ὁ πηῖγαῖ οὐ δ] αἴθ} ! ΤλΘιι ΠΟ {Π πη 1||51} : 

ΠΟΠΠ65 ΓΘΥΘΥ ἔτι5 ΠΟῚ 65: ΠΟ ἴθ δΔΙηΪοὶ τηονο- 

γἴπη : 564 51Π111} ΟΠΊ ΠἾτι πη Πα. ΓΑ Θ]τ1Π) ἔθ οΙ 5] : 51-- 

Π111] 500 Πα 115. 65. ΟΠ] 115. τ ΟΟΙΓΟὰ ᾿ΓΘΓ Τὴ Οατιϑα 

πᾶ... Ὠ}1561᾽, 4ο160. Οἷι γΌΡηΙ νἹο] θη απ αἰάτ|6 

αἰ ΠουΠταΐθιη. Οὐ ΠΙ 115 ἈΠ παι Π 18} 85, ΓΟσπΟ Θχοῖὶ- 

ἀἸ581. Οὐ ἀσοινηδο τη θἔιιΠ] ΟΥ̓ Π] 115 ᾿Ποι 16 085, 

0.61 πο πᾶ υ 1511 ΕἸΠΟΥ͂Σ Ὁ Οοι|05 ἔπιο8. ΟἿ 

58 ΠΟΙ ΟΠ] ΠῚ ΡΥ ΘΘ 10 Α]085.. 506] 6βϑἴτι5. ἀθργθπῃθαη- 

ἀ6ν15. ΟἿἹ ἐδ ραϊρονίαίθ σ]ου 6, ῬΘΟΙ ΠΙΆ Ρ ΠῚ 

᾿Πν ΘΠ [Π15 65 γὰρ ΓΟ . ΟἿ] ἹΠΠΏ]ΠΟΠ5 ἃ Π)60 51|ρ}]1- 

Οἴπιιὴ αἸ55θυ θη 0 οβίθῃα 6 ]γ)85. {101 1056. ΔΟΟΘΙΒΙν 511 

ΒΡ ΡΠ οι. Οποιηοο ἴ6 προ ρο ὃ φαοιμοάο ἔπᾶ 

οατιδὰ ἀο]6 009 Οτομηο ὁ Θχοῖα!: πο] [61 {11 ΠηΔ Π6 

ΟΥΘαταν, ΘΕῈ ΟΠ ΡῚἴτ5 εἐϑ80 1π ἰθυγα ἢ (1068 ἀτι-- 

ἀἸΘ ΠΕ ἃτι 15 τ γᾶ 6 ἐπππιθῖ. Ομ 0 40 ΝαἃζΖαιδοῖι5 

Δ1ΠῸ 50] ΘΠ ΠΠ 10, [ἈΠ Ὶ 6 [ἀοῖτι5. οϑὲ ΟΠ ΒοαΡΙοΥ ὃ 

γΘΠΘΡΔΠτι5 ΠΠΠπ|5. 510Π, Ζαοιηοο [ἀοΐτι5. οϑὶ γὰ5 

παι 116 ἢ (πα) 115 1Π 580 115 ΒΟΥ Ρ 015. ΙΘσΘ ἢ 15 ργθ- 
ἀἸοαθα ταν τηθιη νὰ 40 ΟΠ 115, 6115 ΠΟΙᾺ 6 τη6- 

ΠΟΥ ἃ ΟΠ 50η1{π| ΡΟΡ Ὁ. ΟἿἹ οραΐὶ ᾿Π 6 Π10 ΔΟΥΪ οἵ 

ψΘ]οοΙ, νϑ] οἴου ΤΠ ΓΘ: ῬΓΘΠπ|5 θυ 6Π|18 μη1}}- 

ἘΡΊΙΟΙ, πα αΠ ΠΡ] 6 Χ ρθοσδίιηι ρου ρθίγανι. Οὐ τι5 

ΘΏΙΠῚ ρΓΟ 1 ἀΟο ΓΙ πὰ ἔτια,11 6Χ ἔ10 ΘΧΊ ΕΟ Δ ΠΙΠΠῚ 

ΔΟΘΘΡΟΓΘ. Οἷ 165 ΘΟ]]Ο {1115 τπ|5 Δ ΠΡ θυιιηξ, 
ΟὈΓ αν 6 ΡΘΥ ΠΟΘ ἔπὰ διττὰ. ἔσο νοῦ Ἰδιη6η-- 

[δ 5 {ΓΒ ΘΠ. 116 τ] ἘΠ} Ὁ Γ85 Τη6 [Ὁ γ6Π5, οἱ πιπ66-- 

16 ὲ Ὄχϑο ῖιβ, δὲ οἰ που πὶ γος ΡΆΠΟΠ ΘΟΠΊ6-- 

ἄ6η5; 58.600 1 Ὀ]ασ πη ΠΊΘΔΠ} 1Π]Θοἴο;, {101 6] αϑῃ]0 611 

ῬΥΦΘΟΟΠΪἃ ΓΘΟΘΠΒ56Ο: 1Π10 ΡΟΙΠπ5 ΟΡ ΠΌΠΟΙ ἔππ6-- 

ῬυΘΠῚ ΘΟΠΊΡΟΠΘΠ5, ΘΟΠΒΟἰ Δ ΙΟ ΘΙ. Πι]]Ὰ τη, Πι|]- 

Ἰαπηήτιθ τη θά 6] απ Δα ΠΏ ; {Ππ|Ρ}06 ἈΡΘοΟ Πα ὰ 6ϑὲ 

8. σεμνυνόμενος Ἴ 816 Νῖ55. ἘΠΑἸΠ σεμινόμιενος. 

π πρῶΐ] δῖο ἄπο Μί58, 61 πρώην. Ῥαμ]ο μοβὲ ἐχ 

15 οι Νῖ85, ᾿θρίπηιιβ ἀσθόλην ΡΓῸ ἄσθολον {ποά ενὰϊ ἴῃ 

6115, 

ἃ σχυθρωπώζων 1 Ῥοδξ πᾶπο γοοοπὶ ἁὐάπηι ἄπο (ο- 

ἄϊοο5. καὶ παριστάμενος σκυθρωπός. ΟΡβεῦναῦ δἰϊαπι 

(οι θοἤβιι5 Οὐ ο65 βιιο5 πα ρενο παριστάμενος. 

ΟΙ᾿5915 1, 



ΟἸ 5515 1. 

ΜΠΙξοιϊσοτ- 

αἴ 5065 

οἰϊεπάϊαν. 

]εγομι. 8. 
΄. 

Επτεοεῖι. ιτ8. 

32. 

Ῥιον. ι8. 

3 

Ῥ δ ἶς Ἐς Ἐς 

Ῥαεῖα οἰπὶ 

1)6ὸ οοτγᾶπι 

ἀπ} 118 ἰ6- 

511} 5 1π1|α, 

1δὃ 8. 

410 Οοι]15 τη δἷ5 ΘΟ 50] Εῖο. πθο δϑὲ [ὉΠ] Π πη πὴ 8 Ρ- 
ΡΟΠΘΙΘ, ΠΘΩῸ6 Οἰθιιπι, ΠΟ ΠΙσαπηθηΐδ. ΕϑΕ ΘΏ]Π} 

ΡΙασα πηθὰ ἀο]ου 5 μ᾽ 6πᾶ. ὕΠπ46 βαΠάθὸν ἢ 
2. 851 4πῶ Ἰστταν ΔάΠτιο 5065 Ε}ῸῚ βιρουθϑέ δά }π-- 

τἰ5: 5ἱ {πιὰ θχίσιια Π6ὶ γθοουάδῃο, 51 {πο ἀ65]- 
ἀθυῖα πῇ ἔπ ΠΡΟΤΠῚ ᾿ΌΠΟΙΙΙΠῚ, 51] {15 τηθίυ5 5110- 

ΡΠ ΤΟΙ οΥ τη, 4186 σου ν ἴα 51 Ππ| ΠΟῸΠ ΡΟ ΠῚ ΓΘ ΠΕΠ}015 ; 
Ῥ ΘΙ ΡΊ566 γϑίοοῖ [θυ : δί[0}}6 Οου]05 [π|05 1Π ΘΟΘ] ΠῚ, 

1πῖ6 }Π156, ἀδϑίβιθ ἃ ἴπιὰ που ἴα, Θχοιῖθ οἰ ΡΟ ΠῚ - 
[ἀϑᾶπὶ ΠΡῚ ΘὈγΙθἰδίθπη., ᾿Π5ΠΓ5 6 1Π ΘῈΠῚ {| [6 

ΡΓΟβίγαν. ΕΌΡΠΓΟΡ ΘΟΠΔΓΟ 6. ἰθυγἃ ΓΘΒΘΈΓΘΘΓΟ. 

ἈΘΟΟΓάάΡ. ΟΠ ρΑϑ[οΥ 5, 4{| ΡΥ ΒΘ 6 Π5 Θυπθῖ 

ἴ6. ἘΠΙΔΠΊΒΙ 5. ΡΟ ΥΒΙ πὶ ΟΡαΡα ἦπ0.,. τι ΔῈΡΙΟ 85 

ΠῚ ΠΪ 5... Γ511 4}0 60 4π| [6 να!πογανῖ. δ΄6- 

ΤΟΙ Θϑῖο πη] ϑθυ ΠΟ πτιπὶ ΠῚ, 4] οσαγαΐ Οἶθο οἱ 

γἱΠ0. Νὼἕ ἀϑρϑγ65 δα αἴθ), Ἀθνοοᾶ [Π ΤΠΘΠΠΟΓΙ Δ ΠΏ 

΄ις Βοῦρα 51}, ΠΘΠῚ}}»6 Ἰα 511} ΓΕΒ ΡΘΘΙΘ, ἀν 6}- 

5111} ΟΠ ΘΥΓ, ΡΘΡΟΙΙΒ5.1ΠῚ ΟἸΠΡΆΡῚ, ἃ 6 51115 ΘΔ ΠῚ 
ΠΠΘΡΑΓῚ, σΟη ἢ ΘΠ ἴθ ΠῚ ΠῸΠ Γ6]10]. ΝΟ Θηΐμ να] ῖ 

Ῥοῖι5. ΠΙΟΡ [ΘΠ] ΡΘΟσΔΙΟΡΙ5., 4 πριπδἀπηοά τη ψα]} 

ΘΟΠΥΘΙΕ 1Ρ511Π}, δὲ νίνθρθ. Νὼἕ σοΠ Θ Π]56}157, γϑἰπξ 

ἴπ τηδ]ουιτη. ΡΙΟΓ απ τπὴ ΘΟ]]αρϑι15. Το ρι5 ρΡὰ- 
ΕΘ 80 Θϑῖ, ἔθ ΠΡ 115 [ΘΠ 8115, ΓΘ ΠΊΡτ15 ΟΡ ΙΟΠΪ5 

[ΘΠΊΡτι5 ΟΠ ΘΠ Δ ]ΟΠ]5. Τα Ρ 5115 659 ἔχϑιγσθ. Ρϑο- 

Οα511 9 Πό51Π6. Νὰ [65 ἴῃ νἱὰ ρϑοσαῖουιπι), 564 

6511. ΝΠ Οἴ1ΠῈ ΟΘΉΨΘΙ5115 1ΠΘ ΘΠ. 5, {ΠΠΠῸ 561- 

γάρονο. Ἐϑὲ δηϊπ δχ [Δ θΟΥτ15 58 Πἰὰ5., οἵ 58 }1π|5 

ΘΧ δι 0005. 1646 στιν πὸ [ΟΡ 6, ἀπ ΘΟ ΓΘ 

νἶβ {π|28 σα ΠΟΠΠ.Π}}ς5 ᾿ Δ ΟΕτ5 65 ς ἸΠ1τὰ σα Πὶ ΠΘῸ 

Ρδοῖα, {1188 ΘΟΥΔ ΠῚ ΤΠ} 18. [ΘΒ ΕΠ} 115 ὈΓΟΙΌββιι5. 65, 

{ΓΑ ϑ γα ἴγ6. Νἕ Ἰσιταν Ὁ ΠπΠηὰ Πὰ5. “5618 ΠῚ 

ῬΆΓΟΟΙ ΠΔΤΊΟΠ 65. ΘΠ ΙΘΡΙ5 86 Πη6 ν ΘΠ] "6. Ἐσο ΘηΪ μὴ 

ΓΘΟΘΡΙ ΠῚ ΠΊΟΓ 111} ΤΠ ΘῚ1Π} ἰπσῸθῸ., ΘσῸ σαΓΆΡΟ, 

Θ5Ὸ ἃΠηΔ 16 6} 51|Ρ6Γ ΘΟΠΕΓΟπΘ ἢ]Π18 ΚΕ ΠΘΓΙ5 

116]. ἘΧΟΙΡΙΘΠΐ ἴθ ΟΠ] Π 65, ΟἸΠΠΘ65 56 {01 ΙΔ ΒΟΥ Ι ΠῚ 

500105 Δ] πησοηῖ. Νἕ ἀδβροπάθαβ ΠῚ ΠΊ11} : Π16-- 
ΠΊΟΓ 515 (ΘΓ ΠῚ ΔΓ ΠΈΠΟΡΙΙΠῚ. Εἰϑὲ 58 π|5: θϑὲ Θη6η- 

ἄδῖιο. Οομ ἀθ, πθ ἄθβρθγθβ. ΝῸΠ εϑὲ ἰὲχ οἰ γᾶ 
1} 56. ἸΟΟ Δ} ΠΊΟΡ ΓΘ ΘΟΠ ἀθιηπδη5, 5664 σγαῖα αΠ{- 

ἔδυ 5 βοῦπδιη ; Θχϑρθοΐδηϑ ΘΠ ΠΟ Π θη). ΝΟη-- 

ἄαμη ΟΘΟἸτι58. σα Πὶ [ὈΓΘ5 : δι} ΘΡΟΠΒ15: ΠΟΠ 

ἀἰομηϊ παῖπι ροοσαίππι. ἈΘάϊηΐοσνα ἄθπτιο ἸπΟ Δ ΠῚ : 
Π6 ΠΙΟΓΟΡΙ5, 5641 ὰ] ᾿ρΡ51π|8. οἵ ΟἸ ΠΏ ΠῚ ΠΟΒΕΓΕΠΠῚ 
ΠΠ]ΒΘΓΘΙ ἴῃ ΟΠ Ἰβῖο {651 ΠΟ ΠΪΠῸ ΠΟΒίΡΟ, οἷ 5]0- 

γᾶ δ προ υ ἢ ΠΠΠῸ δἱ 56 ΠΡΟ ἴῃ βδϑβοιΐα 5θοῖι- 

ΙΓ ἢ). ΑἸηθη. 

ΒΑΒ11ΜΠ1 

» ἐπᾶρον 1 5109 ἔγο5 Μ88. ἘΔΠῚ ἔπαιρον. Ῥαιο ροβξ 
οὐ χαταδάλλοντι. Νῖ55. αὖ ἴπ ἰοχία. 

ς τῶν οἰχτιρμῶν 1 δ1ς ἐγε5. ΜΙ55, ἘΔ1Ε τοὺς οἰχτιρμούς. 

ἃ υ»ἡ ὡς εἰς βάθος 1 ὡς «ἥδϊξιιπη εχ ΕἼΡτι5 Νῖ55. ποβί τς 
Ρυδῖου Ομ  5]ὰποβ. 

σΕΒΑΚΕ “, ΘσΑΡΡΑΌΟΟ, ΑΒΟΘΗΙΗ͂Ρ. 

χαταδέσυου ὝἜς λ “ πλ͵ εὖ 2 ν᾿ ΄ 

ἔσμους. στι γὰρ ἢ ἡγὴ μὸν ὀδυνήρα, 

Πόθεν ἰαθήσομαι ; 

ΩΥ ἘΦ δ ν ἊΓ 5 ἡ ας , , , 
Εἴ τις οὖν ἔτι ἐλπὶς ὑπολείπεταί σοι σωτηρίας, 

εἴ τι χεῖα μνήμη περὶ τὸν Θεὺν, εἴ θος ἵ τις βραχεῖα μνήμη περὶ τὸν Θεὸν, εἴ τις πόθος 
Β τω ελ ἵν " Ὁ Ν , - 

τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, εἴ τις φόδος τῶν τεθησαυ-- 

ρισμένων χολάσεων τοῖς ἀμετανοήτοις " 
ταχέως “ἢ 

ἄν ὦ 
ἀνάνηψον 

ϑι “Ὁ ᾿ ΕῚ ΄ 32 δ᾽ “ ἐπᾶρον τοὺς ὀφθαλμούς σου εἷς τὸν οὐ- 
ψΨ Α , ΄-, - [ΩΣ 

ρανὸν, ἐλθὲ εἰς συναίσθησιν, παῦσαι ἀπὸ τῆς πονη- 
ὔ - 

ρίας σου, ἀπόσεισαι τὴν περιχυθεῖσάν σοι μέθην. 
ο-ὡ2Ὕ τ --Ὁ 

ἐπανάστα τῷ καταδαλόντι σε. Ἴσχυσον ἐχ γῆς ἐπα-- 
- Ἷ - ΕῚ - , «“ 

ναστῆναι. δίνήσθητι τοῦ ἀγαθοῦ ποιμένος, ὅτι 

χαταδιώχων ἐξελεῖταί σε. Κἂν ἡ δύο σχέλη, ἢ λο- 
δὸς ὠτίου, ἀποπήδησον ἀπὸ τοῦ τρχυματίσαντός σε. 

΄ -“ -» - ἕν ἢ 
Μνήσθητι “ τῶν οἰχτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, ὅτι θεραπεύει 
3 , , “ ᾿ μ᾽ , μὴ , 3 , 

ἐλαίῳ χαὶ οἴνῳ. Μὴ ἀπελπίσης τὴν σωτηρίαν. Ἀνά- 
Ὕ - , 

Ο λαόε τὴν μνήμην τῶν γεγραμμένων ς ὅτι ὃ πίπτων ΡΣ ες ΡΡῚ 2 
- ᾿ “ ἌἍ ΕῚ ’ 

ἀνίσταται, χαὶ ὃ ἀποστρέφων ἐπιστρέφει" ὃ πεπλη- 
Ἀ ῃ ΓΥ, ΖᾺ [ἂν πὰ 25 

γῶς θεραπεύεται, ὃ θηριάλωτος περιγίνεται; ὃ ἐξ- 
ῃ 5 } 

ομολογούμενος οὐχ ἀποδάλλεται. Οὐ θέλει γὰρ ὃ 
᾿΄ Ὁ , 

Κύριος τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπιστρέ- 
-Ὁ- Α 

ψα: χαὶ ζῆν αὐτόν. ἃ Μὴ ὡς εἰς βάθος χαχῶν ἐμπεσὼν 
ἐν 

χαταφρονήσης. Καιρὸς ἀνοχῆς ἐστι, χαιρὸς μαχρο- 
, Ἀ ’ 4, ,ὔ 

ΤΕ τὸ καιρὸς ἰάσεως, χαιρὸς διορθώσεως. ᾿ῶλί- 

οὐπηδεῦ ᾿Εξεγείρου, Ἥμαρτες; Ἡσύχαοον. Μὴ 
άτα 5 ὍΝ 5 ΛΈΣ, σ 

στῆς ἐν ὁδῷ ἄοτοου ἀλλὰ ἔρμο ἡ Εἶπὸν 

ον 
χαὶ ἐξ ἰδρώτ τῶν σωτηρία. ρρα 

ἊΨ 

πε, συνθήχας βουλόμενός τινων φυλάττειν, 

ἘΡΑΟΣ τη τινε τὸν Θεὸν ουνσησες Ἶ ἃς ὡμολόγη- 
2. 

΄ 
γισμοὺς ἀεήροίινηδ: ὀληηδπ: ἐλθεῖν πρός με. ᾽Ἔ γὼ 

γὰρ 
βΕ ΕΣ 

κ 

ἀναλαδὼν τὸν νεχρόν μου θρηνήσω, ἐγὼ θε- 

ΐσω, ἐγὼ πιχρῶς χλαύσομαι ἐπὶ τὸ σύντριμμα 

τῆς θυγατρὸς τοῦ γένους μου. Πάντες σε δέχονται, 
᾿ 

πάντες σοι - μνή- 
ς - Ὁ 7 Ύ , - Ὁ ἡ" 

σθητι ἡμερῶν ἀρχαίων. Ἔστι σωτηρία, ἔστι διόρ-- 

θωσ!ς. 

΄ ε δ οο τ συμιπονήσουσι. “ ΜΙ ἢ ἀναπέσης 

Θάρσει, μὴ ἀπελπίσης. Οὐχ ἔστι νόμος 
22 Α Α, ᾿ - τ “ ἊΣ 3 Ἅ, 

χαταδιχάζων τὸν χωρὶς οἰχτιρμῶν θάνατον, ἀλλὰ 
, ᾿ , 3 ΄ Α 

χάρις ὑπερτιθεμένη τὴν χόλασιν, ἐχδεχομένη τὴν 
δ , ,ὔ 

διόρθωσιν. Οὔπω ἐχλείσθησαν αἵ θύραι" ἄχούει ὃ 
, ,ὔ - 6 , 5 ,, ,ὔ 

νυμφίος " οὐ χυριεύει ἀμάρτια. ἈΑναπάλαισον πάλιν" 
Ἁ ,ὔ κ 

μὴ χκατοχνήσης, χαὶ σεαυτὸν οἰχτείρησον, χαὶ 
-Ὸῷὦω 7 ΟῚ -ὩΨ “-΄ , ΄--᾿ 

Ε ἰ πάντας ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, 
Ὡ  )ὴ ν᾿ ν , “-" κ χεὶ 5 ᾿ ὦ 

ᾧ ἢ δόξα χαὶ τὸ κράτος νῦν καὶ ἀεὶ εἷς τοὺς αἰῶνας 
- , 3 , 

τῶν αἰώνων. Ἄμήν. 

ε μὴ ἀναπέσῃς Ἴ 515 {πάπα οοαἴο65 Μ85. ἘΠΕ μὴ 
ἀπεισθῇς. 

Γπάντας ἡμᾶς 1 Οὕα Ξεφασπέιν ἁἀάϊξα ὁχ Ἀερῖο β6- 
οὐπάᾶο οἱ (οἸ5], βοσιιπάο, 

πδν.. 



ἘΡΙΒΤΌΓΑ, Χιν.- [δὃ9 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ με’ 158 

Α 
ἘΡΡΈΝΤΘΥΤΑ ΧΙΥ. 

Οἴχπι φυϊαπι το] ο 15 τη ρη15 ΟΡΙ 115. τη ϑίϊοα τη ὙἱΓ Π| ΤΩΡ ΘΧ5 δϑϑεῖ, ἃ0 ροβίθα δχ β5}1Ώ1η0 Ῥ]ο δ ἐ15 [Ἐ υ οσο 

1πη Δα] τσ τη οἴ ἅ]1ἃ βοθίορὰ Ἱποι|5566, ἁιιοῖου ορίβίο!ο, 411 οὕ 60 ΗΙΕΓΟΒΟΙ Υ1η15 σομητηογαΐι5 ἔπογαΐ, 

ῬΘΟΟΔΙΙ οἱ βο π618}1 πη ηἸ ΓπΠΠ]Π 61 οἱ χα ροηϊξ, 5 πη α! 4116 5Ρ6 Π)Ἰβου]οογ ἴα ἀἰνίπο, οἵ Ἔχ ΠΙΡΪο Ψπάογιπι ἂο 

(ἀδηυη]ταμη, 481 απὸ ἃ Π)6ῖ σαϊέατη σοι ]]Ραπίιι, δα οσεγίαπποι γουοοαῖ. 

Ἕ Α ὁ 

Τίρος μονάζοντα ἐχπεσόντα" 

3 , ᾽, - - “ 

Διττός μοι φόδος ἐνέσχηψε τοῖς τῆς διανοίας 
»" δῖ -- ᾿ δ Ῥ ρ ́ , μιν ΄ 5» 

χόλποις ἐχ τῆς περὶ σὲ ὑποθέσεως. Ἢ γάρ τις ἀσυμ- 

παθὴς τρόπος προχαταρξάμενος εἰς ὃ μισανθρωπίας 

ἔγχλημιά με δίπτει " ἢ αὖθις συμπαθεῖν ἐθέλοντα, χαὶ 

πρὸς τὰ πάθη χαταμαλαχίζεσθαι, κακῶς ἢ μετατί- 
, Ὰ ἣΝ ’ , 

θησι, Διόπερ χαὶ διαχαράττειν μέλλων τουτί μου 

τὸ γράμμα, τὴν μὲν χεῖρα ναρχῶσαν τοῖς λογι- 
-» 7 Ἂ 

σμοῖς ἐνεύρωσα, τὸ δὲ πρόσωπον, ἠπορημένον ἐκ 

τῆς ἐπὶ σοὶ κατηφείας, ἀλλοιῶσα! οὐκ ἴσχυσα, το- 

σαύτης μοι “ ἐπὶ σοὶ χεχυμένης αἰσχύνης, ὡς καὶ 

τὴν τοῦ στόματος σύμπτυξιν παραχρῆμα πίπτειν, 
- ,ὔ ῳ Ἁ Ρ] Τὰ Ν 

τῶν χειλέων μου εἰς χλαυθμὸν: ἐκτρεπομένων. Οἴμοι, 
, 3] Δ ,ὔ Ζ, 5 Ν 32 Ξ λῚ Ὑ ον ς 

τί γράψω, ἢ τί λογίσομαι ἐν τριόδῳ ἀπειλημμένος ; 

᾿Ιὰν ἔλθω εἰς μνήμην τῆς προτέρας σου ματαίας ἀνα- 
ΩΣ εἰ ΩΣ Ὗ 

στροφῆς, “ ὅτε σε περιέῤῥει πλοῦτος, καὶ τὸ χαμερ- 

πὲς δοξάριον, φρίττω: ἡνίχα εἵπετό σοι χολάχων 

πλῆθος, καὶ τρυφῆς ἀπόλαυσις πρόσχαιρος μετὰ 

προφανοῦς κινδύνου καὶ ἀδίκων πόρων " καὶ πὴ μὲν 
- ᾿ "» ς΄ 5ς) , ᾿ τω , 
ἀρχοντιχοὶ φόδοι διεῤῥίπιζόν σου τὴν τῆς σωτηρίας 
ε π τ,χφλν , , 4 ΄, , 
ὑπόνοιαν, πὴ ὃὲ δημοσίων θόρυόοι διεσάλευόν σου 

τὴν ἑστίαν, ἥ τε συνοχὴ τῶν χαχῶν “ ἀπεσφαίριζέ 

σου τὸν νοῦν πρὸς τὸν δυνάμενόν σοι βοηθεῖν - ἡνίχα 
᾿ δ τ 53 ᾿ Ξ.2 νι Ὁ ὦ 

χατὰ μικρὸν ἐμελέτας περιόλέπεσθαι τὸν Σωτῆρα, 
7 Ἁ , ,ὔ 

φέροντα μὲν πρὸς ὠφέλειαν τοὺς φόδους, ῥυόμενον 

δέ σε, χαὶ σχέποντα, παίζοντα χατ᾽ αὐτοῦ ἐν ταῖς 
ὃ ,ὕ πος ,ὔ 3 Ἢ» μὴ τι βΘολ) - 
ἀδείαις " ἡνίκα ἐγυμνάζου πρὸς μεταδολὴν σεμνοῦ 

τρόπου, σχυδαλίζων μέν σου τὴν πολυχίνδυνον περι- 

ουσίαν, οἴκου τε θεραπείαν χαὶ συνοίχου δικιλίαν 
ἀπαρνούμενος. Ὅλος δὲ μετάρσιος, ὥσπερ ξένος καὶ 
3 ,ὔ 2 ᾿ δ , Ε.) 7 ΄Ν 

ἀλήτης, ἀγροὺς καὶ πόλεις ἐξαμείξων, κατέδραμες 
ΠΥΡΑῚ Ν᾿ τα " ΕἾ για , 
ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἔνθα σοι καὶ αὐτὸς συνδιατρί- 

ἃ μισανθρωπίοις  ΟΟἸ5]. ῥτίπηι5. μισαδελφίας, Οαἱϊὶ 
ἐν αΐνιεπι. 

μετατίθησι 1 (Λὐὐιαΐίπον Νί55. οοάϊοοθ, πορ ἰδπηῈπ 

ΔΗ ΓΙ Ἰβϑῖταϊ, ΠαΡοπὲ διατίθησι, ΝΊτοΥ (Ομ εἤβιτμα 

Ἰεβὶ νε]]ε διατίθημι. 

ο ἐπὶ σοὶ χεχυμένης  Πὰο (οά!σε5. ρτὸ [ιῖ5. σοοῖριβ 
μαθεμξ ἐπιχεχυμένης. (ΟΙΒοσ. οἴ ῥσίπχιβ (ΟἰΒ] πα πτιβ 

ἐπιχειμιένης. 

ν 

“1 πιοπαοϊιεπι ἰαρϑτιπι. 

τ. ΠΈΡΙΘΧ {ΠΠῚΟΓ 5111 ΠΊΘΠ15 ΠΊΘ86 51Π1|5 ἔπὰ σδτι- 

88. ΑἸΌΐ ΘΠ]ΠῚ ΡΓΘΘΟΘΟΙΡ 8 Π5 ΠῚΘ ᾿ΠΠΠΠΙΒΘΙΊΟΟΙ5 {{π||-- 

ἀλπ ΔΠΙΠῚ] πηΟἴτ15 1 ΓΘ Ὴ ΠΗ {15 ΘΟΠ]1]- 
ΟἿΕ : δι ΥΠΥ5115. ΤΠ] 5ΘΓΘΡῚ ψ θη 61, δἴϊαπ τἰ αὐ 

ὙἹΠὰ ΓΘΠΊΟΠ]Θ5 68 Π1, Πη8}6 σο νυ. Οἴᾶγο οἱ Πᾶπο 

ΠΙΘΆΠῚ ΘΡΙ5[Ο] πὴ ΘΧΑΡ Δ ΓΙ5, ΤΆ ΠιιΠὶ ΦΌ 6 πὶ ἴου- 

ΡΘβοθῃἕθμῃ ΓΔΕ ΟΟΙ ΠΑ Ι ΟΠΙΡ 15 ΘΟΡΓΟθΟΡαν], 564 να]- 

1}, 6Χ σοπορρία ργορίθυ ἴθ ἐγΊ 5118 ΔΉ ΧΊΠΙΠῚ, 

ΠλπΓᾺ}6 ΠΟ Ῥοϊίαὶ : ἰ[ἅ Πίο ΠΉΠΠ1], ἴππὰ Οατι58, ᾿ΠΟΊ1550 

Ριαάογθ, τὶ ΟΥἽ5 δεῖαμπη ἢ Θχτιθ, [115 ΠΊΘῚ5. 1Π {π|- 

Οἴ1ΠῚ ΘΟΠ 6 1515, 5[α πὶ σοποιάθγες. δὶ Π1Π}, απ] 

5008 Π1, ἅτ {π14 σοσΊτθηΣ 1Π ἐγ ν 10 σΟΠϑΕ πξπ|5 ἢ 

51 ΤῊΪΠῚ ῬὈΓΙΟΓΙ5. [π|6 ν 8 Πὲ6 ΜΙ ΘΠ γδ Ὁ Π15 υϑηϊαΐ 

1Π ΠΊΘΠ ΘΠ], ΟἸΠΠῚ ΟἸΓΟΙΠ ΠΠΘΓΘΗΕ ἰδ ΕἸ ν 1186... ἃ6 

᾿μτι 1 ΓΟΡΘἢ5 σ]ΟΡΊΟΪα. ΠΟΡΓΘΟ : Ομ Δ] Αἰ ΟΥΙΙΠῚ 

[6 βθιπθγθῖαν πα] πο, ἔλ ΓΟ Ί54116 Ὀγονὶ ἃς 

[ΘΠ ΡΟ Ρα γο]πρίαϊθ, ΠῸῚ 51η6 Ὠ]ΔΠ]οϑῖο ρϑυὶ- 

οα0 οἱ 1ΠΙ4π|0 ἐ{π|ϑϑϑῖτι : οἵ ῬαΡ ἢ “4611 Πη851- 

5ΓΔ [ΠῚ ΠῈ ΕΠ ΠΟΥ 6 46 βα]πΐο οοσταπίθι οχᾶσιίαγοί: 

Ῥᾶγ ΕΠ γΘΓῸ ΡῈ] ΙΘΟΥ ΠΏ ΠΘΡΟΠΟΥ ΠῚ {πη} {π|5 

{πᾶτὴ ᾿π θυ ταν αν θ πη ἀΟΠη11Π1, ἃ π|6 τη] στ πη ἔγο-- 

(4 πθη τ τη ηἴ6 ΠῚ [πιᾶ}η Δα] Θτ11, (1 ΟΡΙ Τα] ΑΡῚ ἘΠ] 

Ροϊθγαῖ, γοίου θυ ϑῦ : οατη Ῥ Δι] Δ ΕΠ} βΘ ΡΥ [ΟΠ 
ΟἸ ΡΟ 5 ΡΊΘΘΓΘ πη ΘΠ ΓΘ 15, ΠΠΠῚΟΤῈ5. Τα 6 ΠῚ {Π0Ὶ 
δα {πᾶπ} τι ΠΠΠταΐθιη 1πίδυ θη 6 ΠῚ), ΠΡ Υ 6 ΠῚ γΘΓῸ 

ἃ ΡΓοΐθσθπίθηι ἰ6, 41] 61, ἀπππὶ ἴῃ ἔπῖο 65565, 11- 

56 γὰ5 : οἵἴπ ἴθ δά Ἰππον ἃ Π 05 ΔΟ]ιΠ ΓΘ Ποβ 6 
Ποποϑϑίοϑ ΠΊΟΓ 65 ΘΧΘΡΌΘΓΘ5, ρΘΡ ΟΕ] Ο5]551 18 ΠῚ {18 ΠῈ 

ΟΡΌΪΘμ δ μ} ΠΙΠ1}1 [Δ ΟΙΘΠ5., ΤΟΙ 116. [ἈΠ ]Π1Α} 15. σα-- 

ΓΔ ΠῚ Θἱ ΠΧΟΙῚ5 ΘΟΠϑιΘἐ 1 Π6 ΠῚ} ΓΘ ΊΘΠ5. ΟἾ]Π 

δἴϊατη ἰοίτι5. 51 0}1Π}15, γ οὶ αῦ ῬΘΡ ΘΡΙΠτι5. οἵ ΘΓΙῸ; 

ἃ ὅτε σε Ἴ (ά!οε5 Ποῖ! Ῥᾶᾷποι ὅτε σοι, ἀπτι5 ὅτε σου. 
Ῥαιμ]ο ροβί δ χολάχων πλήθη. 56ὲχ ΝΙ58. αὐ τη ἑθχία, 

ε ἀπεσφαίριζε] 51. Ηα1]. (ο15]. ῬσΙπηι8, Μεάϊο, οἕ 

ΡΙατοβ 11. ἘΔΠΠῚ ἀπεσφαίρισε, Ῥαι]ο μΡοβί ἴπ ἔγιθιι5 

(οαἸοῖθιι5 τοοθη τ οσῖρι5 ἀθοϑὲ σοὶ ἀπε τὸν Σωτῆρα. 

Ἢ ὅλος δέ] δῖ. Ηα1]. (Ο15]. Ῥυίππιιβ εἴ Ῥ]ατο5 411], 

ἘΔ ὅλως δέ. 

ΟἸαββὶς 1. 

“ας 

δ: 



1900 5. 

Οἰμοεῖς Ι. ἈΡΤῚ5 δὲ οἰν ἐδ Ε θτ15 ρου σ 15, ΡΟ ΕΙ511 ΤΟΓΟ5Ο]ν η)ἃ, 

Ἄ] ΤΠ}. 

37. 
ὅ, 

11 6 1ρΡ56. ἔδοῖιπὴ οοιητηογαἴι5. Ο ΔΙ ]ΘΊ] 5. ἴθ 

Ἰα ον 5 Ὀθαῖιπὴ μ᾽: ἀἸσα θΔΠ], ΟἸ1ΠΊ 6} 56 Ρ[ΘΠΆΡΙΟΒ 

οἴγοι]ο5. 16} 11Π|5. ΡΟ σον ου ἢη5 60 ΡΒ] ΟΒΟΡΠᾶγο- 
115, 51} π|6 ΘΟΠ ΚΘ 55115. ΠΙΙΠΊΔΠΟΒ. Ὑ 6] 11 1η {τι-- 

5Δ 1 ΘΟΠγ ΘΙ 5115 ἀθυ]ταγ 655 ἀἴ 116 ΓΡΆ ΠΈ 1110 ἃ 0 50]1- 
ἴαῦῖο νἱνθηϊ σθπθι6 {01 ρᾶγαΐο, οἰν!65. ἘΠ} ἔτ|5 
ἀδο!πανοβ. Ῥυθθυθα ΘΟΥΡι15. {ππ|ῚῈ ΟἸΠΠΟἷΟ ἈΘΡΘΙῸ 

Ια ποῖ η8 5, εἰ ΖοΠὰ «πὰ ΔΕ 5:1 5.6 5 {ΠΠΠ}}005 ἴπ03, 

Ῥδιθηΐου οϑϑὰ ἰπιὰ αἰίουοθαβ. Οὐ] οὲ 1Π|᾿ώ Ἰπθάϊὰ 

ΘΟΠΟΔΥΔΠ5; Θὰ Π56116 Δα ἀΟΥ5] ραν [65 ἰαχὰ δ 51], 

δἴαιια ἔαϑοῖϊδο Π101}15 γ6]Θ οί τιϑι ; ἃ οπ θη ᾿πι|γ}1η-- 
56 6115 σοι 185. 1Π ΠΊΟΥΘΠ] σΟΠ ΓΔΟἴμ ΠῚ, ΓΘΏΙΒτΙ5 

Δα ΠΦΟΓ ΒΟΘΡ6 σοσορα5. Αἀ πο, δνδοιιαΐο ἂν ΠῚ5 

ἴοΐο Δ1ρΡ6, ΘΧϑισσαϑ.1 5{1 6 Π|ι6 Τηθαἴτι5 511})} γ ΘΠ ΓΓῸ 

51105., Θὲ ἴρ50 γϑῃ Ὁ ̓πθάϊὰ οοαγοίαϊο, ἔλοΙ 685 τιῖ 

οοϑβἴδ!ϑο ρα 65, ἴθ 01] “τιαϑὶ αιιδοὯπΠὶ ΘΠ Πϑη ἴα, 

ἀπ} ἈΠ ᾿Π ππσουθ πη ΡΥ ΕΠ Ρτι5 ἀπ] 1116], ἰ 46 0 ἢ- 
ἔγᾶοῖο ἰοΐο οὐβᾶπο, ΠΟΟίτ 15 ΠΟΡῚ5 σΟΠ ἤθη 5 Π 60, 

ἸΔΟΡῪ ΠΙᾺ ΠῚ ΥἼν15 θα} ]})8 Ρ1]05 τηδάοίδοϊοβ. οοιη- 
Ρ᾽απαρα5. Ου ἀυιθη Οριι5 Θϑῖ ΓΘ ΘΠ56}6 ΠῚ 51Π- 

σα] ἡ ΘΠ ΠΟ. 15. 4τιοῖ ΘΔ ΠΟΙΟΡΙΠ ὉΓἃ ΘΧΟΘΡΘΙῚΒ 

Ο501}10, «ποῖ ϑδογὰ ΘΟΡ̓ΡΟΡἃ ΔΠΊΡΙΘΧιβ. 515). {ποῖ 

ὙΙΓῚ ΤΠ ΔΠΙ15 ἴππιὰ5 σ θ᾽ αἴ ᾿Π απ ἴα5 ον ουπε ; {ποῖ 
56ὙΥ1 Ποὶ, νοὶ ας νο που πἴθϑ, ΠΟ συ ῖηΐ δά δοπῖὰ 

[πιὰ σοΙηρ  Θοϊοπίθϑ. 

2. ΑἹ ΠΟΓΙΙΙΠῚ 41|5 ἰα πάθη ἢ Π15 9" Α ἀπ] 6.1} [ἀ π]ὰ 
ΠῈΠ ΠΑ. ΟΡ ΠΏΘΠ, 5 σ! ἴα ν ΘΙ ΟΟἾτι5 ΡΟ  ΟΔ Π5, ΔΤ} Ὸ5 

ΠΟϑίγα5 ϑδιιοϊαΐ, ΔΟΓΟΥΘ ϑαϊση τ] γ φοογα Ποϑίγα 

ΘΟΠΙΡΙΠσΘη5. Οτιδθ ἴδηι ΔΥΠΠΟΙΟϑὰ ΓΟ σ᾽ ΟΥἢβ 

ψ ΘΒ. 14 1Π [Δ 1 Ῥ ΘΙ ΠΙΟἸΟ5 11) ΘΔΒ11Π} 6 ΘΟΠ]6ΟΪ 9 

Οὐδοηδηι αἸα}00}1 βἰ πιιοϑὰ γα ἴ6 σοηϑ υησϑηῖία, 

ψΊΡ Πα [15 ΠΟΥ͂Ν Ο5 1Π]ΠΊ0 1165 γα ἡ! ἀθυιης ὃ Οἷιο 4}0- 

16 Γ6 Ἰα θοΡαΠ ἔπου τ] ΠΑΥΡΔΠΟΠ65 ἢ 564] [ΟΥ α556 

ΟΖ πππ|ΠΔ ΠΟῚ 6ϑ5Γ [15 Π θη Δ] 6 ἢ ἘΠ ποθ Ὸ 
ΠΟΙ ΘΧ ΠΙΔΠΙ[65[15 Θὰ θυ ἢ} ΟΡ  θηλι5 {πῶ Παοίθ-- 

ΠῚῚ5 ἉΡΒοοπάϊϊα {πϑυιιηΐ ἢ 5: {1616} ΔΗ] 5. {{π|28 

Δ Πδιιπ σΟΠ ἘΠΊ Δἴ, ΠΡ ΘΠ [15 ΠΟΥ ΓΘ 15 90 - 

ΒΡ ΠΧΊΝΠ, σατη ἴδιηθ η ΠΟΙ Πα. (αἰ αι 5 

σου ]15, 68{ οἵ 710}... ἈΉΡ] Ππ|5 ϑϑὲ, αἰ θοΐο διε θιιὰ- 

ἴπν΄. Τα τι6. ϑϊπηπ] “πιο τι6 ΘΧΊΕΙΟϑὶ Ρ ΡΥ] αν [π|5}] 

5ΡΟΠ50}", ἃ[4116 1Π51Π {ΠῚ ἀΒΟΘΊΙΟΙ ΟΠ οἴου [ἢ σοη- 

ταπητπιτὴ ἃ ἀιπιοῖο, δ ἀροβίο]οθ. τπιβά 16. ̓ ρϑιμπη 16 

Τοιηϊηττ ἀδάθοιιϑ ἃς 1Π [Δ Π]Δ ΠῚ ἔΓὰ Π5ΠΉ515{1. Π6-- 

ἀθοουαϑι ΘαϑΕ  α Ὁ15. Θ᾽ Οὐ ΙΔ ΙσΠΘ τὴ : [6 ἈΒΡΘ 5.1 

8. ἐξέχλινας Ἴ [{ὰ 86χ Νῖ55. ποῖ τ ἴπ ο1:15 ἐξέχλινες. 

᾿ σιχύας ἡ ἘΔ4ΙΠ σιχύου σοπίτα οπηπίιπη Νῖσο, οοᾶι- 

αὐτὴ ἤάοπι. 
: 

λεσιν 1 (Ο15], ῬΎΊπητι5 μέρεσιν. 

ἃ τοῦ γόητο 

ι μέ 
ι 

ς 1 ϑυβροοῖς τη] 5αηξ Π1: νόοσοϑ, 4πῷ 4ε- 

ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕ ΘΑΒΕΞ, ΘΛΑΡΡΑΡΟΟ. 

18ὴ 

ΛΑΚΟΘΟΗΙΕΡ. 

, - ΕἸ Ὁ , ΥΩ 

ὅων ἐμαχάριζον τῶν ἀθλητικῶν πόνων, ὅτε ἑύδο-. 

υατιχοῖς χύχλοις νῆστις διατελῶν Θεῷ προσεφιλο-- ΐ κοῖς χυ ις νηστις οιατελο) εῷ τ ρ σεῦ 

σόφεις, δμοῦ χαὶ τὰς τῶν ἀνθρώπων συντυχίας λόγῳ 
7 ν ῃ 

τροπῆς ὑποφεύγων, συχίαν δὲ χαὶ το τον 

ἑαυτῷ ἐφαρμόσας,, τοὺς πολιτιχοὺς θορύδους ὅ ἐξέ-- 

χλινας. Σάχχῳ δὲ τ Ἐρδο: τὸ σῶμα σου διανύττων, 
᾿ 

καὶ ζώνη σκληρᾷ τ τὴν ὀσφύν σου περισφίγγων,, χαρ- 

τερικῶς τὰ ὀστᾶ σου διέθλιύες. Λαγόνας δὲ ταῖς 
, ριν - 

ἐνδείαις χοιλαίνων μέχρι τῶν νωτιαίων μερῶν ὗπε- 
΄ -- ᾿ - 

χαύνωσας" χαὶ φασχίας μὲν ἁπαλῆς τὴν γρῆσιν 
Β ΞΑ ,ὕ Μ᾿ ῃςε ΕΝ Α , Ἧ ᾽, ΕΣ 
ἀπηῤνῆσω, ἔνδοθεν δὲ τὰς λαπάρας, " σιχύας δίκην, 

ὕφελεθσας ΠΑΝ τ πεν το: χωρίοις προσχολλᾶσθαι 
2. ᾿ “ τὰ “Δ - , 
ἐέιάζου, ὅλην δὲ τὴν τῆς σαρχὸς πιμελὴν ἐχχενώσας, 

« 

τοὺς τῶν ὑπογαστρίων ὀχετοὺς γενναίως ἐξήρανας, 

γαστέρα τε αὐτὴν ταῖς ἀσιτίαις συμπτύξας, τὰ 
, δι - - 

πλευριτιχὰ μέρη, ὥσπερ τινὰ στέγης ἐξοχὴν, τοῖς 
- , 

τοῦ ὀμφαλοῦ ' μέλεσιν ἐπεσχίαζες, καὶ συνεσταλ- 
- ᾿ « 

μένῳ ὅλῳ τῷ ὀργάνῳ, χατὰ τὰς νυχτερινὰς ὥρας 

ἀνθομολογούμενος τῷ Θεῷ, τοῖς τῶν δαχρύων ὀχε- [ γουμ.ε ς τῷ “εν ς τυ. ρ ΧΞ 

- ᾿ πΝΌ χ Ξ ᾿ 7). ΡΝ , τοῖς τὴν γενειάδα ἔμόρογον χαθωμάλιζες. Καὶ τί 
Ὄ -« ΄ “ ΄, ε ΘΙ ΕΣ 

με δεῖ χαταλέγειν ἕχαστα : Νίνήσθητι ὅσα ἁγίων 
,ὔ ἿΆ ᾿ 

στόματα φιλήματι χατησπάσῳω,, ὅσα ἱερὰ σώματα 
ΠῚ , 

περιεπτύξω » ὅσοι σου» τὰς χεῖρας ὡς ἀμ ράντους περι- 
΄ « ὮΝ - « ΄, ἔθαλπον - ὅσοι δοῦλοι Θεοῦ, ὥσπερ λάτρεις, ὅπέ- 

- , ; ,ὔ 

ὄραμον τοῖς γόνασι σου περιπλεχόμενοι. 

Καὶ τούτων τὸ τέλος τί: Πποιχυττι φήμης δια- 
βρέ ᾿ - 

Θολὴ, βέ ἐλ ο ὀετειν τ ετ μ ἢ ἀν τς “σῶν 

τ 

ῇ [4 δ ν ττωπα ἣ ἃ τοῦ Ἰδητος τοσαύτη ἜΣ 2: 
ποικιλία " εἰς τοσοῦτόν σε περιήγαγεν ὀλέθριον σχέ- 
λισμα; Ποία πολύπλοχα τοῦ διαῤόλου δίχτυα περι- 

πῶς, , Α -ν ΩΣ ,ὔ Ψ, 

σφιγζαντὰ σε, τας τῆς ἀρετῆς ἐνεςγείας ἀχινήτους 
. “« οὖ μὰ Ἕ - τω , 

τήλεγξε ; Ποῦ μοι τὰ ὀγηγήματα τῶν σὼν πόνων 
ξ 

οἴχεται ; Ἄρα γὰρ ἀπ τΡΣ ἴσαι ἄξιον ; Καὶ πῶς εὐχὴ 
ἐχ τῶν ἐναργῶν καὶ τὰ τέως ἀφανῆ εἰς πίστιν δεζό- 
ἔῦα: κεἰ πὴ τῷ Θ ΡΩ  μρ μεθα; εἰ τὰς τῷ Θεῷ “ προσφυγούσας ψυχὰς μι 

΄ 
χτοῖς ὅρχοις χατέχλε ἰισᾶς, δπότε παρατετηρημένως 

τοῦ ναὶ χαὶ τοῦ οὗ τὸ περιτ τὸν τῷ διαφόλῳ προσ- 

ΞΞΗΣ - Ε “« , δ , ΕῚ ,ὔ 
νένεμηται. Ομοῦ τοινυν χαι παρόρχιὰς ὀλεθρίου 

΄ Υ͂ ᾿ , - 
γξγονας ἔγγυος, χαὶ φαυλίσας τῆς ἀσχήσεως τὸν 

,ὔ “-Ὁ ὔ -ὔωὺ ᾿-. 

μέχρι τῶν ἀποστόλων χαὶ αὐτοῦ τοῦ ,αραχτῆρα, ! 

Κυρίου ἀνέπεμψας τὸ αἰσχος. Κατήσχυνας τὸ τῆς 

ἁγνείας χαύχημα, ἐμωμήσω τῆς σωφροσύνης τὸ 
, ΕΒ, , ἢ 

ἐπάγγελμα, ἐγενόμεθα αἰχμαλώτων τραγῳδία, 

5πηΐ τη ἀποθιι5 γε  ϑ1551π15 ΟΠ οΙΡι5 Πατ]. εἰ (οἱϑὶ. 

Ρυῖπιο. 

Ῥ εἰς τοσοῦτον 1 δ. βοουπάιι5 εἰς τοῦτο. Ῥαμ1]0 μοϑἌῖ 
Οοά. ΕἸατοπμι. ὑποσκέλισμια. 

ς προσφυγύυσας 1 Ὥπο Νῖ55. προσφευγούσας. 
᾽ 

ΠΡ 

᾿ς 

δ. 



ΒΡΙΒΤΟΙΑ 

5 ) ] “ -» 
Ιουδαίοις χαὶ “Ελλησι δραματουργεῖται τὰ ἡμέτερα. 

Διέτεμες φρόνημα μοναχῶν, τοὺς ἀκριδεστέρους εἰς 

φόδον χαὶ δειλίαν ἤγαγες, θαυμάζοντας ἔτι τοῦ 

διαόλου τὴν δύναμιν " τοὺς ἀδιαφόρους εἰς ἀχολα- 
, τω , »1- ο ΕΑ τ ᾿ 

σίας ζῆλον μετέθηχας. Ἴλυσας, ὅσον ἐπὶ σοὶ, τὸ 

τοῦ Χριστοῦ χαύχημα, Θαῤᾷῥεῖτε, λέγοντος, ἐγὼ 
, ᾿ , ᾿ ΄ " 

νενιχηχαὰ τὸν χοσιλιον, ἃ χαι τὸν τούτου αἀργῶντα, 

᾿Ἔχέ τ ΤΆ ἘΞ ΩΣΝ Ν ἜΚᾺ, ἩΣΓΕΙΕΝ ᾿}) 

χερασὰς τὴ πάτριοι χρατήῆρα ουσφημιας οντως 

εἰς ἔργον ἤγαγες “ τὸ τῆς Παροιμίας " ὃς ἔλαφος 

τοξευθεὶς εἰς τὸ ἧπαρ. ᾿Αλλὰ τί νῦν ; Οὐ πέπτωχεν 
« - ϑγκλν, ,ὔ π᾿ χδελωὲ - ἘΣ . 70; Ἁ τὰν 

ὃ τῆς ἰσχύος πύργος, ἀδελφὲ, οὐκ ἐμωμήθη τὰ τῆς 

ἐπιστροφῆς φάρμαχα- οὐχ ἀπεχλείσθη τοῦ κατα- 
᾿ ἌΟΥ - ὌΝ ᾿ ΜῈ) μπεῖς βάθ - - Η ἽἍ 

φευχτηρίου ἣ πόλις. Μὴ τῷ βάθει τῶν καχῶν ἐνα 
᾿, Α .ο 

πομείνης -' μὴ χρήσης σεαυτὸν τῷ ἀνθρωποχτόνῳ. 
ΟἵδὲῪἪ ς 0 .-» -- 5ςε ἿΝ ς Κ , ᾧ Ω Ε 

ἰδεν ἀνορθοῦν χκατεῤῥαγμένους ὃ Κύριος. Φεῦγε μὴ 
᾿] Ἅ ον Ν μακρὰν, ἀλλὰ πρὸς ἡμᾶς ἀνάδραμε. Ἀνάλαδε πάλιν 

νεανικοὺς πόνους, δευτέροις χατορθώμασι διαλύων 
Ὰ ς 

τὴν χαμαίζηλον χαὶ 8 γλοιώδη ἧδονήν. ᾿Ανάνευσον 

εἰς τὴν τοῦ τέλους ἡμέραν, οὕτω προσεγγίσασαν τῇ 

ζωῇ ἡμῶν, χαὶ γνῶθι πῶς λοιπὸν Ἰουδαίων χαὶ 

“Ἑλλήνων παῖδες συνελαύνονται πρὸς θεοσέδειαν, 

χαὶ μὴ ἁπαξαπλῶς ἀπαρνήσῃ τὸν τοῦ χόσμου Σω- 

τῆρα᾽ υἱἡ σε ἣ φρικωδεστάτη ἐχεί λάῤδη ἀπό ρα" μή σε ἣ φρ τη ἐχείνη καταλάδῃ ἀπό- 
εν - ,ὔ 

φασις, ὅτι Οὐχ οἰδα ὑμᾶς, τίνες ἐστέ. 

ἃ χαὶ τὸν τούτου 1 ἘΠ χαὶ τὸν τοῦ χόσμου τούτου. 
Οππε5 ποϑίυἹ (οάἸοο5 τἰὖ τὰ ἰοχία. 

ὁ τὸ τῆς παροιμίας 810. ἐπηοπάανιπιιβ ορα (ο Ἰοἷ5 

ΤᾺ 1]. οἵ δἰϊοσιιμι ἀπογαμ {πο εγαΐ ἴπ Θ 115 τὰς πα- 

ροιμίας. 

Γ μὴ χρήσῃς 1 81. Ηα}]. (ο15]. Ῥυΐηλιβ εἴ {γθ8 811]. 

19] 

ΘΟΠΕΙΠΘΠτ186 ψΟἴα1η1, σα Ι ΟΓΙΙΠῚ ἴδοι 511 Πητ15 ἴγὰ-- 

σοράϊα, ἃ {π|42615 δὲ σοπ]θτι5 γ65 ΠΟϑίμ88 1 566- 

ῬΔΠῚ οἷ δοίτι5 ἀδάιτιοιπέίιμι". ΠΊ ΘΟ 1511 ΠΟ ΠΟ ΠΟΥ ΠῚ 

δ᾽ ἀ1ὰ : ἀΠΠΠ ΘΠ ΠΟΡΘ5 σα ΠΟΡΟΒΠ 116 1Π Π]Θ } [Ὁ1-- 

ΧΙΥ. 

ΟἸας5ιῖς 1. 

ΤΉ] Ἰ ΠΟ ΠηΠτι6 ΘΟ] Θοἰβι1, δά Ππιο ἀ1ὰ 00}1 μο οϑίαίς 
ΔΙ Πἴ65 : ΠΟΟ ΘΠ ΠΟΡ 65 ψ6]Ὸ δά βθατθη ἄτη} 

᾿ΠΟΟΠ ΓΙ ΠΘΉΓ 86. ΘΧΘΠΊΡΙ ΠῚ) ἐΡα τχ]511. ΤΠ Ι550 1 ν 1511, ὕοαα. τ, 

Φαδητιη 1π ἴ6 ἔπι, σ] ον ΙΟΠθιὴ ΟΠ 511, 411 ἃ1-- 

χιῦ: Οοη εἶθ, Θ5ο υἱοὶ ηπιπιάτεηι, 6] α541|6 ΡΥ] η- 

ΟΕἸΡΘπι. Ογαΐθυ θη) ἀθάθοουβ ΠΙ5Ου 1511 γα 180. ὙῈ ΓΘ 

ΤΠ] 0] νυ 511 ΡΥΟν υθ τι, ἢ οἰπιὶ ΘοΥντι5 σαρίιία ἰοίτις Ῥηου.7.53. 

ἐπ. ]ἜοοΥ. 564 {16 714π|3 ΝΟ σΘοΙ 1 [ον ΕΓ 115 

ΤΠΡΡῚ5. Ὁ ἔγαῖθυ : ΠΟῸῚ ΟὈΒογἀτπιθυ πη σΟΥΓΘΟΙΟΠΙ5 

ἃ ΘΟΠΨΘΙΒΙΟΠΙ5 ΓΟ] ἴὰ : ΠΟΙ ΟΟΟ]τιϑἃ δϑὲ οἰ ν τα 5 
ΡΘΡΙασΙ. ΝῸ τη ΡΓΡΟΪΆ ΠΟ. ΤηΔ]ΟΥ ΠῚ ΡΘΡΙΠ Δ ΠΘΔ5, 

πος [6 ἰγαα5. Ποιηιοιδθ. Νονὲ ΟΠ Πτι5. 6]1505 

ΘΡΊσονο. Νἧ ΡΡΟΟα] [πρὶὰ5, 564 ἃ ΠΟ5 ΓΘοι "6. Ἀ6- 
511Π16 1ΓΘ ΓΙ. [Δ ΠΟ. 65 7π|ν 6 1165, ΒΘΟ  Π 615 γθοῖθ [ἀ- 

Ε, οΕἰἰ5 ᾿ππΠ] Γοροπίθιη 50  ἀ ἀδ πη 16 νο]αρίαῖθηι (6- 

65. ἈΘϑρΙοΘ δά ἢΠΠ|5 ἀ]6Π}, 1ἴἃ νἹ 85 ΠΟϑ Γ86 νἸΟΙ ΠῚΠΠῚ 
. ο Φυδεῖὶ οἱ ΤῊΝ 11. Θὲ ποϑοὸ σφιομηοά Τιαάς ον ΔΟΡΙΟΡΙΠαα "8 8 θαι ΟΠΊΟ60 781 }π|6 ΡΟ. 11} ὌΣΣΕ 

εὐ ἀθητίπαπι Π}} δα Τ)61 οα] απ ΘΟΠΊ ΘΙ τι ἔτι}, ἐοπνοτίπα- 

ΠΘΟ ΟΠΠΪΠΟ ἈΡΏΘΘΘ5. ΠΠΙ ΠΑ] ϑθυνδίογθη : πὸ ἴθ ἰα" 

τη ΧΙ πη. ΠΟΡΡῚ1115. 118 ΘΟ ργ πο πάδξ βεπίθηϊᾶ : 

Μοπ τπιονὶ νο5. φιίπιατη εἱς. ἘαρΟΒ αν. 

Ἅ 

ἘΔ1 μὴ χρήζης. 
8. γλοιώδη 1 δῖ. Οοά. Εἴαγοπι. εἴ Ῥαγῖβ., {αοσαπι 

βουϊρίασα νἱδοίαν ᾿υθίοσοπα οἵ 115. ἴπ 4ιΠθιι5 16- 

δῖαν γλυκώδη εἴ 411Π|5. Δῖ55. ρᾶγίϊμα. γλυώδη Παρ μι - 

Βιι5, ραγίι γελοιώδη, 

ἘΕΠΙΣΤΟ ΛΗ μς΄. 180 

ΛΑ 
ἘΓΡΕΒΈΘΙΥΣΓΑ ΧΊΟΥ: “Πὰς 
- Υ. 

- 

ὙὩρσίποπι Ἰαρβαπη σου που ἀνσιμξ Δποΐου ΟΡ Ἰδξο 185, θατη{τι6 ὙἸγρΊ ΙΓ 115 γοΐο, {πο ποραθραΐ, γοτα οἸϑενὶ- 

οἴαπι ἔπ|558 ἀοπηοηβίγαϊ ; ἃς «ΟΡ πὰ 5π|ιπὶ 5ισηιῆοαι, {πος, ΟΠ τῖβέο 5ρόηβο ἀθγθ]τοῖο, ᾿πυρίπιπὶ ΘΟΥΓΡ ΓΘ Ια 

6] σογιῖ. ῬΟβίμο ΠΟ ΠΙΟΡΠ5., ΠἸΟ} οἵ δου ΠΙ ΒΌΡΡ ΠΟΙ πχθῖτι, ἃ0 5Ρ6 τη ϊβου ον ἴὰ αἰ γῖπο ἃ ροπἰζθη απ 

δάάαοογα σομ δία, 

Ἀ ,ὔ 5 ο΄ω 

Πρὸς παρθένον ἐχπεσοῦσαν. 

Νὺν χαιρὸς ἐχδοῆσαι τὸ προφητιχὸν ἐχεῖνο, χαὶ 

εἰπεῖν " Τίς δώσει τῇ χεφαλῇ μου ὕδωρ, χαὶ τοῖς 

ὀφθαλιοῖς ἁου πηγὴν δαχρύων, καὶ χλαύσομαι 
"τοὺς τετραυματισμένους θυγατρὸς λαοῦ μου; Εἰ 

ἢ ΓΆυΙΗΙ ἐγαπβ] αἰτοποπη ἀπ {πᾶπὶ ΤΠ] πὰτη Πιι]τι5 

ΘΡΊβίο!α μα }065 ἱ, 2, Ρ. 110 544. 

ἃ τοὺς τετραυματισμιένους 81. Νῖ55, οοἴο, ἘΔ41Ὶ τὸ 

«14 Κίγρίποηι ἰαρεαηι. 

τ. ΝαΠΟ ἰδ ρτι5 ΘΧ ο]λτ Δ η41 ργΟρμθ οῖιη} 1{Ππ|4, 

80 ἀἸοοηήιϊ: Οἱείς ἀαὐϊε σαρκὶ πιὸ ἀφιίατι, Θὲ ον θη. 9. 

οοτἶὶς πιοὶς [οπιίοην ἴα}, πιατιιηι., οἱ ἀδρίονανο ἱ" 

αἰπιογαΐος Κἰί ροριιϊ ποῖ ἢ Οὐλ μην 15 Θμ μὴ 11|05 

σύντριμμα... ἨάΡοηξ ἰάπιθη τις ΘΠ, ἄπο δ τιβ Ἰβϑί πη « 

Οοάϊοο5 Με, εὖ (015]. Ῥυῖιηιι5, 564 {πὸ 56 υπππ τὰ 
βου ρίασατη ΔΙΤουιτὴ (τοι Ομ πγᾶτιξ. Ῥάι]0 Ροϑὲ 



102 ΞΙΣ 

ΟΙαθοῖσ 1. Ἰτὰπὶ 516 πΠππὶ τΘπϑαΐ, ]δοθα βίη ιι6. 56 Π|6] Πλ8]0 

ΟΡνατ, ἀο ἸΘΈΠα]6 γα] πιιβ᾽ ἰρϑίιπι δ δ πὴ Π1Ά]}] 56Π-- 

511Π| ΔΒΓ Π]ΘΥΙΕ; ΠΟῸ5 ΓΠΘΠ 51Π6 ᾿ΔΟΡΎΤΩΪ5. [ἀΠΕΠΠῚ 

Θαϑια ΠῚ ΓΦ ΘΡΙΠ 66 ΠῸπ ΟροΡΙοι, ΕἸ ΘΠΪΠ) 51 4πιὸ- 

Τα ΟΓΡΟΓὰ ἴπ Π6 110 Ῥθιοιιϑϑὰ θιἊπι, 605 Τεγε- 

τλϊὰ5 ᾿ΠΠ|1Π16 015 ἸΔΟΓῪ ΠῚ15 ἀἰση05 [πα ]σαν; 4α]6- 

ΠΔΠῚ 4115 ἀἰχ θεῖε 1π τὰ Π τὰ Δ Π] ΠΑ ΠῚ οαἰαηηἴαῖθ ὃ 

Εξα. 42. 3. Κπιϊπογαξὶ {ὶ, τι {τ}, τιον διιτεί νεἱπολαιὶ σἰααϊὶ, 

οἱ πιογιἰ {τι τότε σιετιξ τπου τὶ ὑεῖ. ϑ6ἃ νοῦ 

ΠΟ 5. Δου]θιιη ἐ6Ηθο, μϑοσαίιι σρᾶνθ, οἱ ᾿ση] ἃ 

πη] σηἱ δου, {1185 ΔΙ Πηὰ5. τΠἃ ΟἸαΠ ΘΟΥΡΟΙΊΡ 5 

ΟΥἀ 6] 16} σοι θτι556 6. θυ θ 506] 6 γὸ ἴα πίο ἴῃ ἴθ Γὰ 

οοηϑρθοίο να ]46 ἱπσθημιθῦὶπε οὶ ἰθθ65, {πὸ 1π- 
Ῥειι.5.5 τ. ΤΡ Ἰοιπ 56 Προ 1", ἃ6 οἸαπηδᾶπΐ, ΟἸττὴ 4] θη, δίοσι 

ἐοποιρί5 065 τ χογοην ΡΓοσίηι ἐμ: ΘΙ 580" ΨγΘΡῸ 

αι). 5. Ἐν αηβ Ια : Ομίβ εις υἱαογῖς πιιείίοτοια αἰ οοτι-- 
28. οἰ ἱδοοπάϊπην δαῖι., 7άπι πιιροϊιαίιι5. 65: θάπι ἱπ 

δον ὁ στο. Ναιηο διιῖθη ν᾽ ἀθη} Δ] ΓΘ 1} 1Π}0ΡῈ- 

(ἀδηΐοι' ΘΟμμ ΠΝ [6 ΓῸ ̓ρϑᾶπι ΠΟ ΠΠ]Π] 5ΡΟΠΒΔ ΠῚ, ΟἸΠ]}115 

οαραῖ ΟΠ γίβιιιβ. Ῥυοίθοϊο οἱ ᾿ρϑὶ ᾿ηϑϑιηἸβοδηΐ 58 η- 

ΟἴΟΓΙἢῚ 5ρ᾿υἸττι5: ΡΠ] ΠΘ65 4] 46 η|Ζϑ] οἴεϑ, (10 ΠΟΠ 

οὔϊδη πῆς Εἱ ᾿Ισθαῖ, παϑία 1 ΠηᾶΠιι δα, 60 }- 

ῬΟΡΆΠΠΓΘΡ 566 ]τ|5 Ὁ] ΟΙβοὶ : ΦοΔΠΠ65 γῈ]Ὸ Βαριδία, 
4ποἀ πο ροϑϑὶξ, γϑ ο 15. 5 ρ ΓηἾ5. 5661} 115... τι 

ΟἸἸηι 50] πάϊηθ., δ γοάανσιθηάδηι ᾿π|6 11 {ἃ ΓΘ ΠῚ 

ΔΟΟΘΕΓΘΙΘ; 80 5] {16 ρᾶϊ ορογίοαϊ, οαριι ρΟΙΠτ5 

ΔΙΉ ἢ 66 40 8Π} ΙΟΩπι6 Πα λον αίθην. Οὐ] ΡΟ ΐτι5, 
5 {αϊθι οἵ ΠΟ] 5. θθατ ΑΡ6]15. ΘΧΘΙΉΡΙΟ, ᾿ϊοοῖ 

ΠΟΥ ττι5, δάιις Ἰοααϊ ἔτ", ΘΕ] ΠῚ ΠτιπῸ οΟἰαμηαΐ δὲ 

γοο ΓΘ Ραῖαν ΔΓ ΠΠπ|5 Τοὰ Πη65, {πᾶπὲ ΟΠ 1 6 Ηρθγο- 

Δαιπ. τῆ. ἀἰαάο: δοπ [ἰοϑὲ εἰδὲ παϑόγο ϑαηι. ἘΠεῚ Θηΐτῃ [οΔΠ- 

ΠΙ5. ΘΟΡΡ 5, ΡΓΟι Ππαΐτιγϑθ ΠΘΟΘΘϑα 1 6ϑῖ, {1ν1- 

2. Τίπι. 2. ΠΔ ΠῚ 56 Π}Θ ΠΕ ΔΤ ΘΧΟΘρΙΐ, 5] 6 π|6 πη: 7 4ηϊ6τ 
9. 

φογϑιιηι 1) 6 τιοτι 65 αἰϊισαίιπι. Οὐι] ΘΠ] τη, Παρ 5 

ΘΟΏΒΘΙΥΙ ν]Ο]Αἰ15, ἸΟ 6 Π6}] ΠΠ] σου ἴαΐθιη δ ΠΟ ἴθ 

τ571| ΡΘΡπιχὶῖ, ΦΠΟΠΔΠ) Θϑϑ86ῖ ΔηΪΠ10 {τι π|}1|5, 51 

τη [Δ 1 σΟΠ ΠῚ Θ]1ὰ πὰ ϑαποίο ΠΟ ΠῚ {ἢ α]απηο 1]-- 

Ἰαϊδ ) σΟηϑρ θοροῦ ἢ 

2. Αἱ τὰ, ροϑβίσιιδμ ἀἰν1πδ8 1Π|π|5 ΘΟ ἢ] ΟἿ ΙΟΠ 15 
Δ] Θ οἰδεῖ Ἰπσιιηι., αἴζιιθ Ἰη απ Πα τι ΠῚ ὙΘΥΡΪ ΓΘΡῚ5 

Πα] υητιηλ ΓΘ ΘΠ5 ; 1Π ΠΡ ΡΘ ΠῚ {Π|8 1 ἸΠΊ ΡΠ] 116 

(151. Ῥυϊπιι5 τηλικοῦτον πτῶμια, ἅ]1τ|5 τοιοῦτον, ἔγδ5 

11 τοιοῦτο. Νοχ 1΄6πὴ (0151. ῥυΐπηιιβ τὸ σῶμα πεπλη- 

γότας. 

Ρ ἢ μεγάλα 1 515 πίἴογαιια. (151, ἈΘΡῚ {γΓ65. δὲ αἴοτ-- 
4πὸ ΒΙιροῖ. ἘΜ ΠῚ ἢ μέγα. ΜοΟχ ἔτο5 (οεϊςο5 ἐπὶ γῆς 

βλέποντες. 

ς ὁ ἐμιλέπων 1 Ηϊο νατίαπί οοάϊοοβ ΜΙ55. ΗΠ θοπί ἈΠ] 

ὁ βλέπων; 4111 ὁ ἐμιλέψας, Ρ]ονίχιις πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι 
αὐτήν. 

ΒΑΒΙΠ11]1 ΠΘΟΈΕΒΆΒΕΙΣ ΘΟΆΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΒΟΗΙΕΡ. 

γὰρ καὶ τούτους βαθεῖα περιέχει σιγὴ, καὶ κεῖνται 
Ξ Ζ - - ΝΥ “- -ν 

5 ἅπαξ χεχαρωμένοι τῷ δεινῷ, καὶ τῷ χαιρίῳ τῆς 
λ, ΕΘ ΦΕΡΟΟ γον: ΑΥ ΕΝ ΠΝ {0 Δ πληγῆς ἀφηρημένοι χαὶ αὐτὴν ἤδη τοῦ πάθους τὴν 
ει ᾽ ᾽ ς᾽ αἴσθησιν " ἀλλ᾽ οὐχ ἡμᾶς γε παριέναι ἀδαχρυτὶ το- 

σοῦτον πτῶμα χρή. Εἰ γὰρ Ἱερεμίας τοὺς ἐν πο- 
,ὔ ᾿ 

λέμῳ τὰ σώματα πεπληγότας μυρίων θρήνων ἀξί-- 

ους ἔχρινε " τί ἄν τις εἴποι πρὸς τηλικαύτην ψυχῶν 

συμφοράν ; Ὀΐ τραυματίαι σου, φησὶν, οὗ τραυμα- 
τίαι ῥομφαίας, χαὶ οἵ νεχροί σου οὐ νεχροὶ πολέμου. 
3 Ἂ, Ἁ ΩΣ 

᾿Αλλὰ τὸ χέντρον τοῦ ὄντως θανάτου, τὴν χαλεπὴν 
Ὁ “ -» ἁμαρτίαν ὀδύρομαι, καὶ τὰ πεπυρωμένα τοῦ πονη- 

τω Ῥ τω - 

ροῦ βέλη, ψυχὰς δμοῦ μετὰ σωμάτων βαρδαρικῶς 
» " ο , “ » τν 

χαταφλέξαντα. ἢ Ἢ μεγάλα ἂν στενάξειαν οἵ τοῦ 

0 Θεοῦ νόμοι, τηλικοῦτον ἄγος ἐπὶ γῆς ἐπιδλέπον- 

τες, οἵγε ἀπαγορεύοντες ἀεὶ χαὶ βοῶντες, πάλαι 
μέν" Οὐχ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖχα τοῦ πλησίον 

“νἀ ἊΝ πὼς τ ᾿ ἊΝ υ ΣΤ, 
σου" διὰ δὲ τῶν ἁγίων εὐαγγελίων, Ὅτι πᾶς “ὃ 
ΕῚ 6λέ Ἀ ᾿ ΑΙ - 5 χδὃ 

ἐυδλέπων γυναιχὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, ἤδη 
5 ΕΑ τ ,κΝ - ΄ω ΝΙ τ τ Νὺ δὲ “» ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Νῦν δὲ ἐφο- 

ρῶσιν αὐτὴν ἀδεῶς μοιχευομένην “ τοῦ Δεσπότου 
ς » 

τὴν νύμφην, ἧς ἣ κεφαλὴ ὃ Χριστός. Στέναξειε δ᾽ 
ΕΗ τ νιν δέος το ΓΈΡ , Χ ᾿ 
ἂν χαι αὑτὰ τῶν αγίων “τὰ πνευματα" Φινεὲς μὲν 

ὃ ζηλωτὴς, ὅτι μὴ καὶ νῦν ἔξεστιν αὐτῷ τὸν σειρο-- 

μάστην ματὰ χεῖρας λαδόντι, σωματιχῶς ἐχδιχῆ- 
αν , - δι ῃ Χ ΕῚ ΄ [} ; σχι τὸ μύσος " ὃ δὲ βαπτιστὴς ᾿Ιωάννης ; ὅτι μὴ δύ- 

ναται χαταλιπὼν τὰς ἄνω διατριδὰς, καθάπερ τότε 
διν» ξο1 ν. ἐπὶ τὸν ἔλεν- ΟΝ Η » Ὁ τὴν ἔρημον, ἐπ: τὸν ἔλεγχον τῆς παρανομίας ὁρα- 

μεῖν, καὶ εἰ παθεῖν τι δέοι τὴν χεφαλὴν ἀποθέσθαι 

μᾶλλον ἢ τὴν παῤῥησίαν. Τάχα δὲ μᾶλλον εἴπερ 
τας Ὁ ΑἸ -. , ν Ἔ ι ΣΝ » 

χαὶ ἡμῖν, κατὰ τὸν μαχάριον Αδελ, χαὶ αὐτὸς ἀπο- 

θανὼν ἔτι λαλεῖ, χαὶ νῦν βοΐ χαὶ κέκραγε μεῖζον 
τ “ 

ὃ Ἰωάννης, ἢ περὶ τῆς Ἡρωδιάδος τότε, Οὐχ ἐξ- 

εστί σοι ἔχειν αὐτήν. Καὶ γὰρ, εἰ τὸ σῶμα Ἴω- 
ἄννου, κατὰ τὸ ἀναγκαῖον τῇ φύσει, τὸν θεῖον ὅρον 
5. 

ε 

ο 

δέξατο, καὶ ἣ γλῶσσα σιγᾷ" ᾿Αλλ᾽ ὃ λόγος τοῦ Θεοῦ 
ὖ δέδεται. Ὃ γὰρ, ἐπειδὴ συνδούλου γάμος ἦθε- 

τεῖτο, μέχρι θανάτου τὴν παῤῥησίαν προαγαγὼν, 
"ἃ ΄ὔ Ἵ 2 - Ὁ ΡΣ ΑΔΕ. ὁ τί ἂν πάθοι τηλικαύτην ἐφορῶν ὕόριν περὶ τὸν ἅγιον 

Ε τοῦ Κυρίου νυμφῶνα: 
᾿Αλλὰ σὺ τῆς θείας ἐκείνης δ συναφείας τὸν ζυγὸν 

ΑΙ 5ς" Ἁ ᾿ ι ἂν. - 55 τ 
ἀποῤῥίψασα, χαὶ τὸν μὲν ἄχραντον τοῦ ἀληθινοῦ 

΄ ΕῚ ας σὲ -“ " ΝΑ Α ΕΙΣ 
βασιλέως ἀπουρᾶσα νυμφῶνα, πρὸς ὃε τὴν ἄτιμον 

ἃ τοῦ Δεσπότου 1 [{ὰ 56ρίεπι Νῖ55,ν), τπ 6} 15 {πάγῃ ΘΠ 
τὴν ποτε τοῦ ἐπουρανίου δεσπότου νύμιφην. 

ὁ τὰ πνεύματα, Ἴ Πιιο (οά!οο5 τὰ τάγματα. 516 οἴϊαπι 
Ῥαγ]β. ἴῃ ΠΑ ΘΙ Π6. 

[τάχα δέ Τ)εδαπε ᾿ιθο ἴῃ Ρ]ουίβααθ σο οἰ θ 5 Ν95. 
ἴπ 4αΙθιι5. Ἰοσίειν μᾶλλον δέ. ((Ο15]. ῥσίπηι5 οἱ Μά. 

σοπϑοητπηΐ οἴαπὶ 6115. Ῥάμ]ο Ροβί πόππα}}} (σα ἴοε5 
αὐτήν. Τὸ μὲν γὰρ σῶμα. 

8 συναφείας 1 ΝοΠη111}1 Μ85, χοινωνίας. 



ΕΡΙΒΘΤΟΙᾺ ΧΗΥΙ. 

καύτην χαὶ ἀσεθὴ φθορὰν αἰσχρῶς πεσοῦσα, ἐπεὶ 
5 

οὐχ ἔχεις πῶς τὴν πικρὰν ταύτην χατηγορίαν ἐχ-- 

φύγης, οὐδέ τίς ἐστί σοι τρόπος οὐδὲ μιηχανὴ τὸ 186 

δεινὸν τοῦτο συγχαλύψα!, δμόσε τῇ τόλμη χωρεῖς. 

Καὶ ἐπειδήπερ ἀσεδὴς, ἐμπεσὼν εἰς ΩΣ χαχῶν, 
λοιπὸν καταφρονεῖ, αὐτὰς ἀπαρνῇ τὰς πρὸς τὸν 

Ἐλη εν γυμφίον τὸς , οὔτε εἶναι παρθένος Ἂ 

οὔτε ὑποσχέσθαι ποτὲ βοῶσα, ἣ πολλὰ μὲν ἐδέξω» 

πολλὰ δὲ ἐπεδείξω παρθενίας συνθήματα. Μνήσθητι 
τ τ », -Ὡ 

τῆς χαλῆς δυικολογίας, ἣν ὡμολόγησας ἐνώπιον Θεοῦ 
Ἅ,.9 ΄, ᾿ ΕῚ , 7 -Ὁ»β -Ὁ 

χαὶ ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων. Μνήσθητι τῆς σεμνῆς 
,ὔ ᾿ Ὁ ,ὔ -Ὁ - 

συνοδίας καὶ ἱεροῦ παρθένων χοροῦ, καὶ συναγωγῆς 
͵ - 

Κυρίου, καὶ ᾿Εχχλησίας ὁσίων" χαὶ γηραλέας ἐν 

Χριστῷ μάμμης νεαζούσης Ὁ ἔτι χαὶ ἀχμαζούσης τὴν 

ἀρετὴν, χαὶ μητρὸς ἐν Κυρίῳ πρὸς ἐχείνην ἁμιλ- Β 
Ἂ ἜΡΕ, ν χ ᾿ νι 5.2 , 
ὠμένης, χαὶ ξένοις τισὶ χαὶ “ ἀήθεσι πόνοις χατα-- 
, , } “Ὁ ἱ: - 

λύειν φιλονειχούσης ἀτὰ τῆς συνηθείας" καὶ ἀδελφῆς 
, τ δμοίως τὰ μὲν ἐχείνας μιμουμένης, τὰ δὲ καὶ ὕπερ- 

7 ᾽ὔ - » Ἂ 

βαίνειν φιλοτιμουμένης, καὶ τοῖς παρθενιχοῖς πλεο-- 
᾿4 γεχτήμασιν ὑπεραχοντιζούσης τὰ προγονικὰ κατορ- 

θώματα, καί σε τὴν ἀδελφὴν, ὡς ᾧ ὃς τῇ ἰ ΕΒ. ε τὴν ἀδελφὴν, ὡς ᾧετο, πρὸς τὴν 
ΝΥ ΤΙ ᾿ ,ὔ 

τῶν ἴσων ἅμιλλαν χαὶ λόγῳ καὶ βίῳ φιλοπόνως ἐχ- 
᾿ς ᾿ τ 

χαλουμένης. Μνήσθητι τούτων, καὶ ἀγγελικῆς περὶ 
κ . - , ΨΗ 

τὸν Θεὸν μετ᾽ ἐκείνων χορείας, καὶ πνευματικῆς ἐν 
᾿ ΩΝ ᾿ » - 

σαρχὶ ζωῆς, χαὶ οὐρανίου ἐπὶ γῆς πολιτεύματος, 
᾿ .Ὁ οῸὋ 

Ννήσθητι ἡμερῶν ἀθορύόων, καὶ νυχτῶν πεφωτι- Ο 

σμένων, χαὶ ὁδῶν πνευματικῶν, χαὶ ψαλμῳδίας 

εὐήχου, καὶ προσευχῶν ἁγίων, χαὶ ἁγνῆς χαὶ ἀμι- 
ἄντου χοίτης, χαὶ παρθενικῆς προόδου, καὶ ἐγχρα- 

τοὺς τραπέζης, “καὶ καλῶς εὐχομένης τὴν παρθε-- 

νίαν σοι ἄφθορον τηρηθῆναι. Ποῦ δέ σοι τὸ σεμνὸν 

ἐχεῖνο σχῆμα, ποῦ δὲ τὸ χόσμιον ἦθος, χαὶ ἐσθῆς 

λιτὴ, παρθένῳ πρέπουσα, χαὶ καλὸν μὲν τὸ ἐξ αἰ- 

δοῦς ἐρύθημα, εὐπρεπὴς δὲ ἢ ἐξ ἐγκρατείας χαὶ 

ἀγρυπνίας ἐπανθοῦσα ὠχρότης, χαὶ πάσης εὐχροίας 

ΟΣ ἐπιλάυπουσα; Ποσάχις ἐν ἘΠ 

192 

ΘΟΥρίϑ᾽ απ [6 Ια ρϑὰ 65) οἵμπὴ 78 πὶ ΠῚ ΠιᾺ])6 85 ΟἸ]α5εῖς [. 

«πομηοο Δ τη Παπο ΔΟΟΙΒΔ ΠΌΠΟΙ Ο[[π5]185, 

πθο ἈΠῸ πιοάο αὐ ἀγίθ πηαΐτιπλ 1ΠΠπ|| ἀρθοοπάθγο 

{τ|688, ΡυΘοΘρΒ ἴῃ δι δοία πὴ ῬΓΟΥ ΤΏΡ 15. ΕΞ αι η-- Ρχοια δὰπὶ 

Δ ἸΠΊΡ1115.. ἴῃ Ριοἰππάμπι ΤΩ ΔΙΟΥ ΠΣ ἰἈΡ 5115, “ὅτ ϑρόμϑο 

ἀδ᾽ πο Ρ5 σοΟΠ θη ηϊΐ, 1ρ58ἃ ΘΕ] ΠῚ ΡῬδοῖὰα ΟἸΠῚ ΨΕΙῸ ΜΑΙ 

ΒΡΟΠ50 ᾿πἰἴὰ ἈΡΠΟρα5., ΠΘΩΤΘ 6556. ἴθ ΨΙΡΡΊΠΘΙΩ ; 

ΠΘΟ ΤΠ] Π ΠΙᾺ ΠῈ ῬΓΟ ΜΠ 51556 ΟΠ} 185; ΠἸΔ ΠΝ Ὶ5 τη αΪ τὰ 

ΔΟΟΘΡΟυΪ5, πη] τὰ ἀθηηο Πϑ λα νου 5. ὙἹΡΘῚ Πα {15 Ρ1-- 
ϑπονᾶ. Ἀδνοοὰ ΕΠῸῚ [Π ΤΠ ΘΠΊΟΡΙΔ ΠῚ Ῥ ΓΈΡΟΙ Δ ΠῚ ΡΓῸ- 
[δβϑίοπθην, {π|ᾶπὶ Ρ ΓΟ δϑϑα 65. σου ἂμ) Π60, ἃη56- φοῖαθι [00 

Ἰίδαιθ δὲ πομηηῖθοιι5. Ῥθνοῦα {Π0Ὶ1 1 ἹΠΘΠΊΟΡ ΙΔ] Ὁ ΠΡ ΤΡῈΣ 

βοοϊθίαϊθηι γο που ἈΠ 41}, οἱ 5ΔΟΓ 1 ὙἹΡΘΊ ΠΤ ὁΠο- 

γι, ἃς σοὐἴπιηη ΠοιηΙηϊ, δὲ Τὰ οΙ Θϑ᾽α ΠῚ} 58 ΠΟΙΟΓΊΙΠ. 

ΜΟΙ πον ῖ5 {πού τι6 Δηϊου]8 1πη (Πν]δῖο ἃνἴ8θ, {188 

νἰνατο {πνϑηθϑοῖς ΘΕ] πη ΠτιΠ}, Θὲ ΠΡΟΣ : ΤΠ ΔΕ}15 111- 

ἄδθπαι {π|88 ἴῃ Τομηΐη0. οἴ 11 ἀθοθνίαὶ, οἱ ΠΟΥῚ5 

«υϊθυβάδμη ἃς ἱπϑιιθι15 [ΠΟ ν]0 15 οοπϑαιθια ἀ] Π6 ΠῚ 
ἀἸβϑοίνθυθ οοπᾶίθν : 51Π}}ΠΠ{61 οἱ 5ΟΡΟΡ5. ῬΑΡΕΠῚ 

1115 ΡΓῸὸ ψ νη ι15. ̓πη Γ Π|155,. ῬΑ ΠΩ δἴϊα πη ΠΟΘ 6 

σοΟπ Θπθη15, δὲ ανιτα ρυθοίαγο [δοῖα ὙἹ ΘΊὨ1[8 Ε15 

ΟΥΑΙ ΠΟ 510 ΓΔ ΠΕ15,. δἱ [6 ΒΟΡΟΡΘΙῺ 5» ὉΠῚ Ριιία-- 

ΜΡαΐῖ, δα ϑίμηῖ!θ σου πη 6 ἢ ἔπι 56} 106, πη ν τᾶ 

Βαμα ἰσπᾶνα ργονοοδητ5. ΠΟΓιιπὶ γΘοο ἀγ6., οἔ 

ΔΏΘΘΙΙΟδ5 τιπηὰ ΟἸΠΠῚ Εἷ5 Οἱ θὰ Π)611ΠῈ ΘΠογθρο, δὲ 5ρ1- 

γἰ{π4}15 1π| σαν Π6 νἱἰα, οἱ ΘΟ 6515 1 [ο γα 1Π5{Π{π|||. 

Βδοονάαγο ἀϊθυιιπὶ ἰγα π ΦΠ] οι, δὲ ποοίπιμῃ 1]-- 

᾿υτα πα ἴαυιι, οἵ ΟΠ ΘΠ ΔΙῚ ΒΡ 1 Πα ] Πα τη., δὲ 

Ῥϑαἰμηοἴο Β0ΠΟ 88, ΡΥ ΘΟ 58 ΠΟΙΆ]; {ΠΟΡῚ οαϑίῖ 

αἰ 1πτατη 8 11. ν ἸΡΟΊΠΘΙ ΘΙ Θ551155) ΤΠ ΘΠ 588 80- 

ῬΥυΐδ5., ἃ6 ργθθοϊανθ ρ ΘΟ ΠΕ5. τις Ἱποουγρία, ΠῚ 

νἱρο αἰ [5 βδυνρθίτι. ΤΠ] τπὰ 1|ἃ ΘΟ αν 5. ΒΡΘΟΙῈ5 

δὲ ποπϑϑιὶ ΠΟ Γ65, ν ϑ[15. ψ1Π15. ν] ΘΙ θη 606 Π8, 

ΡΌ]ΟΠ ον ὁχ ρα άον δ γα] 01, Θὲ ἀθοου 5 ΟΧ ΡΘΕ ΠΘη- 

τὰ ἃς νἱρῚ "15 ΘΠ Ογοβοθη5 ρΆΠ0Γ, Δία 6 ομπηὶ Ρ11-- 

οἤτο οοΐονε ἀθοθηῖτι5 Θ᾽ ἸΟ ϑ 6 5 ἢ ΟἸΟΥΠ65 1Π ρΓ6- 

Ῥχγοίοϑβι ο 

ὑπὲρ τοῦ ἐ τηρῆσαι τὴν πξῤβενϊαν ἄσπιλον, ἴσως Ὁ οἰθιι5 ῬΥῸ υἹγρΙ τα ϊο οἴἴτα πηὰοι] πὶ ϑορναπαα, 

ἃ τὸ δεινόν  Πεοβὶ τὸ 

86χ “δοϑ ραγιΐον ἀληθινόν. 564 τΓ τ τ 16 σῚ{π|ι’ 1ῃ 

ψοίαιβ.15511}15 (ΟΠ ἸοΙ]τι9. (151, οὐ ΜΙοά. [ἢ Ηδυϊαπο 

ὅτο ἴῃ οοἴο Ν58. Ῥαυῦΐο ροβὶ ἴπ 

πο Θχϑίαϊ ᾿θοο οριβίο]α. 

» ἔτι καὶ 1 516. (0181. ρυίπηιβ. οἱ Με, (ογπιρίο ἴὰ 
Θα1|5 ἄρτι, ἢ τότε. 

ς ἀήθεσι.] ᾿ἴὰ οοά!οο5. Νῖ55. οοἵο, πιοῖτι5 {πιά τη 61] 
ἀληθέσι. 

ἃ τὰ τῆς συνηθείας 1 81. ἄπο ἀπ αϊβοῖπα Οοάτϊοο5 

(ο158]. εἱ Μεά. ἘΠ τῆς συνηθείας τὸ ἘΡΑτα6; οοπϑιοῖιι-- 

εἰϊιιὲβ γοδτμ" εἰἰδοοίνενο. Νοχ πὶ τὰ μὲν κράτος ἐκχεί-- 

νης. Ποεδὺ πὰ, κατὰ κράτος, ἴῃ οοἴο Μί85. ; αἱ ἄπο 

ταπίπγῃ Πα]οπὲ ἐχείνας, ποιηρο (0015]. ῬΥΐμλτ5 οἱ (0}}ν. 

4105 ΒΘ 81 ΒΌΤΠΉ18, 

ΤΟΝ, 1Π|. 

ε χαὶ χαλῶς... 

ἄσπε ἰζοσασα κοίτης, δά ΘΟ] οσαπί ἃπἴο χαὶ ἐγκρα- 

παρθενικῆς προύδου. ΑἸΠΓοΡ ἀπέ! 

τηρηθῆναι 1 ἘΔΤΕ ροβὲ πο σουρὰ δά- 

τοῦς τραπέζης χαὶ τ 

(σαἴοο5 ἴπὶ Ῥυϊπη15. ΟΟἸ5]. οἱ Μεὰ. {{π05 ΒΘ 111 5Ό ΤΏ τι5. 

ΔΜ ΟΙΔ5. ἰάθη νἱἀοίαν ἀθό586. ἃ ΒΙσοῖ. αἰγός 1Ππ4 

χαὶ καλῶς... τηρηθῆναι. ΟΥο 1 ἀονῖτη ᾿μἃ5. νοο 65 τοίονοη- 

ἀ5 6556 ἃ4 δὰ {8 Βιργὰ 416 ὙἹΡΡΊΠ15 ΒΟΤΌΓΡΟ (Ἰουππι τ΄, 

ἃς ἱπᾶς οχοϊϊθβο. Ππδάεπι (οι θιι5 Τρο 1 ̓ ΟοΊτηῖι5 

Ῥᾶμ]ο ροβὲ ποῦ δέ σοι, ῬΓῸ 60 4ποὰ ογὰΐ ἴπ ἘΠ Σ ποῦ 

μέν σοι, εἰ ἀοἰανίπιιβ χαὶ ἀπί6 παρθένῳ. 

ἔ τηρῆσαι 1 Ῥοβῦ πᾶπο σόσθῖὰ ΕΠ αἀάπιηι σέ φαοι 

ἄδεσι ἴῃ Μ55. οοἴο. ϑιαττη 61 ἐξεδάχρυσας. Ν58. 5ὲχ 

ἐξέχεας δάκρυα, ἅτιο ἐξέχεας δάκρυον. 



(Ἰ.55151. 

ἜΣΣΩ: Ἢ. 510 

εγοπι. ι8. 

19. 

Ο5ε. 2. 10. 

ον». 3. 25. 

ον. τις 

Ὡς 

101. 5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΚΕΕ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΑΠΟΗ͂ΙΕΡ. 

(ογίϑ Ἰδογυ πη δ 5} Οὐοι ΠΕ γα 5 δα θα Ποῖοϑ 

ΘΧΑΓΑΒ1], Ῥ6Ρ {185 {01 δόγιιπι οἰ Παρ ΓΑ 5 ΡΓΘΟΕ5, 
ΠΟη τπιὶ Πιιτηδ Πᾶ5 Πιρ 85, 1Π|0 ᾿ς ΠΟΠΉΪΠΙΟβδτη 1]}- 
ΙΔ πῈ ΘΟΥΡΙΡ ΟΠ ΘΠῚ 556 16 6015; 566 τι ἃ ΤΟΤΏΪΠῸ 

7651 ποῇ θχοίθγο8 ἢ ΟἸο 65 5ροηϑβὶ ΔοΟΘρ 511 4ο- 

πα 9 Οὐ Οριιθ Θϑὲ ΠΟΠΟΓῸ5 δἰϊαπη 1ΠΠ1π|5 ὁατιϑα ἃ 
115, {|| 675 5πὲ, ἀ6] αἴοϑ πη ΠΠΟΥ ΑΓ ᾽ ΘΟΗν ]ΟἴΠ ΠῚ 

ΟΠ} ὙΠ ΡΠ Ὠ]Π15 ἢ [λοἴΟ5. ΟἴαΠῈ ΟἸ5616ΠῚ ῬΓΟΘ 6551|5 ἢ 
58 ΠΠ ΓΔ ΠΟ Π 65. ἃ ΨΙΡΟΊΠΙ 115 ΘΧ ΙΒ Ιὰ5 ἢ ἰαιι65. Ὁ 
νἱγσΊ πα 6 πὴ ἢ ΠΡ] ΠΘἃ5. ΘΠ] ᾽α5, ἢ Γὰ5. αἱ δὲ 

ὙΠ]ΡΟΊΠΘΠῚ 50} 1ρί85 " ΑἹ 5ρ1} 1 [π|5 ΔΘΓΠ], {Π| ΠῚ ΠΟ 1Π 
Π|115. ΘΟΠ πη οΙ85. ΟρΡΘΓαἴα, οχῖσιια διὰ τη 60 

βιιϑοθρία, ἃ ΠΟραϑΕ] πόθο ΟἸΠΠΪὰἃ, δὲ ΡΘΕ β8} 1|- 

Ἰδπὶ οἱ αἰ πη] ΠΟ Π 6. ΟΠ ΓΘΓ ΠΟ ἀ1η ΡΟΒ565510-- 
ΠΘΠῚ ὈΓΟΥῚ γα ρίαῖθ ΘΟ ΠΊΠλΓΔ511 : {π|ὲ6 Δ4 ΓΘ ΠΡ 15 
4] 461} σιιίαν ἔπι πὴ 1ΠΠ1π10 οἱ Θχ ΒΠ]αγαΐ, δθὰ ρο- 
βίθα [6116 ἈΠΊΔΥΙΟΥ ΘΟ ΡΟΥΘ. 

3. Αἃ πο ι5 ποθὴ ἱπρθπηΐϑοθηβ ἀϊοαϊ : Ομο- 
πιοεῖο [αοία 6εὶ πιογοίγια οἱνίίας Πα οἰϊς ϑίοτι ὃ 151 νετὸ πὸ 

Οἰιοιηοο το Π] ΠΟΙ 'ρ56 Ομ Πιι5 ἃ ΘΟΙΙΠῚ, 
41 πππο [π᾿ {ΟΡ ΘΠ Ϊ85. ΒΡΙΡΊΓπι ΔΙ] πὲ, ἈΠ 14 τ|05 

ἀϊοαι: 2 1αϊδιὶ χε {εοὶϊ τηϊ]ιὶ νῖτσο Ιοταεῖ ἢ ἔσο 
εἰδεροπιαϊ ἰρεαπι πιϊ εϊροὶ ἔτι 766 εἰ ἱπιϊερτί αΐο, ἐπὶ 

πιδίζεῖα, οἱ ἐπὶ γειοῖο, δὲ ἐπὶ πιϊσοτιοογϊα αἰστιο 

πιϊδον αἰϊοτιῖ τις, (πιϑιηδπηοάτιπι οἵ ΡοῚ Οϑθδηι 

ΡΓΟΡΘίδπῚ οἱ ΡΟ ΉΪϑὶ. Πρ58 νΘΡῸ ΕΠ] Θχὶὶ ἃ] 16 η05, 
οἱ νἱνθηΐθ τη6 ὙΠῸ, Δ] ογὰ πα, πες γϑγθίαν 

ΥἹΡῚ ΔΙ ΤΘΡῚτι5. 6556. Οὐ γΘΓῸ ΒΡ η585 τιν αἰ ν᾽ πιι5 

ἃς θθαῖιι5 Ῥαιίτ5, νδῖτιβ 1116, δὲ που ῃΐο, 410 

ΒΘ ΠΘΘΠῸ 80 ἀοοίο 6, γο]!οΐα ραΐονπηὰ ἄοιμο, Πο- 
ΤΏ]Π0 ΘΟΠ]ποίὰ 659 ΔΛ ΠΟ ἐϊοαΐ ἰαπίο τηαΐὸ 

ἀοΙθπ5 πίργαιιο 9 ΤίπιοΥ᾽ Θτεῖπι χιίθπι ἐϊπιεαπι, Ὁ - 

ἷξε παῖδ, δὲ φιιθην τι θίποταπι, οσσμγτὶς παῖ, 1) 6- 

ϑροηϑανὶ δπίπι [6 τιτιῖ νΤῸ, νἴτ σίπιθηι σαδίαπι 6α ]ιῖ- 

ὑόγὲ (ιν ϊδίο : 564 τηθίπ 6 ΒΔ. ΠῚ 56 ΠΙῈΡ 61", Π6 (πο Δ 1 

τη040, τιξ 5ΒΕΓρΡθῃ5 ἔνδῃιν ἀθοθριὶ νϑυϑα α βιὰ, ᾿ΐα 

ΔΙ Φ Δ ΠΟ ΟΟΡΡΠ ΠῚ ΘΙ ΘΠ ΓΕ] 5ΘΠ5115 [π|. ΟΠ ΡΓΟΡΙΟΥ 

1ΠΠ1ΙΠῚΘΡῚ5 ΠΟΘ Ὴ [ΔΠΊΘῊ 15 56 ΡΟ ΘΟΠ Δ 5 511ΠῚ δἵς- 

ΓδοϊαιαΠι ἔπ} α] τι Π} ΘΟΠῚ ΡΥ ΠΊΘΡΘ, Θἐ 1Π ΠΠΠΊΘΙ15 ΘΧχ- 

8 πρὸς τοὺς ἁγίους 1 ΕΘ δα άιτιηΐ πολλάκις, 564 τηε- 

11π5 ἀθοϑὲ ἴπ (0151. ρυῖτηο. ὅδῖο δἴϊα τη ΘΠ ρᾶα]Ὸ ροβί 

παρὰ τοῦ νυμφίου, 5664] ρΡταρόβιτιο ἀθοβί 1 οοΐο 55. 

᾿ ὕστερον δέ 515 ἀπείψα! (οάϊοοβ. ἘΔΠΠ ὕστερον 

μέντοι. ΤΡΙἄεπ ροβί εὑρήσεις ἁ]ἀππὶ 661 χαὶ ἠκονερμέ- 

γον μᾶλλον μαχαίρας διστόμου, δὲ πιαϑὶς ἀσμΐαπι «ἰααἴο 

αποεϊρῖιε. ϑεα Ἰνο ἀδβαπε ἴῃ βορίθμη Νῖ55, Ποβιηΐ ρὰ- 

σῖτον ἴῃ οοἴο γεξε νι θ15 ΠΡῚΝ {πὸ Ροβὲ μὰ5 γόσοβ, πιστὴ 
Σιών, Ἰεσαπίατ 1π εα115, ἡ ποτὲ πλήρης κρίσεως, ἐν ἦ δι- 

καιοσύνη, ἐκοιμιήθη ἐν αὐτῇ, νῦν δὲ φονευταί -: Θμω οἰΐζι 

Ρίεπα )μάϊοῖο, ἐπ ψια ιδεϊίϊα ψιίεδοεὺ αἴ, πίσις ἀπείθτιι 

ποπιϊοίε. 

ἃ ἀποφθέγξαιτο πρός τινα Ἴ 515 ΟΠΠ65 οοήϊοο5. Μ95. 

ἐξέχεας δάχρυα; Πόσα δὲ γράμματα δπρὸς τοὺς 
ῃ ΘΚ, τὴς "Ἐν ΒΘ ξ , , Υἱους ἐχάραξας, δι’ ὧν ἠξίους ὑπερεύχεσθαί σου, 

᾿ . , - , ᾿ ΝΑ Η - τ χϑ ὦ 

οὖχ ἵνα γάμου ἀνθρωπίνου, μᾶλλον δὲ τῆς ἀτίμου 
’ - 5 ,ὔ ΡῚ 3 οὃ “τ , 3 Ὁ 

ταύτης φθορᾶς ἐπιτύχης, ἀλλ᾽ ἵνα τοῦ Κυρίου ᾿Τησοῦ 
ΡΠ; ᾽ὔ Ξ Π , ΥΩ ο-ῸὉ , 5 2 Ξ 

νἢ ἐχπέσης; Ποσάχις δὲ δῶρα τοῦ νυμφίου ἐδέξω ; 

Ὡ“» 

πὶ ὃ - ᾿ , πο 5.) αὐ τ ΟΝ Το ον 
ι δεῖ χαὶ λέγειν τὰς δι᾿ ἐκεῖνον παρὰ τῶν ἐχείνου 

τιμάς; τὰς μετὰ παρθένων συμόιώσεις ; τὰς σὺν 

ἐχείναις προόδους : τὰς παρὰ παρθένων δεξιώσεις ; 
δε τε Ἷ , 5» , Α " κ 

τὰ ἐπὶ παρθενία ἐγκώμια ; τὰς παρθενιχὰς εὐὖλο- 
ἤξχλα,, ὯΝ Η ῃΖ , 3 9 - 

γίας; τὰ ὡς πρὸς παρθένον γράμματα; ᾿Αλλὰ νῦν 

ὀλίγην αὔραν δεξαμένη τοῦ ἀερίου πνεύματος, τοῦ 

νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας, πάντων 

ἐχείνων ἔξαρνος γέγονας " χαὶ τὸ τίμιον ἐχεῖνο χαὶ 

περιμάχητον χτῆμα βραχείας ἥδονῆς ἀντιχατηλ- 
᾿ οὐ Ἁ Ἁ } “ ᾿ Ἷ 

λάξω, ἣ πρὸς καιρὸν μὲν λιπαίνει σὸν φάρυγγα; 
ΠΣ τὦ 

Β ὕστερον δὲ πιχρότερον χολῆς εὑρήσεις. 

5 ἃ ,ὔ , ὡς Ὁ κ Τ᾿ τος - , 
Ἐπὶ τούτοις τίς οὐχ ἂν πενθήσας εἴποι, Πῶς ἐγέ- 

΄ , Α -.., “ ι ΕῚ 
ὄρνη πόλις πιστὴ Σιών; Πῶς δὲ οὐχ ἂν αὐ-- 

Ἂ 

Α τὸς ὃ Κύριος  ἀποφθέγξαιτο πρός τινα τῶν νῦν ἐν 
, « , , Εν Δ 2 , , 

πνξυματι Ἱερεμίου περιπατούντων, Εἰδες ἃ ἐποιὴσε 

τὼω ΄' 3 Ν᾿ ὔ 

μοι ἣ παρθένος τοῦ. ᾿Ισράήλ; ᾿Εγὼ ἐμνηστευσάμην 
,ὔ ΜῈ 5. Δ Ν τ 2 , Γ ΝΥ ἢ ᾿Ν 

αὐτὴν ἐμαυτῷ ἐν πίστει χαὶ ἀφθαρσίᾳ, ἐν δικαιο- 
,ὔ δ τ ,ὕ ς ΝΣ. 5 ΡΞ αἵ "- -" 

σύνη, καὶ ἐν χρίματι, καὶ ἐν ἐλέει χαὶ οἰχτιρμοῖς, 
ὍΣΣ Σ διὰ ὩΣ τοῦ Ζ Ἔν ΡΞ Σ ᾿ 

καθὼς χαὶ διὰ ᾿Ω)σηὲ τοῦ προφήτου αὐτῇ " ἐπηγγει- 
Ἂς "ἢ ΑΝ 5 ΝΑ ἼΞ: 5 Δ" , ᾿Ὶ - 

λάμην. Αὐτὴ δὲ ἠγαπήχει ἀλλοτρίους, χαὶ ζῶντος 
“το -ὦα κ ΛΝ ΄ " 

ἐμοῦ τοῦ ἀνδρὸς, μοιχαλὶς χρηματίζει, καὶ οὐ φο- 
- ΄ 5“ ἈΝ ΕΩ ΄“'’) ὧἱ Ψ 

δεῖται γενομένη ἀνδρὶ ἑτέρῳ. Τί δὲ ἄρα ὃ νυμφα- 
- ᾿ Ἷ -ὉΨ Θ - 

γωγὸς, ὃ θεῖος χαὶ μαχάριος Παῦλος, ὅ τε ἀρχαῖος 
ὅν. χα ᾿ 7 τὰ ΟΥ̓, γον Ξ ,ὕ ι ᾿Ν 
ἐχεῖνος, χαὶ ὃ νέος οὗτος, ὕφ᾽ ᾧ μεσίτη χαὶ διδα- 

σχάλῳ τὸν “πατρῷον οἶχον χαταλιποῦσα, τῷ Κυ- 
Ἤ ᾿ Ε - ΄, -Ὁ 

ρίῳ συνήφθης; Ἄρα οὐχ ἂν εἴποι τῷ τοσούτῳ χαχῷ 
, Ἷ Ὁ 

περιπαθήσας ἑχάτερος; ΦΦόδος γὰρ ὃν ἐφοδούμην, 

ἐδ 
΄ 

πτρν , Ἄ, δ νῷ , ,ὔ 2 Ἁ 

ἦλθε μοι, χαὶ ὃν ἐδεόοοίχειν, συνήντησε μοι. Εγὼ 

ἐν γάρ σε ἡρμοσάμιην ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν Εν γάρ σε πρμοσαμη θροῦς ἵχῶ 
πὰ -“ “ ᾿ , - 

παραστῆσαι τῷ Χριστῷ, κχαὶ ἐφοδούμην ἀεὶ μή 
ὦ - ἧς : οἡ 5 ΠΕ ΦΑΝΕΣΣ, Εὖ ΠἸΞΡΕΝΣ Ἐς ᾿ πως ὡς ὃ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν “ἐν τῇ πανουργίᾳ 

- εἰ -- ἢ } , Ὥ , 

αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ ποτὲ τὰ νοήματά σου. Διά τοι 
-ρ - , Α 

τοῦτο μυρίαις μὲν ἐπῳδαῖς ἐπειρώμην “ ἀεὶ χατα- 
͵ 

Ρ᾽ ἐπηγγειλάμιην  Μα]ς 1π 6115 ἐπυγγείλαμεν. Μοχ 

ει τοῦ ἀθανάτου ἀνδρὸς, 564 τηο]πιι5 ἀΡοβὲ Π]ὰ4, ἀθα- 

γάτου, ἃ Με. εἰ (0151. ῥγῖπηο. 

ς πατρῷον 1 Ρ]ετΙ4αε Νῖβ5. μητρῷον, Κ᾽ δἰ 15βτηὶ ἴα- 

τηθη (ο153]. εἰ Μεά. εἴ 41 ποῆπ}}} Παρ επξ αἱ 61}. 

ἃ ἐν τῇ πανουργία 1 Ῥτεροβιίίιο δα πὰ εχ βὲχ Νῖ58. 

Μοχ εὐπ απίς πὰ τόσες, διά τοι τοῦτο, ἀἀάιληξ ἀπὸ 

τῆς ἁπλότητος τοῦ Χριστοῦ. 5ε4 πες ἀεβιιηξ ἴῃ οπμ θιι5 

Μ55. [θ᾽ θπι 6411 ταῖς πνευματικαῖς ἐπῳδαῖς, δρίνίζα- 

ἐϊϑιι5 ἱπεαηϊαπιεγίῖς. ϑεα τρϑ]τιι5. πιὸ ἈΠΕ 55, τη ϊ 

Οὐοαϊοο5 (ο15]. εἰ Με. 4ὸ5 π᾿ ἑδχέιι 56 {11 5.1 Π1118. 

ε ἀξ  Πρεαβὶ ἰπ τσ θιὰ “ποθι5 (οαἸοΙθιι5. 

εν "0. σαντα, χε Ὼεκι νι - 

πὶ ως δμμο τῶ...» 

ιν αν ὖν 



ἘΡΙΒΤΟΙ,Α ΧΙΕΥ͂Ι. 105 

στέλλειν τῶν παθῶν τὸν τάραχον, μυρίαις δὲ φυλα- 
χαῖς συντηρεῖν τοῦ Κυρίου τὴν νύμφην, καὶ τὸν 

βίον ἀεὶ τῆς ἀγάμου διεξήειν, ὅτι δὴ μόνη ἣ ἄγαμος 
μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵν’ ἢ ἁγία τῷ σώματι 

ν “- ΄ ι ἣδ. 2.2) - ΓΞ 
χαι τῷ πνευματι" χαι τό αςιωμα τῆς παρθενίας ν 

“τ Φ ι 

ὑφηγούμην, χαὶ ναόν σε Θεοῦ προσαγορεύων, οἵονει 

πτερὸν ἐδίδουν τῇ ζ προθυμία, πρὸς Ἰησοῦν ἀνα- 
- .- - λ . χουφίζων, καὶ τῷ φόδῳ τοῦ δεινοῦ πρὸς τὸ μὴ πε- 

σεῖν ἐδοήθουν, 8 λέγων, Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ 
φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὃ Θεός. Καὶ δὴ καὶ τὴν ἐχ 

τῶν προσευχῶν μου προσετίθουν ἀσφάλειαν, εἴ πως 
μι δλό , Ἂν - Χ ! λ ᾿ Ν τ ὀχληρόν σου τὸ σῶμα καὶ ἣ ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα 
ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ τηρηθείη. ᾿Αλλὰ γὰρ εἰχῇ ταῦτα πάντα 
΄, - 

χεχοπίαχα εἰς σέ " χαί μοι πικρὸν ἐξέόη τῶν γλυ- 
χέων ἐχείνων πόνων τὸ πέρας " καὶ στένειν ἀνάγχη 

᾿Ξ 
πάλιν ἐφ᾽ ἣ ἔδει με χαίρειν. ᾿Ιδοὺ γὰρ ἠπάτησαι 
πα ον ὩΨ κ ἘΦ ΝΥ , Ύ 

μὲν ὑπὸ τοῦ ὄφεως, τῆς Εὔας πικρότερον. ἔφθαρ- 

ται δέ σοι οὐ τὰ νοήματα μόνον, ἀλλὰ γὰρ σὺν ἐχεί- 
νοις χαὶ αὐτὸ τὸ σῶμα " καὶ τὸ φριχῶδες ἐχεῖνο, ὃ 
χαὶ εἰπεῖν ὀχνῶ , καὶ σιωπᾶν οὗ δύναμαι (ἔστι γὰρ 
ὡς πὺρ χαιόμενον χαὶ ᾿φλεγόμιενον ἐν τοῖς ὀστέοις 

μου, χαὶ παρεῖμαι πάντοθεν, χαὶ οὗ δύναμαι φέ-- 
ειν), ἄρασα τὰ μέλη τοῦ Χοιστοῦ πεποίηχας μέλ ρειν), ἄρασα τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ πεποίηκας μέλη 

πόρνης. Τοῦτο μόνον ἐν πᾶσι χαχὸν ἀσύγχριτον " 
τοῦτο καινὸν ἐν βίῳ τὸ τόλμημα. Ὅτι διέλθετε, 

͵ ᾿ ' 

φησὶ , νήσους Χεττιεὶμ., καὶ ἴδετε - χαὶ εἰς Κηδὰρ 

ἀποστείλατε, χαὶ νοήσατε σφόδρα, εἶ γέγονε τοι- 

αὖτα,, εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν, χαὶ αὖ- 

τοὶ οὖχ εἰσὶ θεοί - ἢ δὲ παρθένος ἠλλάξατο τὴν 
, - ἣν -Ὡ Ὁ 

δόξαν "αὐτῆς, χαὶ ἢ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῆς. 
ῬἘξέ τ ὃ ΕῚ δέν 52} ἃ ΕΞ ρος ἘΠ ἐξορι συ οὐξαι 

"ξέστη ὃ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ χαὶ ἔφριξεν ἣ γῆ ἐπὶ 
» ᾿, ᾽ὔ, - ΄ τὶ 

πλεῖον σφόδρα. ἰΛέγει καὶ νῦν ὃ Κύριος, ὅτι δύο 
ΞΑΎΚΑῚ λ ΝΣ Η ς ΄ 3 , 

χαὶ πονηρὰ ἐποίησεν ἣ παρθένος, ἐμε ἐγχατέλιπε 188 

τὸν ἀληθινὸν τὸν ἅγιον ψυχῶν ἁγίων νυμφίον, χαὶ 
ΕῚ 7 Χ 5 τ ᾿ δ -Ὁ .- ᾿ 

ἀπέδρα πρὸς ἀσεδὴ καὶ παράνομον Ψυχῆς διιοὺῦ χαὶ 
, 3 ΄ ᾿ - - 

σώματος φθορέα. Ἀπέστη ἀπὸ Θεοῦ σωτῆρος αὐ- 
τὠω Γ , ᾿ - “ω πες Ἃς 

τῆς, καὶ παρέστησε τὰ μένη αὐτῆς δοῦλα τῇ ἄχα-- 
ἐᾷ λ τ ᾿ τω " 

θαρσίᾳ χαὶ τῇ ἀνομίᾳ. ᾿Εμοῦ δὲ ἐπελάθετο, χαὶ 
᾽ὔ - ἀπ - Ἐπ ἀῶ» ὑ τ 

ὀπίσω τοῦ ἐραστοῦ αὐτῆς ἐπορεύετο; ἐξ οὗ οὐχ ὀφε- 
΄ὔ 

λεθήσεται. 

ἔ προθυμίᾳ 1 ἘΔ41ῈῚ δάάιιηι καὶ, 564 ἀδεβί ἴῃ Ρ]ουῖβις 

Μ,55. "θ]άθμη ἰγεὲ5 (ο 1665 ἀναχουφίζον. 

Ε λέγων 1 πος {ταπβια]τητ8 πὰπο γοοθπὶ εχ (ο΄. 

ΟΟ15]. εἰ Μεάϊο. Μα]ς 1ῃ βατεῖ5 Ἰεσεβαΐιμ ροβί φθεί- 
ρει. 

Ἀν ὁλόχληρόν σου 1 56χ Μί88. ὁλόκληρον σοι, 564 ἰατηθη 

σοἔιιβ βίη (ο15]. εἰ Με. οὐ 6115 Θοπβοπεϊπηΐ. 

εἰ φλεγόμενον  Π)εεβὲ ἴῃ 86ὲχ Νί55., ποῦ ἐᾷ πηθπ ἴπ 

Μεά. εἱ (ὐοἱ5]. ρυῖίπιο. ὕὔπι5 εχ Ἀδρι5. φλέγον. Ῥαι]ο 
Ῥοβὲ αποίοναΐε νοΐονππι (οήϊοιπη οπη θη ἀυῖτητις 

ΟΕ} 115 ΤΟ ΠΉΪΗΪ 5 ΟΠ 581 ΟἸΙβί 16, οἱ νἱΐαπὶ ἰη-- Οἰαεοὶς Τ. 

ΠΕΡ [88 5ΘΠΊΡΕΙ ΘΧρΡΟΠΟθδηΙ,, “πο ᾿πηιιρία 50ἰἃ τ. ὅσσ. 7. 
σαΓαΐ {1188 ῬΟΙΠΉΙΩΙ ϑδιιπξ, τι 511 ϑαποία ΟΟΥ̓ΡΟΙΒ εἱ 84. 

ΒΡ τα ; οἱ νΊγσΊ Ια 15. αἰ ΠΣ ἔθ ΠῚ ΘΠΑΥΓΆ ΌΔΠ1, οἱ 
[ΘΙ ΡΙτπὶ Π 6] ἰ6 ἀρ}6}]8Π5, γϑ αὶ 4145 δά άθθαιῃ, 

Δἰδου τα 6 ΘΡΊ 6 Π5 δ {6 511Π}| ; οἵ Ρ6. Π1Δ]1 {ΠΠΠΟΥ̓ΘΓῚ 

δ σαν ΘΠ 11} ΟΑ511Π} 5 ΠΡ ΡΟ 185 ἔθ θατη, οαπὶ 41- 

ΘΘΡΘΙῊ : δὲ φτεῖὶς ἐεπιρίτει [) δὶ ρῥγο[ατιαΐ, πέτα ρότ- τ. Οοτγ. 3. 

οι 1 οιι5. ϑ6ὰ δὲ ρυβϑι ἀπιπὶ 6χ ῬυΘοΙ]τι5. Πη6]5 7᾽ 
Δ΄ 4681), 51 41ιἃ γί! 6 ἸΠέθσγτ πη ΕΠ] ΘΟΓΡῚΙΒ5 οἵ 
ΔΗΪΠηἃ δ 5ΡΙΡΙ[τ|5 Ροβϑϑί οἱἵγὰ ΓΘΡΥΘΠΘΠΒΙΟΠΘΙῚ 1Π 

αἄἀνεοπία ΠΟΠΉΪΠΙ ΠΟΘΕΡῚ {651 ΟΠ ΥΊ5Ε βοῦν αν. Αἴ 

[ριιβέρα πο ΟἹ πὰ π᾿ ἰ6 Δ θΟΥᾶν 1, ΤῊ] ΠΙ4π|6 ἃπηὰ-- 

Γ115 ΘαϑῖΠ| ἀπ] οἴπιπ Ποῖ ᾿ὰ θογ τη Θχτίαι5, ΓΕ- 

5157Π6 ἸΠΘΘΙΠΘ ΠΑ] ΠΘοΘϑϑιίαϑ ΟὉ Θᾶπη, 46 4πὸ σἂτ- 
ἄδγθ 1η6 ορογίθεθαϊ. Εδοθ 6πὶπὴ ἀθοθρίᾶ 65 ἃ 856 }- 

Ρεηΐθ ΔΙ ΔΙ] ΘῊ {115 4πδῖὴ ἔνδ. ΟογΡαρία Θϑῖ ΟῚ 

ΤΏ6η5 ἔπ 501π|Π|, 564 Θ[18 Π} Π:Πἃ ΟἸΠῚ ΠΠΘ Πἴδ ΘΟΡΡΤΙ5 

την. ἘΠ Πουγοπάιμι ΠΠπώ4 αιοά οἱ ἄϊσογα ρυάθι, 

ΠΘΟ [διηθη 5166 4π60 (6ϑὲ δπῖπη σψοϊαΐ ααϊάδιὴ 

15 η15 ἴῃ Οϑϑι} 115 ΠΙΘΪ5. ΔΟΟΘΉ5115 δὲ ἃΡά6η5, Γ650]- 
γΟΡΠ6 ὉΠ ΙΖπ6 οἵ ΠῸΠ ΡΟϑϑιιΠὶ [66 ), [0]]Θ 5 

αὔὐίψπ6 πηθιη γὰ ΟΠ ΓΙβ[1, τηθιι ὈΓὰ [ΘΟ] 511 τη ΡΘΕ 

οἶ5. ος ὉΠῸΠῚ Θχ ΟΠΊΠ] 115. Πα τ1Π} ΠΟΙ] ΟἸΠΠῚ 

Α1]10 ΘΟΙΏΡΑΡΑΡΙ : ΠΟΟ ΠΟΥῸΠῚ δϑὲ 1 νἱΐα [Δ ΟἸ Π115. 

Ρεγίγατιϑῖῖθ, Ἰπατῖ, ἐπϑεῖας ( Πιϑε{{πὶ οἱ νιαἰθί6, γον ορι. 

οἱ ἐπι Οδάατ πιϊ{ϊ6, οἰ σοπεοίογαίο το]δπιοτιίοτ'., 19. 11- 

ἀπ [αοία εοἰηΐ ἰαϊΐα, ἀπ ρογπιιίαγῖτιί σεπίος εἶδος 

5105: οἵ ἰξιὶ τιοτι διετιΐ αἰ : νιγσο ἁπιΐθιη τηπίαν! 

Β]ου τη 5118}, 6] ι54116 σ]ονῦία εϑὲ πὶ ἔπ  π 1η6 

5ιια. ΟΡ ϑίπρυ σα πὶ ΟΡ πος, οἱ ᾿π ΠΟΥ ΕΠῈ ΓΟΥΓὰ Ζρία. ν.12. 

γϑμοιηθηί5. ὈΙοῖς δέϊατη πππο Ποιηΐπιβ: Ππο "9" 

πα ]ὰ ρογρδίγαν! Ὑἶγθὸ : πη6 ἀθρθ  4π1} γϑυιιηι Δη]-- 

ΠΥ ΠῚ 58 ΠΟΙΔΡ ΕΠ 58 ΠΟ. ΘΡΟΏΒ.Π), Εἴ σΟΠἤ σε 

δ ᾿πηρίτιμ δὲ ἐπὶ {πππιΠ} ΔΙ Π188 5011] ἃ0 ΘΟΡΡΟΙΡῚ5 
ΘοΡΓαρίογθη. Παίθοι ἃ 60 θυ υῖουῈ 5110) Εἴ ΡΓδδ- Πο»». 6.19. 

μυΐϊξ πηθπΓᾶ ϑι1ἃ 5ουνὰ ᾿πηΠΠ ἀ1{128 οἱ ᾿ΠΙ 48]. οςε. 2. 13. 

ΟΡΙὰ δϑὲ διιθ πη Πη6], οἵ ροϑί ΔΠΊ [ΟΡ ΘΕ ΠῚ 5.11 

10αΐ, ἃ {40 ΠΟοη νᾶ} 1. 

«πο νἱτῖοβα ἴῃ βα 15 Ἰερεθαΐαν ἄρασα γὰρ τὰ μέλη, οἵ 

1ηἴτα χαὶ εἰ νοήσατε. ᾿ 

κ αὐτῆς, χαὶ ἡ δόξα  Ηδο ἄδβιπαξ ἴῃ οοἴο Νῖβ5., πὴ 

ἰαπιθη ἴθ Μεάϊοθο εξ (ὐοἰβ!!πἴαπο ρυῖπιο. 

1 λέγει 7 ἘΔ αἀάδιυπε πάντως, 564 τπο]τπ5 ἀθοβ ἴπ 

Με4. εἰ (οἴ51. ρυΐπηο. Ν οι τα α]ῖο ροϑβὲ δα τῇ ἀνομίᾳ 

εἰς τὴν ἀνομίαν, εἴ ἐπελάθετο, λέγε: Κύριος. ῬΙΪπλτπὶ 

δαἀιτατπηεπίαπι αἰεί ἃ (οἱβὶ. ρυῖπιο εἰ Ν6α., ΔἸ τ ση 

Ὁ οοεἴο Μί85. 



(Ι]αΞ515.}1. 

ἅσις. τ. 

ΑΔυϊιονΐα πὶ 
οϑἵ νιρσι 15 

ΠΏ 6ο δοηβ6- 

σταῖς εοὐτ- 

ταρίεϊα. 
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21. 

7]αιι}ι. τὸ. 
- 
Ἵ 

«7ενόηι. 8.΄. 

͵7εταπι. 3.7. 

7ώτηι 8.22. 

100 5, ΒΑΘΙΠΗΙῚ ΟΡΘΑΚΕΕ ΘΑΡΡΑΡΠΟΟ. ΔΑΠΟΗΙΕΡ. 

ἡ. Ἐχροάϊνοι εἰ τι τ 9] ἀϑι Παυ]α οἰΡοᾶ ἙΟΙΠ ΠῚ 

ΟἸΡ51|5 Ῥοϑιία [πἰϑϑεῖ, οἱ 1ῃ ΠΙΔΙῈ ΡΓοἤθοῖαβ ο5856ξ, 

᾿Ροιίαι5 4080} ἐπρομαι να [556 νἹΓΡΊΩΙ ΠΟΠΉΠΪ. 
Οὐ5 5ϑύντιβ σΟη τ Π]ᾶχ ᾿ἴὰ ᾿Π58 ΠῚ. τι ἴῃ ΠΘΙΡΊ]ΘΠῚ 

{ΠΟΥ 56. ἴρ56. ᾿π]οογοῖ ἢ ἅπ| 4115 ΡΥ 40. 60 

διηθητς ἀθνθηϊῖ, τι ᾿ρ58 Ποὶ ἀοπᾶγῖα σοπΠπσθ- 

νοῦ, πὸη νᾶϑα πα ηϊμηδλία,, 566 σοΥΡΟΥὰ νἱνΘΠΠᾶ » 

οἵ δηϊπηδην ἐπ Πα  ἐαπέθεη Πα οπίϊα [ἀοΐδη} δα 1Πγἃ- 
ϑίποϑμ Π 6] 3 Οὐι5. τιμᾶ τὴ ἀυιΠ{π|5 Θὲ 1η πηθ ἃ 

οἰν! αἴθ οἵ ϑουθηᾶ ΠΙΘΡΙ 16. ἸΠΊΆΘΊΏΙ ΓΟΟΊΘ6 [ΟΠ ἃ 5 
᾿πηΠη ΠΟΥ ἢ ῬΟΡΟΟΥΡΙΙΓΠῚ ᾿ΠΒΟΡῚ ΘΓ ΔΙι5118. 6556 9 
Ναριεϊα5. Ππ πὰ Πὰ5 51 {1||5. ψ]Οἰαυ θυ]  .. 1Π}Πη156}1- 

σΟΡ 6, σΟΓαΠῚ ἀπο] λη15. ἀπὰς ἐγ} } 115. [6 511|]|}0115, Τη0-- 

εἶσταιν. Οὐδ ηΐο σΡΆΥΙΟΙ 6 ΘΠ ΡΙ1ΟΙΟ, Ῥ ΓΑ 115, ἀἸσητις 

ἙΘηΒΘθ ταν, 48ὶ ΕἸΠπιηὶ 1) 6ὶ νΊν θη 5 ΘΟποι]οαν!, 
δἰ {τι6 ΡΡΟ 5515. ΟΡ ΡΟ ΠΏ 5ΡΟΠΒΔ ΠῚ Δα] 6 10 

σοπίαπηπανὶϊ, ἃ 0 ΒΘΡ᾿Ρ απ ὙἹΡΘΊ Πα {15 ΘΟ ΠΠ16- 

11ὰ αἰοοιτ 9 Ατ 1Π|ὰ,. ᾿π4π||ΐ, νο]οραῖ., πθο ᾿ην 185 

ψ] πὶ ᾿πῖ81. 564 οὐ Πρ ἀϊποϑὰ 118 συ ρα ἀομ πὰ 

ΡΟ νῚ ΤΟϑθρἢϊ ΔΠΊΟΓΘ ᾿ΠϑΔ ΠΙΘθαΐ : ΨΘΙῚΠῚ ΠΟΙ 

γἱοῖς νἱρεπίθη Ραμ οὶ [ΠΡΟ ἱπηρι 1088, ΠΟΊΠ6, 
1Πὰ πη Π]}τι5. νἱτη ΤΠ ΓΘ ΠΟ, δα ἱπιαυςαΐθη 1116 
αἄάδοία5. Αἴ 1Π|ἃ πος ἀθογονογαΐ,, ᾿Π{π|ἴ. ΠΘῸ Δη1- 

ὈΪ 5. ρας νΊγσῸ ; οἷ 51] δθῸ ΠῸῚ ψ ] Π] 556 ΠῚ, [Ἐ|5-- 

δὲ ἃ ΔΙ [61Ὸ σογερία. Ορογίθραις ψαϊάθπηι δὲ ΕἸ- 
Τ1πιη} ΠΟ ἢ ΠΠἾ5. ἔν 1 : 56 νδὸ ΠῚ ρῈν {πθηὴ {γ864]-- 

ἴ{|5 δῖ ; [πὸ δοαπάδϊα νΟΠΙΓῈ ΠΘΟΘ556 6ϑὲ : 5664 

γε {Π1 ΡῈ. 46 πὶ ν θη ππηΐ. 

ὅ. Αἀ Πδο δαΐοθπι, Νμηιψιϊα φιὶ σααϊξ., ποχὶ 

ΤΘϑγσὶι ἢ αὐὶ ἡτιὶ 586 ἀρογεϊξ, τιοτὶ σοπινογ {πε 

Οὐ ἀνουτΐ 56 νι ρῸ ΔΥΘΙΒΙΟΠΘ ᾿ΠΠΡ 6 ΠΕ, ἰδηη- 

οἴϑὶ διά νι ΟΠ Ἰβ 1 ΠῚ ΘΡΟΠ511Π) Ρ6Ρ ΤΟ δ ΠῚ 41- 

ὁρηΐθηι: Εὲ αὐτὶ ροδίχιαηι δοογίαία {εἰ πῶς 

οἰππία., “4 πιὸ τορογίογο; οἱ τορνοῦδα τιοὴ 65ΐ. 

Μμηϊφια τϑεῖπα ποτὶ δε: πὶ σαίααα ἢ απ πιοαϊ- 

σις τιοτι 65: ἐἱὲ Ὁ Οματο ποτὶ αἀϑδοοηαϊε σατιαίίο - 

{6 ροριιἶϊ πιο Ἀο τητϊα Φαϊ θη) ΓΟΡ 5. ἢ 
ἀϊνιπα ΒΟΡΙρΡαΓὰ Π14}1 γοιηθ ἴα, τη] ἃ Θχ ᾿πίθυ πὶ 

8 54} π|θ 1 πη Ἰσατηθηΐα,, 6 που ΐθ δέ 116 γοϑαΥ- 

ῬΘΟΠΟΠΘ ΠΙΥϑἰθΡα 7. 46. Πορροη40 {πά]οῖο ἀθάτιθ 

ϑοῖθυ 0 ΒΌΡΡΠΙΟΙΟ [οϑε πηοηΐα., ἀθ ρα πϊίθηϊα οἱ 

γϑηϊὰ ρϑοσαϊογτιτη ἀοσμηηαία ; ἱΠΠΠΙΠΊΘΓᾺ 1} 4 σ0η-- 

γΘΥΒΙΟἢΪ5 ΘΧΘΠΊρ ἃ, ἀγοἢΠ Δ ΠῚ, ΟΥΟΙ] Δ, ἢ] ΠῚ 

ἃ συνέφερεν Τὰ οπηπο5 Νῖς5. ἘΘῚΠ συνέφερε δὲ χαὶ. 

» δοῦλος 1 ἘΔΙΗ αἀάιπὲ οὕτως, φιοά ἀρεβὶ α Ν55. 

Τλοοβι εἴτα θ᾽ θη Κυρίου 1π (ο15]. ρυῖπηο εἰ Μοά. 

ο δοχεῖτε 1 81. Ν58. δοβέσευ  Νἰδπεὶ δοχεῖται. Ῥαι]ο 
Ροβὲ δ Θεοῦ ζῶντος. Νονοη Νῖ55. υἱ ἴῃ ἰοχίιι. 

ἃ ἐῤιασάννεν  Ποοβὲ αὐτήν ἴῃ ΟΠ ]Ριι5 Νῖ55. οἱ δχοῖ- 
Ῥὶα5. ἀτιο5. να πιβ 1551 105. 

ε πρὸς ἄλλον ἂν ἐφθάρη } 510 οοάϊοε5 Νίδ5. πούοπι. 

ἃ Συνέφερεν αὐτῷ εἰ μύλος ὀνιχὸς περιέχειτο περὶ 

τὸν τράχηλον αὐτοῦ. χαὶ ἔῤῥιπτο εἰς τὴν θάλασ- 

σαν, ἢ ὅτι ἐσχανδάλισε τὴν παρθένον Κυρίου τις. 
Β " Δοῦλος αὐθάδης εἰς τοσοῦτον ἐμάνη, ὡς δεσποτιχῇ 

χοίτη ἑαυτὸν ἐπιῤῥῖψαι ; ἢ ποῖος ληστὴς ἐπὶ τοσοῦ- 

τον ἀπονοίας προήχθη, ὡς αὐτῶν ἐφάψασθαι τῶν 
τοῦ Θεοῦ ἀναθημάτων, οὐ σχευῶν ἀψύχων, ἀλλὰ 

σωμάτων ζώντων χαὶ ψυχὴν ἔνοιχον ἐχόντων χατ᾽ 
2 , -- ἐς .«" " 2 23. Υ̓ εἰχόνα Θεοῦ πεποιημένην; 'Τίς ἀπ᾿ αἰῶνος ἤχου- 

Ὁ» ΄, σται ἐν μέση πόλει χαὶ στχθερᾷ μεσημύρία εἰχόνι 
- , “Ἃ ΕῚ , ΟΣ ΕἼ ῥ᾽ , εν 

βασιλικῇ χοίρων μορφὰς ἀκαθάρτων ἐπι γράψαι τολ 
, . , ᾿ 

μήσας; ᾿Αθετήσας τις γάμον ἀνθρώπου, χωρὶς οἷ-- 

χτιρμῶν, ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ μάρτυσιν, ἀποθνήσχει. 

Πόσῳ, “ δοχεῖτε, χείρονος ἀξιωθήσεται πρδρας 

ὃ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ χαταπατήσας, χαὶ τ αὐτῷ 

χαθομολογηθεῖσαν νύμφην νοθεύσας, χαὶ τὸ πνεῦμα 
-“ο᾿ Ἅ 

τῆς παρθενίας χαθυύδρίσας : ᾿Αλλ᾽ ἐδούλετο, φησὶν, 
Ρ] , οὖ ] Ψ . ἃ 24 , 3 ΄ ὶ ἐχείνη - χαὶ οὖχ ἄχουσὰν έἐδιασάμην αὐτήν. Κα 
οἹ ᾽ “δ - 3 7 ΕῚ -Ὁ γὰρ ἣ δέσποινα ἣ ἄσωτος ἣ Αἰγυπτία αὐτὴ τῷ χα-- 

λῷ Ἰωσὴφ ἐπεμάνη,, ἀλλ᾽ οὖκ ἐνίχησε τὴν ἀρετὴν 

τοῦ σώφρονος ἣ νανία τῆς ἀκολάστου, οὐδὲ, χερσὶν 
δι. β Υ ͵ πρῶ Ἁ ἔνε; “ δ τὶ 

αὐτῆς βιαζομένης,πρὸς τὴν παρανομίαν ἐχεῖνος ἐόι- 

άσθη. ᾿Αλλ’ ἐχέχριτο ἐχείνη τοῦτο, φησὶν, καὶ οὖχ- 
Αι ἐπὶ ηΖ Β ᾿ τα ΑΒΕ" ,᾽ 15 ΟΖ δ " 
ἔτι ἦν ΤΣ χα! εἰ ΓΕ ὑτἢ ἐδουλόμην, προς 

ἄλλον ἂν ἐφθάρη. Καὶ γὰρ τὸν γΥιὸν τοῦ ἀνθρώπου, 

φησὶν, ἔδει παραδοθῆναι, ἀλλ᾽ οὐαὶ δι᾿ οὗ παρε- 
ὯΙ ᾽ ἴ ' ᾽ Ρ 

δόθη: χαὶ τὰ σχάνδαλα ἐλθεῖν ἀνάγχη; ἀλλ᾽ οὐαὶ 
τς Ἡρνάν ἄν. αι Ν ΡΟΘΕΣ δι’ οὗ ἔρχεται. 

᾿ ᾿ , , 
ΓΕ πὶ τούτοις, Μὴ ὁ πίπτων οὖχ ἀνίσταται; ἢ 

΄ 

ἅπο στρέφων οὐχ Ἐπ σε: Διὰ τί ἀπέστρεψεν 
" 

[Ὁ 

9 ἣ παρθένος ἀποστροφὴν ἀνε γ καίτοιγε ἀχούσασα 

δ Χριστοῦ τοῦ νυμφίου διὰ Ἱερεμίου λέγοντος" Καὶ 
εἶπα μετὰ τὸ πορνεῦ σαι αὐτὴν ταῦτα πάντα" πρός 

με ἀνάστρεψον" χαὶ οὐκ ἀνέστρεψε. Μὴ ῥητίνη οὐχ 

ἔστιν ἐν Γ αλαάδ; ἢ ἰατρὸς οὐχ ἔστιν ἐχεῖ; Διὰ τί 

οὐχ ἀνέθδη ἴασις θυγατρὸς λαοῦ μου; Ἢ χαὶ πολλὰ 

μὲν ἂν εὕροις ἐν τῇ θεία Γραφῇ τοῦ χαχοῦ ἀλεξή-- 

ματα΄ πολλὰ δὲ ἐξ ἀπωλείας εἰς σωτηρίαν φάρυαχα- 

τὰ περὶ θανάτου χαὶ ἀναστάσεως "μυστήρια, τὰ 

περὶ χρίσεως φοδερᾶς χαὶ αἰωνίου χολάσεως ῥήμα- 

“ Ὡ εἷ ξὴ τὶ περὶ μετανοίας χαὶ ἀφέ ἔσεως ἁμαρτημάτων 
δόγματα: τὰ ππτ ἐχεῖνα τῆς ἐπιστροφῆς ὑποδείγ- 

ματα τὴν δραχυμὴν, τὸ πρόδατον, τὸν υἱὸν τὸν 

ΕΔΊΕ πρὸς ἄλλου ἂν διεφθάρη. 

[ἐπὶ ἘΥΕΟΣΣ ἘδῚΠ αἀάιιπε πᾶσι δέ, 564 Περο ἴπ πο- 

σθπὶ “δϑιπὶ 155. [π ἰοϊἄθπη (ΟΠ οΙθι5 ἀοϑι ἀουαπ ταν 

4π|8 ἴῃ 6115 ροβὲ ἐπιστρέφει Ἰεσαπίαγ : οὐ γὰρ εἴ τις 
πέπτωχεν, ὀφείλει: καὶ χκυλίεσθαι, 7 ον ἐγεῖτι οἱ ψιιὶς οεοἶ-- 

εἰϊι, ἀενεῖ εἰ υνοἰμίαγὶ, 

Ε Χριστοῦ 1 (οαϊοο5 (οι ἤβιδπη1 χρηστοῦ. 
᾿ μυστήρια 1 51. οοαϊοο5 Νῖϑ5, οοἴο. ἘΠῚ μαρτύρια. 

ὡ πιριῶοα, Θο ᾿ 

““υ οι σαν τ. 



ἘΡΙΘΤΟΙΔ ΧΙΕΥΙ.. 

, ᾿ , κ .- - 
χαταφαγόντα τὸν βίον μετὰ τῶν πορνῶν, τὸν ἀπο- 
. δ 3 ἢϊς "Ὃ Ἷ δὶ ΠΥΡᾺ ᾿ , Η 
ὠλότα ἱκαὶ εὑρεθέντα, τὸν νεχρὸν χαὶ πάλιν ἀνα-- 
ὁ ὙΠ ς Κκ , .- ΞΕ -ὔ, 

ζήσαντα. Τούτοις "χρησώμεθα τοῦ χαχοῦ ἀλεξή- 
ἊΝ ΄ ᾿ Χ Ὁ - ᾽ ΄ 

μασι, διὰ τούτων τὴν ψυχὴν ἑαυτῶν ἰασώμεθα. 

Λαόε δὲ εἰς ἔ ἣν ἐσγάτην ἡμέραν (οὐ τὸ ἃ εἰς ἔννοιαν τὴν ἐσχάτην ἡμέραν (οὐ γὰρ 
᾿ ,ὔ Ὡω , ᾿ ᾿ δὴ μόνη σὺ τὸν αἰῶνα βιώσεις), χαὶ συνοχὴν, χαὶ 

, τ 

πνιγμὸν, καὶ θανάτου ὥραν, καὶ ἀπόφασιν Θεοῦ χα- 
,ὔ 

τεπειγουσᾶν, χαὶ ἀγγέλους ἐπισπεύδοντας, χαὶ ψυ- 
- , ᾿ “- Ὃ , Ὑ γῸ - χὴν ἐν τούτοις δεινῶς θορυδουμένην, καὶ ἁναρτωλῷ 

- ᾿ ᾿ ν ὦ 
συνειδότι πικρῶς ὅ μαστιγουμένην, καὶ πρὸς τὰ τῇδε 

- [᾿ 7ὔ οτὼἫ 

ἐλεεινῶς ἐπιστρέφουσαν, καὶ ἀπαραίτητον τῆς υα- 
ῸὋ᾽} , ῇ ,ὔ 

χρᾶς ἐχείνης ἀποδημίας ἀνάγχην. Διάγραψόν μοι 
-- ᾿ ΡῈ ο 

τῇ διανοία τὴν τελευταίαν τοῦ χοινοῦ βίου χατα- 
ΠῚ ω - ῳ - 

στροφὴν, ὅταν ἔλθη ὃ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ δόξῃ αὖ- 
τ κ - - , » “οἴ τ Ἀ Χ - 

τοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. “Πξει γὰρ, χαὶ οὐ 
εἰ “" - - 

παρασιωπήσεται" ὅταν ἔλθη κρῖναι ζῶντας καὶ νε- 
ἊΣ ᾿ .Ὁ δ.» χροὺς, χαὶ ἀποδοῦναι ἑχάστῳ χατὰ τὴν πρᾶξιν αὖ- 

πα Γῖτ , 1.3 ΄ ΄ δ λ τοῦ ὅταν ἣ σάλπιγξ ἐχείνη μέγα τι χαὶ φοδερὸν 
, Χ - 

χήσασα, τοὺς ἀπ᾽ αἰῶνος ἐξυπνίση χαθεύδοντας, 
τὴ , ᾿Ὶ 

χαὶ ἐχπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἷς ἀνά- 
τω .«ῳνἱ Ἀ Ὁ »Ἅ. Ξ 2 ’ 

στασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστα- 
ἐ 77 τω Ὁ 

σιν χρίσεως. Μνήσθητι τῆς τοῦ Δανιὴλ " θεοπτίας, 
[ ὦ ΜΉ Υδς ΕΝ λ , 2) ἦ 
ὅπως ἡμῖν ὑπ᾽ ὄψιν ἀγει τὴν χρίσιν. ᾿Εθεώρουν, φη- 

λλ [“᾿ μὴ Ἂ 3 ΄ Νὴ ἈΝ -ς - 

σὶν, ἕως ὅτου θρόνοι ἐτέθησαν, χαὶ παλαιὸς ἡμερῶν 
"» ,ὔ Ὶ Ν ριον .-; τὭ Ἂ ε λ Α 

ἐχάθητο, χαὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευχὸν ὡσεὶ χιὼν, 
τα ᾿ «ὦ . - 9 Ἔα ΟΥ̓φὶ ν Ἂ εἶ Χ 

χαὶ ἣ θρὶξ τῆς χεφαλὴς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον χαθαρὸν, 
λ ΩΣ “ὦ ΄ τ --ιΝᾧΦἨ 

οἵ τροχοὶ αὐτοῦ, πῦρ φλέγον. Ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν 
Ε 5 Ὁ Ἅ Ν 3Ἃ , “ 

ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐὖ- 
“- ᾿ ’ , τὦ 

τῷ. χαὶ μύριαι μυριάδες παρειστήχεισαν αὐτοῦ. 
΄ αν δ᾽ " ,"» 2 , Ν 

Κριτήριον ἐχάθισε, χαὶ βίόλοι ἀνεῴχθησαν " τὰ χα- 
Ὡ ἢ λὰ, τὰ φαῦλα, τὰ φανερὰ, τὰ χεχρυμμένα, τὰ 

, Ψ ἊΝ 
πράγματα, τὰ ῥήματα, τὰ ἐνθυμήματα, “τὰ πάντα 

ἥ -» ετὖὭωΤ ἮΝ) 

ἀθρόως εἰς ἐξάχουστον τοῖς πᾶσι χαὶ ἀγγέλοις καὶ 
- Ἷ -Ἧ 

ἀνθρώποις σαφῶς ἀνακαλύπτουσαι. Πρὸς τοῦτα πο- 
Ν μὰ ,ὔ Ὰ - τ 

ταποὺς εἰναι ἀνάγχη τοὺς χαχῶς βεδιωχότας ; Ποὺ 
3  ς δ 5. ἥλιο 7 Ἐν νΑΝἢ ΄ 
ἄρα ἣ ψυχὴ ἐχείνη καταδύσεται, ἣ ἐν ὄψεσι τοσού-- 

Ξ ᾽ ἘΞ ͵ ἐλ 
τῶν θεατῶν ἐξαίφνης ὀφθεῖσα αἰσχύνης ἀνάπλεως ; 

} 7 Χ 

Ποίῳ δὲ σώματι τὰς ἀπεράντους ἐχείνας χαὶ ἀνυ- 
, ͵ -» 

ποίστους ὑποστήσεται μάσνιγας, ὅπου πῦρ ἄσβε-- 
Ἅ , Χ 

στον, χαὶ σχώληξ ἀθάνατα χολάζων, καὶ πυθμὴν 
ΑΥ λ ᾽ὔ Ἂ. Ν 

ἅδου σχοτεινὸς καὶ φρικώδης, καὶ οἰμωγαὶ πιχραὶ, 
πε λ Ν Α 

χαὶ ὀλολυγμὸς ἐξαίσιος, χαὶ χλαυθμὸς χαὶ βρυγμὸς 
55) . , Ἂ, δ Ἅ,, ῃ , , Η 
ὀδόντων, χαὶ πέρας οὐχ ἔχει τὰ δεινά ; Τούτων οὐκ 

") 

ἱ χαὶ εὑρεθέντα  [ἴὰ πονεη Νί55, ἘΠ καὶ πάλιν εὖ - 

ρεθέντα. Π1π4, πάλιν, ()ο15]. ῥτίπη! οἱ Μά, δποίονιαία 

Ῥοβαϊηλιι5 δηΐς ἀναστήσαντα. 

Ἐ χρησώμεθα 1 ἘΔΙο Ρατῖβ. ᾿υῖπηα χρησάμεθα. [0]1- 

ἄοπὶ 611 βοηθήμασι. (ράσο 65 (015]. Ῥυΐμαιιβ εἰ ΜῈ αι- 

οὐθιι5. ἀλεξήμοισι. Ἐπχ βάθη ἰερίπηιβ λάθε δέ, Πεοϑὶ 
γοοι]α δὲ τη Θα1{15. 

3. υαστιγουμιένην.  (Λαδίπον, ΟΟαἸσο5. προμαστιγουμ,έ- 

10.) 

41] σΟὨϑι 56 ἃ ϊ 165 51185 ΟἿ" 500} 15. ῬΘΡΑ ΠῚ 

οὐ γΘΡΘΥ ΠῚ 5. ΠΟΥ πππ1Π} Οὐ ιΠῦ5115 νυ ἰγθηΐθῃμ. {Π1ὰ-- 

1.11} [15 108}} ΨΘΙΠΘ 115: Ρ6Ρ 80 ΔΗΪΠ:8. ΠΟβίμ85 

"δ ἀδαμμπι". (ορτία ἀπίθιη ἀἴθι ΘΧ ΘΙ Δ 1 ( 51{π||- Ταατοιὶ αϊνῖ- 

ἄθιὴ ΠΟῊ ἔτι 5018 5ϑθοι 11} οἴ ΘΠ’ γίν 5), Δ Χὶθ- δἱ παθῖαϑ ἱπ- 
τ ᾿ 2 δ ταῖίανν 
τὸ [αἴθ ἢ}, 58 {Πα !] ΟΠ 6 ΠῚ., τη ΟὙ 1158 ΠΟΡ ΠῚ, τρσϑητθπι ἢ 

Ῥ6Ὶ ϑθηΓθΠ Δ}, [δϑε! πα ηΐ65. ΔΉΡΘΪΟ5., ΔΗΪΠΙΠῚ 

Ἰηΐθρθα σγαν ον. ῬΘεἐα ]αίτιη., οἰ σΟηβοΙ θη τὰ 

ΡΘοοΔΙΙΟ86. ἈΠΊΔΓΘ. ΘΧου οἰ τι, 56 π|6 τη 56 γὰ-- 
ὈΠΠΘΥ δἀ δὰ ατιδ εἶο σαπὶ σον ρθη, ἃ0 1Π6- 

Το ]] 6 πὶ Ἰοπισο 1ΠΠ1π|5 ΡΟΡΘΟ ΠΑ ΠΟΠ5. ΠΘΟρϑδ]-- 

ἰαΐθη). ῬΘΘΟΥ 6. Π1Π1 π᾿ τπθπίθ ἴτὰ ΘΧΙΓΘΠΠῚ 

ΠΟΙ Τ 15 γ δ ἤπΘη ,. οι νϑηΐοὶ ΕἾΠπι5 6] ἢ 

Θ]οΥα ϑῖ18. ΟΠ ΔΠ ΘΕ 15 5ι115: 7 Θηϊδί δτεῖηι, δἰ τιοτὰ Ρεαϊ.η0.3. 

δἰζοὐϊξ: τπηγ πὶ πα π0 νϑηϊθὲ Ππάϊοαΐανιιβ. νἱ-- 

γ05 80 ΤΟ} π|055 ΑΙ 116 τιΠ]ου 116 56 οι Πα πὴ ΟΡτι5 

δι πππὴ ΓΘ ΕΠ ΠΡ Ὶ15., 4 πδη 40. ἔπ. 11 τηᾶρΠιιηὶ 
φαϊἀάδπη ἃ Πουγοπά απ 50η Δ 5 Θχο  Ὀ᾽ 605 {αὶ 

40 οὐῇθ Θοπάϊῖο “ον μη! θυϊηξ, δὲ ρύοοθάθμε 48] 

θοπὰ [δοθυϊηΐ , 1Π ΚΘΘῸΓΓΘΟΙΟΠΘΙ νἸἴθ5., {π| γ 6 7Ὸ 

ΠΊΔ]ὰ 5, 1Π ΓΘΒΌΡΡΘΟΠΟΠ θη {πάϊο11. Ῥθνοσα 0] 1π 
ΤΘΠΊΟΡ τὴ Π).Δη16}} ΟἸ]αίαπι Π 61 νἰϑί μη , {πο-- 

ΠΟ 0 ΠΟΡῚ5 ΟΡ οστο5 Ππι4]οῖπ ροηδὶ. “ζ5ρίοῖο- Βαπ. 7.9. 
βάπι, ᾿ηυ, ἄοπθο ἐΠτογιὶ ροοιιϊ στιτιῖ,, δὲ απ ΐ-- 

τειι5 εἰἰθγτεηη 56 εξ. 7 δε {ἰπηιϑηίτει 6715 σαπαϊάιιηι, 

γιαδὶ τιν: οἱ οαρὶζίιις σαριξὶς 67π|5., φιιαφὶ ἰώπα 

τπτιπάώ : ΓΟ 6}1ι5 ἱρτιὶς ἀγάίθηις. ΠΤιηγιθτι ἱϑηῖδ 

ἐναϊιούωΐ ἵπ σοπιδρθοξι 67πι5. Δ7111{16 τεϊζζϊα ἀθ56γ- 

νίοθαπί δὲ : οἱ ἄἰθπα πὐίἰζία ἄδτίεηι πὶ {μην α551- 

δἰορατι οἱ. “Ζαιοίίχιιο ἰοοιιπι σοτιδεειἰξ, οἱ {ἰὑτὶ 

ΠροΡ ὶ δτετιῖ ; ΟΠ ἃ, πηᾶ]ὰ., τηδη][οϑῖα, οσοσα]ία,, 

ΔΟΠΟΠΘ65., να, σοσιἑαί! ΟΠ 65, ΟἸΠ Πα ΔΟΟΡν Δ ΙΠῚ, 

τ 40 ΟΠ ῖ115 οἱ ἃ Π 6115 δὲ ΠΟι  ηΙ 15. ΘΧχδι 1] 

ΡΟΒ51η1, οἷδγθ δὲ ἀρδυῖα γονοϊαηΐοβ. Αὦ πὸ 4πο- 
Π060 αἰϊδοιοβ ἤθοθθ86. δϑὶ 6556 605 {π| πηδᾶΐθ νἱ- 
χοριηΐ ἢ ΤΠ01 τὰ {6 Δ ηΪ πιὰ 114 ΔΡΘΟΟὨ ἤδί τ, {188 
πῃ ΟΟΙ}15 ἰοἱ 5βρθοίατουγ αι ΠῚ. 510 110 γῖϑα ἔπονι ἀ666- 
ΘΟ 15 Ὀ΄θ πὰ ὃ ΟτιᾺ}1} γογῸ ΘΟΡΡΟΥΘ. ᾿ΠΠΠ1ἃ 111 οἱ 

1Π|Ο]ΘΡᾺ θ111ὰ ΡΘΡίονοι. σα ρΡ οἷα, ἘΠῚ 1ση]5. ἱποχ- 
ΒΕΠΠΟΐτι5.., ΘΓ ΨΘΡΠῚ5. 1Π66βιΠθηἴοι ῬΌΠΙΘΠΒ , δ 

᾿πηπ τα ἢ βου ὶ το που Ἰοοϑαμα δὲ Πουγθηάπηι οἱ πα]π-- 

Ἰαΐιι8. ΔΙΠΑΥῚ, δὲ δ] υ]αἴτι5. Ἰη 6 η 5, οἱ ρ]ουδίτιϑ 5 δὲ 

βϑί ΓΙ ον ἀθπείτιη, οἱ τπι|0] πγαϊὰ ποῖ ποη Πα ηὶ ὃ 

- 
γὴν. ΠΡ ἄθα ἄπο Οὐοάϊοοβ ὑποστρέφουσαν. Ῥαι]ο ροϑί 

ΘΩἼΕ τῇ διανοία σου εἴ μετὰ πάντων τῶν ἀγγέλων. Να- 

σοι Νῖβ5. αὐτὰ ἰοχία, 

» θεοπτίας 1 ΕΔ1 θεοπτείας.... ἕως, φησὶν, ἐθεώρουν 

ὅτε οὕ. οάϊοος Νί55. ομληο5 τὶ ἴῃ ἰοχίιι. 

ς τὰ «ἰάντα ἀθρόως] 516 τηᾶρθο Θοπβοηϑιι Νῖϑ5. ἘΠῚ 

ταῦτα πάντα. φανεοῶς. 

ΕἸ 4595ἰς 1. 

το. 



ΟΙαϑϑὶβ 1. 

Μιϑογίςοτ- 

ἀϊτ ἐρὸ5 

οϑιθηάιιατ, ἡ 

ῥραϊ. οἡ.6. 

Λῆαιμ. αὶ 

28. 

Εξςα. “5.8. 

Ῥοωί. 

τ. 

δα, {..Ὰ8. 

Δ]αιελι. 

᾿ ἈΝ τς 

τήη- 

108 ΞἜ 

ΑΡ ΠΪθ. ροβί πιο [6 ΠῚ ΓΝ ΠΟΙ ἄδίι, ΠΘ4Ὲ6 

δϑὲ πα ϑίνγια α}]ἃ , ποΐπο ἂγ5. δἰ αρίθπαϊ ἃτηδν ἃ 

5ΠΡΡΙΙΟΙἃ. 
6. Ηδο πτιπὸ νἱΐαρο Πσθῖ. Ττπὶ δι [6 ἢ Ιιοοθὲ, 

ΟΡ  σΠλτ15. ΠΟΒΠΊΘΕΡ505 6Χ οᾶϑιι, ΠΟ΄ι6 ἦ8 πο} }5 

1ρ51 ἀθββθγθπη5 5, 51 ἃ Π1Δ}15 ἀἸ5Ο βου Πητι5, 6 5115 
ΟΒυῖβϑίαϑ νϑηΐὲ ἴπ πη Πάπιπὶ ρΘοσδίο 65 5105 [ἃ- 

οἴπν5. 7 οπῖίθ., αὐἀογοπιις δὲ ρῥγοοϊατπιις απδ 

ἐϊίπεπι,, οἵ ρίογεπιῖς σον άπι ἴρ5ο. ΝΟΥ} νοολΠ5 

Ππο5 δ ρα πιο π Ἀπ, οἰαπιαΐ ἂς νοοι[ουαῖαν: 76 
γυῖί6 «(ὦ πιὸ οπιπ65 τὶ ἰαϑογαί 5, δὲ ὁπογαιϊ 6515, 

Εἰ 6ρῸ το[εοίαπι τος. Ἐδι Ἰσίταν νἷὰ δα} 15., 5ὶ 

τη060 νο]ϊπηι5. Πορ! ΠΝ 1: ΠΟΓ5. ρΓ γα ]6η5 : 5664 

ΡΙΌΡΕ 5οῖῖο, Πθιιη} ΚΠ 511} [5 {{|||556. ἸΔΟΡῪ ΠῚ Δ ΠῚ 

ΟΙΏΠΘΠῚ 40 οἰπηὶ [ἀοἷθ ρου πἰ οπίμιηι. ᾿ οἶς [)ο-- 

πιΐτιιις ἱπὶ ογππαῖϑιι5 ον δὶς σις. ΟΠ ΠΊΘῊ ΕΠ π|} ΟἸ1ΠῚ 

ἄϊοῖε: δὲ μιογὶπε ροοοσαία πυϑϑίγα ιιαδὶ ρμβαπῖ- 

οθιίπι, δἰοι πΐνοπι ἀθαϊνανο: οἱ Ὅ6ΓῸ [μοτὶπί μὲ 
οοοσοίπιιι, εἰσι ἰαπαπι ἀδαϊδανο. Ῥαγαῖι5 θϑὲ τηὰ- 

ΘΠτι5 116 ἀπ τηνι πὶ πη Θ οῖι5. ΠΟΥ τι ΠῚ}. ἔπι} 58-- 
ΠΆΡΟ; {πὶ ΠῚ ἔτ 50111|5., 5641 ΘΟΥ ΠΤ ΟΠ ΠῚ ; 

41] ρΡοσοαῖο 1π βθυυ ταΐθπὶ Δ ΠΟ: ϑιιηξ, ῬΥΌΠΉ 5 

δ5 ΠΡογαΐογ. γεῦμα {ΠΠ|π|5 σιιπτ: ἀπ]οο ΠΠΠπ|4 ἃο 58- 

9. [ξὰγ Ο5 αἴχιῖ: Δίοτι οριις παϑοτιὲ σαἰοτιίες πτο- 

αἶσο, “οἴ πιαῖς μπαϑεπίος. ογι υδπὶ αὐ πὉοσατ- 

ἐδπιτι ιι5105., 56 ρμεϑοσαίοτος αὐ ρμιδηϊιοηίϊαπι. 

Οὐδ πὰ ΠῚ ΘΓΘῸ ἴα ΘΧΟΙΙΒΆΓῸ Θϑῖ., ἀπ ΔΙ ΓΘΡΪτΙ5 

Οὐ] |5ν15,. στη Πδθο 1056 οἰαπηοῖ ἢ ὙΠ ΤλομηἾΠιτι5 

ΡΌνΡΑΓΘ [6 ἃ ἀο] ον 5 ρίασα, ἃ6 Ροϑὲ [ΘΠ Ρ ἃ5 Ὁ] 

᾿ππηθη οϑίθπάθγθ. Οἰιθουὶς ἰ6 ραϑίου. θοπιι5., οΥἱἹ-- 

015 418 ΠῚ δ γᾶνθθ, ἀθγο! οῖθ. Τὸ ᾿ρϑὰ 5] ἀ6-- 

ἀἸἀοε5., ποῖ οποῖ  Ὀ αν, πΠοάτι6 ἀθἸ πα ΙΓ [δ 

5115. ᾿ρ5ῖτι5. ΠΠΠΠΘΓῚ5. ΡΟΡΑΡΘ., ἰδοῖτι5. {πιο ΟΥ̓ ΠῚ 
518 ρου απ ᾿Πυ ΘΠ ον. 5ἴαϊ Ῥαΐθν, ἃς δχβρο- 

εἴα ἔπ πη} ἃ 0 ΟΡΓΟΡΕ γα πππλ. ΒΘ ΘΓ ΡΘ ἔα Πίπ Πη- 

πηοάο, ἰθάαθ ἰΙοησο δάδμιιο βἴαπίθ, ΔΟΟῸΡΓΘΠ5. οᾶ- 

ἄδε ἴπ ΘΟ  ]τιπῈ ἔπι. , δὲ ΔΠΉ1ΟΙ5. ΔΙΏΡΙΘΧΙθτΙ5. 18} 
Ρα πομπεῖα χρυσαῖ) σΟΠΙρ] Θοΐθίιν, ΟΠ ΘΕΆ ΠῚ 

5101 θυ Ϊ πὰ ἀπ μηατη ᾿πάπιθὲ, ΠΟΠΉΪΠ6 ὙΘΙΘΙῈ ΟἸΠΠῚ 

ΟΡΘΥΙθι5. 5815. ΘΧτιϊα ΠῚ, ΔΠΠΕΪΠ ΤΠ ΠΊΔΠἾΌτι5 
ΠΠΟΡῚ5 58 ΠῚ] Π6 Δ ΌΪΕ 15 ΟἹ ΡΟ ΡΟΠΘέ, δὲ σα] θῸ5 

ἀάθ 1: ρϑα!ιι5. ἃ νἱὰ πηαΐα ἃ οἰ Γβα πη ον ησΘ ἢ 

Ῥδοῖβ ΘΟ Ρβῖ5. Αἴσαθ ΘΕ 126 ἃς. σαι] ἀΠΘΠὴ 

ΔΠΠΠΠΕΙΔΌΙ 5115 [Π0Ὲ Δησ 6] 15 τὰ ΠΟΙΆ ΠῚ 115, ἃς 

ἃ ἑαυτῶν 1 ἑαυτοὺς (ο15]. ᾿ΥΙπητιϑ, 

ε δεῦτε... ὑμᾶς Ηδὰς ἀδδβιιπέ ἴῃ οοἴο Ν55, ἴπ {αυϊ- 
Ῥιι5 5ῖς Ἰθριταγ : κέκραγεν. ἔστιν ὁδός. 

Γ εἰπών 1 ΔΤ «ἀάππε ἁνιοα]απι., 564 ἄθεθὲ ἴῃ 

Μ.-.. 

, ἐλευθερωτής 1 Πα ἀδβιπὶ τη οοἴο Οοάι- 

ΒΑΞΒΙΠΙΙ ΘΕΈΒΑΠΕΚ ΘΑΡΡΑΡΟΟα. 

Ε 

120 
ΑΔ 

ΛΕΟΘΗΙΕΡ. 

5Ν, 

ἔστιν ἀπαλλαγὴ μετὰ θάνατον, οὐδέ τις ἐπίνοια, 
οὐδὲ μιηγανὴ τοῦ διεχκδῦναι τὰ πι λ ὲ μηχανὴ τοῦ διεχδῦναι τὰ πικρὰ χολαστήρια. ; 

ΩΣ “, Ε κα .- σε ει 

Ταῦτα φεύγειν ἔξεστι νῦν. “Ἕως ἔξεστιν, ἕαυ - 
Δ “ ν τ ’ὔ ΕῚ Υ) λ 2 

τοὺς ἀπὸ τοῦ πτώματος ἀναλάδωμεν, μηδὲ ἀπελ- 
᾿ -Ὸ Ὁ “Ὁ 

πίσωμεν ἑαυτῶν; ἐὰν ἀναλύσωμιεν ἀπὸ τῶν χαχῶν. 
3 τ " ᾿ ,ὔ 
[ησοὺς Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν χόσμον ἁμαρτωλοὺς 
-Ὁ - ΝῚ 

σῶσαι. Δεῦτε, προσχυνήσωμεν χαὶ προσπέσωμεν 
οὦ»Ρ τ « οὥ 

αὐτῷ, χαὶ χλαύσωμεν ἐναντίον αὐτοῦ. Ἡμᾶς ἐπὶ 

μετάνοιαν χαλῶν ὃ Λόγος βοᾷ χαὶ κέκραγε " “ Δεῦτε 
,ὔ - 

πρός ὑε πάντες οἵ χοπιῶντες, χαὶ πεφορτισμένοι, 
Τα. τῖς , ε« ὦ Ὑ Ὴ ἊΝ , 

κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. "ἔστιν οὖν δὸὸς σωτηρίας, 

ἐὰν θέλωμεν. Κατέπιεν ὃ θάνατος ἰσχύσας, ἀλλ᾽ 
ΦΧ Υ “- - 

εὖ ἴσθι, ὅτι πάλιν ἀφεῖλεν ὃ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ 
, Ὁ 

παντὸς προσώπου τῶν μετανοούντων. Πιστὸς Κύριος 
᾿Ξ ΟΝ , ἤω ᾽ 5 

ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ. Οὐ ψεύδεται εἰπών" 
- ἊΝ , - - 

Ἔν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα 
χ ΠΑᾺ Ἂ δὲ “ ε , ε Ὁ 
ευχανῦ) " ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς χόχχινον, ὡσεὶ ἔριον λευ- 

-Ὁ [ , 5 ς Α .- τ 2 ἣν 

χανῷ). “Ετοιμός ἐστιν ὃ μέγας τῶν ψυχῶν ἰατρὸς 
᾿ , Ἀ ᾿ 

ἰάσασθαί σου τὸ πάθος, 8 ὃς οὐδὲ μονωτάτης, ἀλλὰ 
7, - 5 ΡΞ 

πάντων τῶν δεδουλωμένων τῇ ἁμαρτίᾳ ἐστὶν ἕτοι-- 

μος ἐλευθερωτής. ᾿Εχείνου δήυατά ἐστιν, ἐχεῖνο τὸ 

γλυχὺ καὶ σωτήριόν στόμα εἶπεν" Οὐ χρείαν ἔχου- 
ς , Η . - ς ὦ ὦ .Σ 

σιν οἵ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλὰ οἱ χκαχῶς ἔχοντες. 
ν 7 

Οὐχ ἦλθον χαλέσαι δικαίους, ἄλλὰ ἀμαρτωχοῦς ἃ εἷς 

μετάνοιαν. Τίς οὖν ἐστί σοι πρόφασις, ἤ τινι ἄλλῳ, 

ταῦτα αὐτοῦ βοῶντος; Βούλεται Κύριος χαθαρίσαι 

σε ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς πληγῆς, καὶ δεῖξαί σοι φῶς 

ἀπὸ σχότους. Σὲ ζητεῖ ὃ ποιμὴν ὃ χαλὸς, ὃ κατα- 

λιπὼν τὰ μὴ πεπλανημένα. ᾿Ιξὰν ἐπιδζις σεαυτὴν, 

»ἀπαξιώσει σε ὃ φιλάνθρωπος 
“ τ , 5.Ὁ 

οὖχ ὀχνήσει, οὐδ 
4... αὶ ωσώ. οὗ , “5.7 , [) - 
ἐπὶ τῶν ὥμων βαστάσαι τῶν ἰδίων, χαίρων ὅτι πον 

αὐτοῦ τὸ πρόδ ατον τὸ ἀπολωλός. “στηχεν ὃ πατὴρ, 
᾿ χαὶ ἀναμένει τὴν σὴν ἀπὸ τῆς πλάνης ἐπάνοδον. 
’ Ἅ 5 

Μόνον ἀνάλυσον, χαὶ ἔτι σου μαχρὰν οὔσης προσ- 
Ν Ἁ - 

δραμὼν ἐπιπεσεῖται ἐπὶ τὸν τράχηλόν σου; χαὶ φι- 
ν Π 

περ μα - - - 
λικοῖς ἀσπασμοῖς περιπτύξεται τὴν ὑπὸ τῆς μετα- 

, ἍΝ ΄ ᾿ ν 2. Δ) Α νοίας ἤδη κεχαθαρμένην. Καὶ στολὴν ἐνδύσει, τὴν 
’ 

πρώτην, “Ψυχὴν ἀπεχδυσαμένην τὸν παλαιὸν ἄν-- 
κ Ω τῷ 

θρωπον σὺν ταῖς αὐτοῦ πράξεσι χαὶ περιθήσει δα- 

χτύλιον χερσὶν ἀποπλυναμέναις τοῦ θανάτου τὸ αἷ-- 
ἧ ων ΝΖ , .» "“" ἀρὰ ἐν "ωῇ 

μα, καὶ ὑποδήσει πόδας ἀποστρέψαντας ἀπὸ ὁδοῦ 
Ὁ τὭω Ὁ τὭ 

χκαχῆς πρὸς τὸν δρόμον τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης. 
᾿ ’ Ἁ - ΄, - » 

Καὶ εὐφροσύνης καὶ χαρᾶς ἡμέραν χαταγγελεῖ τοῖς 

ΟἸΡ5. 

8 εἰς μετάνοιαν 1 δέαιπι ἴπ 586ὲχ (οήϊοιθιι5 βούλεται 

χύριος, ΟΕ ΟΥῚ5 ΟΠ ]5515. 

» ἀπαξιώσει σε Ἴ Ν' οὐ ]ὰπὶ Δ 4] ΠἸτητι5 οχ Ν55. 

ὁ ψυχήν  ΕΠΠῚ τὴν ψυχήν σου. Νῖ55. ταῦ ἴῃ [οχίη. 

«πὰ εν νυ 
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ἰδίοις χαὶ ἀγγέλοις χαὶ ἀνθρώποις, χαὶ παντὶ τρόπῳ 
τὴν σὴν ἑορτάσει σωτηρίαν. Ἀμὴν γὰρ λέγω; φη- 

σὶν, ὑμῖν, ὅτι χαρὰ γίνεται ἐν οὐρανῷ ἐνώπιον τοῦ 

Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. Κἂν ἐγκαλέσῃ 

τις τῶν ἑστάναι δοχούντων, ὅτι ταχὺ προσελήφθης" 

αὐτὸς ὃ ἀγαθὸς πατὴρ ὑπὲρ σοῦ ἀπολογήσεται λέ- 

γων, εὐφρανθῆναι δεῖ καὶ χαρῆναι, ὅτι αὕτη ἣ θυ-- 

γάτηρ μου νεκρὰ ἦν, χαὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλυῖα, 
καὶ εὑρέθη. 

ΟΠΏΙ 115. ΠΟ ἦΪ5. 58] ἴθ ἰπᾶπ ΘΟ] ὈΡΑΪΣ. ΑΙΣ Οἠαρεῖς Τὶ 

Ο Θηΐηι: “πιοπ ἴσο νοὐὶς, χιιοά σαι ϊιιτη 65 ἐπι Ζιις. τϑ.7. 

οιδἶο σογώπι 1260, 5τιρ6 ΓΤ τιτιο ρθοσαίοτ ρωπϊϊοπΐε. 

Οποά 51 {4 ]5Ρ18Π} 6Χ 115 41] 5) 8 510] νἱἀθηκαιν, 
ὙΠΟ γθυτουῖῖ, αποά οἰΐο ἀϑϑιπηΐα 65; ἴρ56 116 
ΒΟΠιι5 ρᾶΐθι ΡΓῸ ἰ6 γθϑροόπάθθις, ἀἰςεπβ : Τιοίδη-- 
ἄπτη ἐδ δὲ σαι θηάιτηι, {αἰὰ πδθο Πα τηθὰ πηοὺ- 

ἴπα οὐδ, δἱ γαυϊχιῖ, οἱ ἀδρογαϊία δραΐ, οἱ 1η- 
γϑηΐὰ δϑί, 

------ - ὄ--«ῳἰὐὐτταν» Ὁ ἀξτο---ς-ςςςςς -ἶ----- 



ἡ. ἵῷ Φ 5. ΒΑΒΙΠΙῚ ΟΕΘΑΒΕΙ, ΘΟΑΡΡΑΡΠΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

Π 

ΟΙΔ4:515 11. 

ΕΘΟΌΝΌΑ ΟΙΑ5515. 

ἘΡΙΘΤΟΙ,Ὲ ΟἿΑ5 5. ΒΑΘΠ1175 ἘΡΙΒΟΟΡΒ ΒΟΒΙΡΒΙΤ 

ἃ ἅΠποὸ 370 δά Δηπιιπὶ 378. 

Παθς ἘΡΊΘΤΟΣΑΕ Χ ΨΨΥΤΙ. ΕΠ ΣΤΌΟΛΗ δ" 

Οτορουῖιθ ΤΠ Ο]ορῚ ραΐον ΕΒ  ὈΤατὴ ΘΑΠπηοβαΐθη56 ΠῚ, Ππιῖθ5ο Τπϑία τ ἶο ἄίασοπο, ἰηγιζαϊ δα οἸθεϊ ποῖα ἘΠ ΙΝ 

Οὐβαυιοπβῖ5, αὐ θὸ ἃ] αναπίο ΒΒ] 15 6] 15] Ῥοϑϑῖξ, 

Οτοροτὶο εοάαϊϊ, ἅΓρηγορίῳ ἑταίρῳ. 

“2 5"πὸ 37ο0. Οὐδ ἀΔ0 10 ΤΠ] ἃ]85 δίσαξ ΘΟ] τη} ὃ ἀπὶ {πὸ- θ Τίς δώσει μοι πτ ἐρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς; ἢ πῶς 

Ῥϑαί. δή. 7. γῃρο 56 Πἰ πη ὨΠΘιι ΠῚ ΓΟ πονθίτ", πὶ αὐ ἀΠοοο- ἄναχαινισ σθῇ μου τὸ δι:: ὥστε με δυνηθῆναι δια- 

ΠΟΙ γΘϑ ΓΔ 1 {ΓΔ 5176. ΘΟ ΠΠΘῚ ΠῚ γ Θϑιγὶ ἀ 5] ἀν 1} δῆναι πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην; χαὶ τόν -τε πόθον 

ΘΧΘΆΠΑΓΘ ῬΟ551Π., δ ΠΟ] Θϑ 15 ΔΏΪΠΪ ΠΑΡΓΆΓΘ., 6 ὃν ἔχω ἐφ᾽ ὑμῖν ἀναπαῦσαι, χαὶ τὰ λυπηρὰ τῆς ψυ- 

ἃ νΟὈΪ5 ἈΠ 4ιιοα Αἰ Π]Ἰοϊα ΠΟ πτι πὰ ΘΟ νἀ πΊθη οοηβθ 1 χῆς διηγήσασθαι, χαὶ δι᾿ ὑμῶν εὑρέσθαι τινα πα- 

Ατίαπὶ ΝΠι ΠΟΥ θθαΐο Θρίβοορο ΤΠ πιβο οἷο, πιθίιι πὸ5 ραμυθίαν τῶν θλίψεων; ᾿Επὶ γὰρ τῇ χοιμήσει τοῦ 

ΠΟΙ οΘρὶὲ μαι ρᾶννιιϑ., Π6 [Ὁγ 16. {π| ΙΖ πὰη60 θο- πρό Εὐσεδίου τοῦ ἐπισχόπου φόθος ἥμξε χα- 

"ἡ χά ΟἸδϑῖδθ ΠἸΘΙΓΟΡΟΙ5. ΠΟ γα ᾿Π51 181] διιηΐ., ΘΠ] 116 τέλαῤεν οὗ μιχρὸς, ἡ ποτε οἵ ποτὲ “ἐ ἐφεδρεύοντες 

᾿ΠΦΟΡΘΙΙΟΙ5 ΖΙΖΔ 115 ΘΘΠΊΡΙ ΘΙ 6 ψο]πθυτηΐ , πη ο6- τῇ ἐχχλησία τῆς μητροπόλεως ἡμῶν, χαὶ βουλόμε- 

ΘΑ5Ι ΟΠ ΘΙ ΠΔΟΙΪ, 5818} ΠΊ.]1Ὸ Ια ΟΡ 6 1π ποΟιπϊ πη νοι αὐτὴν αἱρετιχῶν ζιζανίων λριτουσου, χαιροῦ 

ΔΠΗΪΠ115 Ῥ᾽ [αἴ ΠῚ] ῬΥΑν]5 5115 ἀοο ἽΠ15 θυ ἀϊοθπί.,, Ε νῦν λαδόμενοι, τὴν πολλῷ χαμάτῳ ἀρ οτνν τ 

6] υβάτιθ. βοϊπάδης τπιηϊζαΐθμηι : παρά δὲ ἴῃ τι} |5 15 ἐν ταῖς Ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων εὐσέβειαν ταῖς παρ᾽ 

ΘΟ Ο 65115 (ἀοε!ανιιηξ. Ῥοβιιια Π ἀιιθι δὲ οἱ] οὶ ΠΠ|- Δ ξανδν πονηραῖς διδασχαλίαις ἐκριζώσωσι, καὶ ταύ- 
το 8 δὰ Π0Ὸ5 νϑπϑῦιηΐ, Ἔχ ΠΟυ Δ Πἴ65. αὐ Π6 6Ἶι5- της τὴν ἑνότητα χατατέμωσιν, ὅπερ χαὶ ἐπὶ πολλῶν 

ΤΊΟΑ] ΓΘ ΠΊΡΟΙ 6 «65 ρ᾽ ΟἸ ΔΠΊ115 ; ΟἹ ΓΟ] 50 ]ΟΙΘ 5 {π|ὸ- ἐχχλησιῶν πεποιήχασιν. ᾿πειδὴ δὲ χαὶ γράμματα 
“αν 511, ΓΘΟΟ Δ [1|5 511ΠῈ ν Θβί γα ΟΠ ΔΥ1[Δ {15 Γα-- πρὸς ἡμᾶς ἀφίκετο τοῦ χλήρου, παραχολοῦντα μὴ 

οἴφθαιιθ Πά6Ι , οἵ βέιι 11 «πιο ΒΘ Πρ 61" ἴῃ Θοο]θϑα8 παροφθῆναι ἐν χαιρῷ τοιούτῳ, περιδλεψάμενος ἐν 

ἃ Τρηγορίῳ 1 το {{{π]π|8 510 πιὰ θοεπσ τπὶ (Ο ἸοΙΡι5. ἔσπη δα {ποιὰ βουῖθὶς οἵ οαἄεπη αϊρσιϊξαΐο ῥγα 8 
Ψψαι., Μεά. εἰ (0151. ρυῖτηο : ΡΉ Ε ἑταίρῳ περὶ τῆς γαῖ, οἵ Ἰὰβουῖθυβ ργοὸ Ἐσδοϊ δία βϑιβοορίβ οἸάσιιβ, οἵ 

χοιμνήσεως Εὐσεδίου τοῦ ἐπισχόπου " καὶ ὅτι ἔχει πρὸ ὀφθαλ- δτηΐοιιβ Βα5111ο0, πες Ὁ ἀρραάοοῖΐε νἱοῖπιιβ. Οππιϊᾶ ἴπ 
μῶν τὸν εἰς τὴν ἐπισχοπὴν ἐπιτήδειον, ΟΥ' Θϑογὶο δοαἰξ Ἐβεθίμαχη ϑαγηοβαΐθμβοτη τ πος οοπυθηϊαπξ, {61 

ἐἶε οὗίμι δε διϊ ἐριϑοορὶ ; οἱ χψιιοεϊ παδεῖ ργ οοιϊς ΒαΚΙΠ γα παῖ οἱ 5οῖ πηι ΤΠ ΘΓ 1556, 

αἵ αεἰ ερισοοραίε πείσεις ἰαἰοσθιιι.. Το σὶ πο Ροὸ- “ ἐφεδρεύοντες Ἴ [πάϊοαΐ τορβοτνιαβ βίγποίαβ Ὁ Ατῖα- 

ἐδϑὲ αἰτοπίϊι5. μεο οριβίοϊα, {πη ϑᾶτη ποῖ ἃ ΒΑ51110, πῖβ ᾿πϑ: 185 δου] δῖ ϑαυιθπβὶ ἅππὸ 365, οτπὶ Ὗ 16 Π5 

564 ρΡοῖτι5 46 ΒΑ51110 ΒΟΥΙρΡ ΠΏ) 6556 Ραΐθαξ. ῬΊπτοβ ἴὰ- ἴῃ Βᾶπο πτθοπὶ γϑηϊΐ οὐτὰ 510 ΑὙΤΆ ΠΟΙιτῚ Θρίβοορο- 

ταθη ἄθοθρις Ἐπ} π|5 ; αὖ ποάτο ἱπίον ἐγαατἴο5 ἔοσο οοπ-'.͵ σὰπὶ οοχμϊίαίι. Ταπο ΒαΝΠἾπ5, «αἱ 56. ἴῃ 501Π{π|]πϑῖ 

σϑηῖϊς ἐάτῃ ἃ ατοροτῖο ραΐρο, Π1}} ππᾶπιι, χα Ἐπ τη Ῥᾶοὶβ τποη δ οατιδὰ τθοορογαΐ, Δα] ϑασοιστοηπιμη. ΟΡ ὶ- 

Θαιηοϑαΐθηβοι βου Ἰρίατη {{||580.. ἿΝΝἃ ΠῚ 56 Π6 ΠῚ 58. 6556 ΒΟΟΡῸ 810 ἁνοϊανι, οπημῖθτιβ τοθιις ΠΠσοΙ οϑῖ π|1}1- 

ἀθοϊατγαῦ ἁποῖου ρ βίο! οἵ ἴῃ ἀἀρραάοοῖα ορίβοοριη, [αὶ Ῥοβὲ μα 1615, ἃ0 ΓΘ ΊΤΩ 1Π]Π απ ὑγιππη ρ απ στο- 

αὖ (αἱ ΠΕ το 5. ΟΣ] δα Θ]ΘΟ ΟΠ 61 ΟΡ βοορὶ, οἱ θοο]6- Ρουίαντι, 46 {πὸ τορβογῖβ ογαΐ, 20, Ρ. 59. 

βία (ἰβασιθηβδὶβ οἰ επδιοποῖη ᾿ηνηίαϊι5 {που ξ. ἴς ατι- 

ρσσψυστππινἔ νψννὴνἑ 
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χύχλῳ ἐμνήσθην τῆς ὑμετέρας ἀγάπης, καὶ τῆς ὀρ- 

θῇς πίστεως, καὶ τοῦ ζήλου ὃν ἔχετε ἀεὶ ὑπὲρ τῶν 

ἐχχλησιῶν τοῦ Θεοῦ. Καὶ τούτου ἕνεχεν ἀπέστειλα 

τὸν ἀγαπητὸν ᾿᾿ὐστάθιον τὸν συνδιάχονον, παραχα- 

λέσαι ὑμῶν τὴν σεμνοπρέπειαν, χαὶ δυσωπῆσαι πᾶς: 
τοῖς ὑπὲρ τῶν ἐχχλησιῶν καμάτοις, καὶ τὸν πα- 

ρόντα ἐπιθεῖναι" κἀμοῦ τε τὸ γῆρας τῇ συντυχία 

ἀναπαῦσα!" χαὶ τῇ ὀρθὴ ἐχχλησίᾳ τὴν περιξόητον 

εὐσέδειαν διορθώσασθαι, δόντας αὐτὴ μεθ’ ἡμῶν (εἰ 

ἄρα χαταξιωθείημεν συναντιλαδέσθαι ὑμῖν τοῦ ἀγα- 

θοῦ ἔργου) ποιμένα κατὰ τὸ βούλημα τοῦ Κυρίου, 

δυνάμενον διευθῦναι τὸν λαὸν αὐτοῦ. "ἔχομεν γὰρ 
πρὸ ὀφθαλμῶν ἄνδρα ὃν οὐδὲ αὐτοὶ ἀγνοεῖτε" οὗ εἰ 
χαταξιωθείημεν ἐπιτυ, εἶν, οἶδα ὅτι μεγάλην παῤ- 
ῥησίαν πρὸς τὸν Θεὸν χτησόμεθα, καὶ τῷ ἐπιχαλε-- 

σαμένῳ ἡμᾶς λαῷ μεγίστην εὐεργεσίαν χαταθησό-- 

μεθα. "᾿Αλλὰ παραχαλῶ χαὶ πάλιν χαὶ πολλάκις, 
πάντα ὄκνον ὑπερθεμένους ἀπαντῆσαι καὶ προλαδεῖν α 

τὰ ἐχ τοῦ χειμῶνος δυσχερῆ. 

ἃ ἔχομεν γάρ 1 51. φιδέποι ΔΗ 41 (ο΄ !ο65 οἱ δα το 
ἨἩϑαπορηβῖβ. ἘΜΠ ἔχομεν μέν. 

» ἀλλὰ παροαχαλῶ εἴς. 1 ΜΙπΐπηο τηϊρατη {πο] Ἐλι- 

56} 1τ|5 1ῃ ΤΟ ΠΊΟἱ ἅτ ῬΤΟΥ πολ δα 6] οι ΙΟπθῖ ΟΡ βοορὶ 

νοοσοίαν. Νὰπη. οἴ τπι15 511 δριβοοραίιι5, οἵ τππτι8 

ΒΓΟΧ,, δῶρα Ἱποιάππί [ΘΠ ρογὰ 6] Π5Π]0 1, αὐ ΟΕ ΠῚ 

818 Δ οἵ 5011 01 {41 ΘΡΊβοορὶ οχίθυῖβ ΘΟ Ο]6 5115 ἐ6- 

Βεαπί, {Πτ πευθατῃ ἴπ ΘΧΘΠΊ0]0 ΕΒ ΡῚ1 ϑαμηοβαίθ 515 ; 

ὨΘΠΊΪΠΙ βα ποτ 116 ΤΠΔΥΥΙ ἴῃ ΠΟΟ ΘΘΠΘΙΟ Θοποοϑϑιΐ, 

ἃ 1ῃ ὙΑ}115 ΘΟΟ]65115 ΡΥ ΒΥ ΓΟΓῸ5. οἵ ἀἸασοποβ, αἴᾳιιο 

ΘἰἸὰ πὶ ΘΡΊβοΟΡο5 τηᾶσπο Εδο] δῖ σου πηοᾶο ογϊπανῖ, 

πὶ (ἐβίαίιν Τ᾿ Ποοάοτγοίιβ Ηβι. ἢ}, 4, ο. 13, ἔχ Πᾶς 

ἀῖθη) Ἔρ βίο!α οὐ ποππ1}}}15 1115 δ] αβάθιη ἀὐορουῖ, 

οἱ ὁχ ἸἈθουθιι5, {05 ἃ ραΐνο ΒΆ51Π11 σαιιβ βιιβοθρίοβ 
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οὶ Δ 1] γοεῖ5. Αἴσαο δὰ 6 σαῦϑᾶ πϊϑὶ αἰ] δοϊει τη ΟἹα:εῖς 1 

Ἐπιβί 111 Π} σΟΠ ΙΔΟΟΠΙΙΠῚ, {{|| ψϑϑίγα ἢ σραν ἴα-- 

[6] Δ Ππογίθίιιτ,, ΘΧου ἔ{π|6 ας ΘΧΔΠ ] 115. ΟΠΊΠ]-- 

115 ῬΓῸ Θοο  θϑ 115 Δ θΟΥ ι5 πὰ πὸ {πο 6τι δ ἀαιῖ5, 

51 ΠῚ ΠΟ 116 56 Π11Π} ΤΠ] ΘΊΙΠ ὙΘ5[1Ὸ ΓΘΟΡΟΙ5 ΟΠ Θ 6551, 
Δ ῬΘΡΟΘΙΘΌΓΘ ἢ) 5888 ΘΟ ϑιδ8 μ᾽ οίατθπι 1Πϑἴδιγ6-- 
{15., Ῥυ ΘΠ οἰθηΐθϑ δἱ τιπὰ ΠΟ ἰβοιιηη (51 πιο ἀἰσηὶ 

Πα ΘΑ Πλ1", 411 γΟ ἸβοῖιΠ} ΟΡτι5. θΟπτιηὶ δ Ππν6- 
ΠῚ115.} ΡϑίουΘ ἢ 5ΘΟ ἢ τπιπὶ ΤΟΙ] νοι [ἀἴ6 ΠῚ , 

41 Ροϑβ51} 1ρ51π|8 ρορύἝιπ) σα ον ΠΡ 6. ἨΔ ΘΠΠιΙ5 
ΘΏΪΠῚ ΟἿ Οοτ]ο5 γι τι, ΠΟ ΨΟΒΙ5 Ἰσ ΟἴΠ1ΠῚ : {ΠΟΤῚ 
51 ΟὈΓΙ ΠΟΥ ῬΟΒΒΠΠΏΤΙΒ 7) 5010 ΔΟΓΕΙΒ᾽ ΠΠΡῸ5. ΠΟΒ Τηᾶ- 

ΘΠ ἀριια Πριιη ἢΠ Διο "1... αἴ ιιθ ᾿π ΡΟΡΆΪ τη ; 
4] πο5 δάγοοαν! , θη θἤοιτιπ πηαχ]ηγιη 601]4-- 

{π|058. 564 1τϑγιιπὴ δἰαιιθ 58 θἷτι5 ΥΌσῸ 5 πὸ ΟΠηΠὶ 

ἀοροβίτα βϑρῃῖθ σοι 5 δἰ ΠἰΘμη15 αἰ Πα] ταῖο5 

ΔηΓΟγ Ρ[{15. 

πιατγαΐ ἴῃ οΥα Ομ Ρθ5 19 οἱ 30, ἴδοι Ῥουβρ᾽ οἴει 

δΡρίβοοροβ οἰθοϊϊομμη. οἴϊοϑοβ βρθοίδ [οὐ Θ5. ΠῸΠ [1556., 

5661 Ρ] αν πιὰ8 οάσιιτι ρᾶγἕθβ ΘΟ ΠΒ:ΠἸὰπᾶο οἱ Δ πογίαπο 

5511 πι|1556. Οὐ οἴϊαπη 6] θοῖϊο ᾿πίουἀππὶ Ῥ6π 65 οΡὶ- 

ΒΟΟΡΟΒ5 οὐαῦ ; οἵ οὰπὶ γαΡΙὰ οϑϑθηΐ θ]6 015. ἃ ΟΙοαῚ 5ἴα- 

ἄϊα, αὐ τη Β45111 ο]οοπο οομπεϊσιῦ, ἔπη ο Θὰ Ρὰγ5 σἱη- 

οοθαΐ, οἷϊ πη]. ἴανορθαΐ ΘΡΙΒΟΟΡΟΓΙΠΩ ΠΙΙΠΔΘΓΙΊΙΒ, 

Ηΐϊπο απ Δα σἀποπίοατη ΒΆ51Π1 6]θο Ομ θῖη ἡ φοβϑοθξῖ 

ὉΗΪπ15. ΘΡΊΒΟΟΡΙ Βα Π ρα σία ; τθρογῖιιβ ΝΑ ΖΙΆηΖ1 ἐρὶ- 

ΒΟΟΡιι5, 4 πάτα 15 56 010 ἃ6 ΤΠΟΤΡῸ οοῃδοίτιβ, (οϑαυθᾶπι 

δανοϊανιῖ, μὶ εἰδοίίοπετι οαἰοιῖο δυο κεν αν δῖ, βοη- 

θήσων τῇ ψήφῳ, ατεξ. ἾΝα2. οταΐ, 19, Ρ.. 911, οἱ 20, 

Ρ. 943. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ μη: ἘΓΡῚΒΒΟ ΑἸ Χ ΤΥΓΤῚ: 

Ηϊοπιθπ ὁχοιιβαΐ Βαβ Πἴπ5 οα' ΠΟῚ 5ου ρβουῖῦ. ΜΠΕῚ ορίβίο!αβ. Απίὶοο μα 411 αἴα5. Νανταΐ ἄς Πριλορ ἢ 1]ο βἰπλι]ὰ-- 

οὐατη ῥἰ θαι 5 οἱ γθοῖω πο ῥγὸ 56 ἔεσεηΐθ, εἴ 46 θρ᾽ϑοορόγαμι, μοϑβῇ Θϑ  Θ55.1Ὼ Ἐ 56 011, δάνοπίἧι εἰ βο ἰϑιηὰ- 

ἰἴοο ἁπίιηο. Βοραΐῦ πὲ 56 τουϊϑαῦ γθγ6 ἱποαηΐο. 

, »ὔὔ Εὐσεδίῳ ἐπισχόπῳ Σαμοσάτων. 

Μόλις ἡμῖν ὑπῆρξεν ἐπιτυχεῖν διακόνου γραμμά- 

τῶν πρὸς τὴν σὴν θεοσέδειαν᾽ ἐπεὶ οἵγε παρ᾽ ἡμῖν 
οὕτω χκατέπτηξαν τὸν χειμῶνα, ὡς μηδὲ τὸ μιχρό- Ὁ 

τατον προχύπτειν τῶν δωματίων ἀνέχεσθαι. Καὶ 
γὰρ τοσούτῳ πλήθει χιόνων χατενίφημεν, ὡς αὐτοῖς 

οἴχοις “χαταχωσθέντες δύο μῆνας ἤδη ταῖς κατα- 

αχαταχωσθέντες  [ἴὰ ΜΙ55. 5ε6χ. ἘΔ οἵ ἴτε5. νοῖιι- 

5Εἰδοῖ πὶ Οοάϊοο5 Ηαυ]., Με, οἱ (0151, ρυῖπηι5 Παθεμΐ 

Εἰτιδονὶο δερίδοορο ϑαπιοδαίοτιττ. 

ὙΙΊΧ πδοῖϊ ϑιμητι5 {π| 1 6 85 δα τπάτὴ μ᾽ δίθ 
ἀοίουγοί, βι {α] ἄθπι ποϑιγὶ ΠΟ Π111Π|65 114 ΠΒΙΘΙΠ ΘΠ ΘΧ- 

Πογγθϑοσπῖ, τὸ πὸ ΡΠ α πη 4π] 46 ΠῚ} ὁχ Θά ΠΡιι5 
ῬΙΓΟΒΡΙΘΘΡΘ γϑιϊητ. Νὰπη ἰαπτα Πἰν πιὰ οΟρίὰ ΔΡ 1πι- 
Εἰ ϑιαμηιι5.., αὖ Οἴιπὴ 0515 δ 115 ΘΟΟΡΘΓ ΓΙ 181} ἄτι05 
ΠΙΘΏ565 ἴῃ 5Ρ6]η015 ἰαΠἴθιηιι5. ῬΥΌΥ5115. "ΓΔ 116 

χαταχωσθέντας. Οποά «φαΐ οπι τϊγα τὶ 5ιι01:, ΝΠ 506 

4]1ὰ5 ἴῃ 6 πϑηιοα! Ἰοοῖ5 Οοάϊοο5 υθοομπ ϊουο5. Δοοιιδαι- 

“"π8 

ΘσΟΙΜΥ͂. 

7]αἰἰὺ Θρὶ- 

«οοραίιιδ. 



ΟΙα55195 1. 
Οαρραάο- 

σαν {παῖ 1- 

1.5 οἱ ἰοτγ- 

Ῥον. 

Το οΡΒΙ- 
15. 

Οαρραᾶο- 
οἷτο δρῖδοο- 

Ῥὶ « Βαβι! ο 

202 5. ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΒΑΒΕΙ͂ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΒΟΗΙΕΡ. 

ΠΟΡ 5 ̓θποβοθβ, οἵμπη οἱ (ἀρ ρδάοοιιπι ἃπὶπηὶ {ἰπηϊ- δύσεσιν ἐμφωλεύειν. Συγγνώσῃ οὖν πάντως ἡμῖν τό 
ἀἸταΐθπη, δὲ σΟΡΡΟΥΤΙΠῚ [ΟΓΡΟΙῈΠῚ ΠΟΥΘΡΪΒ; 5] οἰ τπι5. τε ἄτολμον τῶν ὅ“ Καππαδοχιχῶν ἠθῶν, χαὶ τὸ τῶν 
ΠῸΠ 50} 105: Πη1|5., ΠΘάΠ6. [δοϊπητι5. Ργρθϑία πε) σωμάτων δυσχίνητον ἐπιστάμενος, εἰ μὴ θᾶττον 

[ππᾶπἢ ΘΟΥΠΠῚ {τι ΑΕΒ ΟΟΠ]ἃ Α}αΐα ϑιηΐ οθυο- ἐπεστείλαμεν, μηδ᾽ εἰς γνῶσιν ἠγάγομεν τῇ τιμιό- 
6Πὶ : {π|86 4] 46ῃ ΟΠ ηἶη0. ΕΡῚ ποία ἔλθου γᾶη-. τητί σου τὰ ἀπὸ τῆς ᾿Αντιοχείας, ἃ πάντως μὲν 

οἰάπιμη δὶ δὲ ἐσ! ἀτιπη., πὶ αὶ ἀπιάτιπι ἀΠ 4Ισονῖ5., γνωρίζειν σοι ἕωλόν ἐστι καὶ ψυχρὸν, πάλαι μεμα-- 
τιξ γ ΥἸ51 6116 οϑι; 564 [ἀπηθῃ Π1Π1] ἸΠΟΟΠΊΠΟ 4] 6556. θηχότι, ὡς τὸ εἶχός: πλὴν ἀλλ᾽ οὐδὲν ἡγούμενοι 
ΟΧΙβΕ Πα ηΐ65., δἰϊαῃι σορηϊία 515] ΠΟ ΓΘ 7) ΤΉ]5 πητ5 πρᾶγμα χαὶ τὰ ἐγνωσμένα σημαίνειν, ἀπεστείλαμεν 
4]1αἴὰ5 Ρ61 Ἰθοϊούθιη θρίϑίοἱαβ. Αο ἀ6 8 Ζυϊάθιη Εὶ τὰς διὰ τοῦ ἀναγνώστου χομισθείσας ἐπιστολάς. 
Πιαοίθητιιθ. ΟΟΠϑιΔΠΠΠΟΡΟΙ 5. δπιΐοπὶ Ἰαπηάπάι Καὶ ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον. Ἣ δὲ Κωνσταντινού- 
παροὲ Ῥοηηορ απ, οὐ δὲ 11 ᾿ρϑὶ μᾶρραιιπῖ , πολις ἔχει τὸν Δημόφιλον “ πολὺν ἤδη χρόνον, ὡς 

αἴχιθ αὐ ργοσα] ἀαθ1ο 741 ῬΥΪα5 ΘΑ ΠΟΙ Δ Π ἔπ χαὶ αὐτοὶ οὗτοι ἀπαγγελοῦσι, χαὶ προχεχήρυχται 

παπΠδίμη) δϑῖ. ἂς 6 110 «ιυϊάθπὴ ϑἰ πη] Δο πάντως τῇ δὁσιότητί σου. Καί τι περὶ αὐτὸν πλά- 

«ποάάδηι γροῖξα 5661 οἱ Ρ᾽οἴδυ5 ἃ οΠληθιι5 ἀἀ- 14 συμα ὀρθότητος χαὶ εὐλαβείας παρὰ πάντων συμφώ- 

νη θη τ 1ι5., ΘΠ] Π10 ΘΟΠΒΘΠ51 Δ  α πν ; 8660 τι Ά νως τῶν ἀφιχνουμένων θρυλλεῖται, ὡς καὶ τὰ διε- 

οἰαπὶ (ἰβϑι ἀθηΐοθ οἰ 115. ΡΆΡΓ65. ΘΟ] θυ ἴῃ στῶτα τῆς πόλεως μέρη εἰς ταὐτὸν συνελθεῖν, χαὶ 

τῷ 

{1 Π|1Π}..,. Δἴ 116 ΘΧ ΥἹΟῚ ΠῚ5. ΘΡΊ5ΟΟΡ 5. ΠΟΠΠ.}Π} οοη- τῶν πλησιοχώρων τινὰς ἐπισκόπων τὴν ἕνωσιν χα- 

7πποιοπθπι ΔΙΠΡΙ6Χὶ 51πε. ἸΝΟΒΕῚ ἀιιθ Πη 506 δ᾽ οχ- ταδέξασθαι, Οἱ δὲ ἡμέτεροι οὐδὲν ἀμείνους ἐφάνη.-- 

ΒΡΘΟΙΔΠΟΠΘ ΠΟῚ ΘΧΘΓΓΘΡΘ ΤηΘ]]ΟΓΘ5. ΝᾺ ΠῚ ΟΠ} 5ἴα- σαν τῶν ἐλπίδων. Ἔπιστάντες γὰρ εὐθὺς κατὰ πό- 
{{π| Ροϑι Θϑ 511 ἔπιιπῚ Δάν ΘΗ Ϊ556Π|, Π}]1ὰ 41|1- δὰς τῆς ὑμετέρας ἐξόδου, πολλὰ μὲν εἶπον λυπηρὰ, 

ἀἰοοίάφηι, (6 ΠῚ ἐγ ͵511ἃ ἀϊχθγθ., πηλ]τα Θεϊαπι [ΘΟΘΡΘ., 80 ἴάῃ- πολλὰ δὲ ἐποίησαν, χαὶ τέλος ἀνεχώρησαν, βεθαιώ- 
ἄ6πὶ ἀἰ5οθββθυαῃε Πνππμα[ο Π0]0}5 50}}]5πηαΐθ. ΤΠ πὶ σαντες ἡμῖν τὸ σχίσμα. Εϊ μὲν οὖν τι γενήσεται 

ΔᾺ ΘΠ ΠΊ6|1π|5 ΔΙ Πα δα Γι 511, Δ’ 116 πε ιιπὶ. βέλτιον, χαὶ εἰ παύσονται τῆς κακίας, ἄδηλον παντὶ, 
ἃ} ΠΙΡΡΟΡ [αἴ ἀἰβοθϑϑιινὶ 51ΠῈ, ΠΟΘΙ ΠΪ Πἶδὶ Π6Ὸ ὁ πλὴν ἢ τῷ Θεῷ. Τὰ μὲν οὖν παρόντα, τοιαῦτα. 
ΘΟΕ ΙΙ Εν Τίδίπιθ τος ΡΡΦϑθηΐθ5 ἘῸΝ 385 Ἡ δὲ λοιπὴ ἐχχλησία εὐσταθεῖ τῇ τοὺ Θεοῦ χάριτι, 

το Ἃϊ. ΕςοΙθϑιία ἀπ τ6 ΠῚ. ΓΕ] τὰ ΡΕΡ 61 σγαῖδη «αὶ εὔχεται ὁμοῦ τῷ ἦρι ἰδεῖν σε πάλιν ἐπὶ τῆς 

ΡΥ ΌΘΟΪ ΔΓ Θ βίαι, ἴθ ι6 ἘΣ γ 5Πη11 Ὧἃ0 Υ6} ῃ70- ἡμετέρας, χαὶ ἀνανεωθῆναι διὰ τῆς ἀγαθῆς σου δι- 

ἀἸθυῖε., Ἰτθυιιηλ. ἀΡι4 ΠΟΒ ν]άθγθ., δὲ. Ρ61 θοπὰη) δασχαλίας. Κἀμοὶ δὲ τὸ σῶμα οὐδὲν ἄμεινον τῆς 
τὰ «ΟΟ ὙΠ 1) ΓΘ πον. ΜΠΠῚ δι θη] ΘΟΡΡῚΙ5 50- συνηθείας ἔχει. 

10 πι6] 118 ΠΟΙ 56 Παθοί. 

ναπι, ψ οἰ πβ ]55᾽ πὶ ποταϊπα ϊ σαπὶ πάΡοπξ. Οὐατο βαϊιπ5. τίμα, ΟἸάνομι, οἱ ΒΙροῖ. αἱΐοσ. ἘΔ Καππαδοχῶν. 

τ ἰβαπη οϑ Θὰ τ ΒΟΥ Ρ ΠΤ ΠΊ ΓΘ ΠΟΤ, οἱ 56χ (οάἸοο5 6 πολὺν ἤδη χρόνον 1 Ηα1]. εἰ ΝΙςοα. οαπὶ ἄτι. 4115 

Ἰιος Ἰοοο, {τ65 Ὑδ βι ββ πη] πὶ ἃ}115 Ἰοοἱβ βιΠασαηΐασ, πολὺς ἤδη χρόνος, Ῥαυ]ο ροβὲ Ἰορσιίαγ ἀπαγγέλλουσι ἴῃ 

Ῥάυ]ο δηΐς ἴῃ {ὙἸ} 15 γοἰιβ 155: τη 5. (Ο ΟΊ θιις. Ἰοσῖαν (Οοάϊοῖθιι5 Πα]. εἰ (151. ρυῖπιο. 

τῶν δομάτων. ἃ πλὴν ἢ τῷ Θεῷ 1 (ο15]. αἴοτάαο οἵ τιπιι5 οχ Ἀθρτῖς 
ἃ Καππαδοχικῶν  [{ὰ Ηαγ]., (Οοἷ5]1. ῥυϊπηιβ, μεσ. πλὴν εἰ τῷ Θεῷ. 

ΣΕ ἘΠΡΈΒΙ. ΟἾΓΑ ΧΎΓΓΝ: ἘΕΠΙΣΤΟΛΗ μθ΄. 

ΘΘΘΟΥ͂ΠΙ. 

ῬΆΚ1]1πι5 σ Γᾶ [5 ἀσὶξ Αγοδάϊο, {αὶ οοποορίαπι ἃ 56 ἦε δο βρὲπὶ βρη ποανεναῖ. Ῥυουαλτ1 εἰ ΑΒ. 115. πγ αν Εν στῖπι 

το 4ι1ὰ5, Δα Θοο] οϑῖαπη ἃ} ἴρ5ο οοπβίσποΐδπι, 51 4π|5 ΓΟΡΘΥΙΓΟ Ῥοϑβϑιξ. 

“Ἵτοαάϊο δρίδοορο. ᾿Αρχαδίῳ ἐπισχόπῳ. 

ἌΡ . . - , - - - “ τ Α 

πρὶ ἐρῖ- (γαιαϑ ϑρὶ 60 βᾶποῖο ἰθοὶ 8. μ᾽ θίαι5. (π|85 11|- Ηὐγχαρίστησα τῷ ἁγίῳ Θεῷ, γράμμασιν ἐντυχὼν 
50ΟρΡα 18, (δγῖ5 ; ῬΡΓΘΟΟΥ 16 τι δὲ 650 Θὰ 5Ρ6, 4πᾶτη ἦθ πὸ τὴν εὐλαδείας ὑμῶν, καὶ εὔχομαι αὐτός τε τῆς ἐλ- 

ΘΟΠοΘρ 5εῖ., ἀἰρπιι5 51Π|, δὲ [πὶ ΠΌΠΟΙ 5, 4116} πιϊ- πίδος, ἣν ἔχετε ἐφ᾽ ἡμῖν, ἄξιος εἶναι, χαὶ ὑμᾶς τὸν 
. : : πον ᾽ : -Ὁ “-- τ - τ ΄ 

1 μαθ65 ἴῃ ποπηπηθ Ποπηηὶ 9651 ΟΠ γΙϑεῖ., πιοῦ-͵ ἐπὶ τῇ τιμῇ ἡμῶν, ἣν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου 

οράθην. ροιδοίαπι γϑίθγαβ. 4] 46 αὐιΐθη ἰθίατ5 ᾿Ἰ[ησοῦ Χριστοῦ τιμᾶτε ἡμᾶς, μισθὸν τέλειον χομί- 

ΒΡ ΜΩ, 



ἘΕΡΙΒΤΟΙ ἃ 

᾿ ,ὕ ΄ὔ 

σασθαι. Ὑ περήσθημεν δὲ, ὅτι χαὶ μέριμναν πρέ- 
οὶ 85 ΄ - "»" πῶ. 

πουσαν Χριστιανῷ ἀναλαδόντες, εἰς δόξαν τοῦ ὀνό-- 
΄“ Ἢ - πον ΞΡΝ 7 

ματος τοῦ Χριστοῦ οἶκον ἠγείρατε, χαὶ ἠγαπήσατε 
τ , ΝΜ 

τῷ ὄντι; χατὰ τὸ γεγραμμένον, εὐπρέπειαν οἴκου 

Κυρίου, εὐτρεπίσαντες ἑαυτοῖς τὴν "οὐράνιον μονὴν 

τὴν ἡτοιυασμένην ἐν τῇ ἀναπαύσει τοῖς ἀγαπῶσι 

τὸ ὄνομα τοὺ Χριστοῦ. ᾿Ιδὰν δὲ δυνηθῶμεν περινοῆ- 
, ,ὔ Ρὶ 7 Ἄν. ἂν Χ 

σαι λείψανα μαρτύρων, εὐχόμεθα καὶ αὐτοὶ συμ-- 
7 ε “- τς δου »»} Ἂς 3 ᾽ 

ὀαλέσθαι ὑμῶν τῇ σπουδῇ. [Σἱ γὰρ εἰς μνημόσυ - 
νον αἰώνιον ἔσται δίχαιος, “ χοινωνοὶ ἐσόμεθα, δη- 

λονότι, τῆς ἀγαθῆς μνήμης τῆς δοθησομένης ὑμῖν 

παρὰ τοῦ ἁγίου. 

Ὁ οὐράνιον] 81. (ΟΙ5], πΐουαιι οἱ Βορσ, βθοιιπάιι, 
ἘΔΙ οὐρανίαν. 

5 χοινωνοί ] Απΐο απο γόσοπὶ δα Αἀάπηΐ χαὶ, κε 

ΧΡΕΧ: 209 

511, Ζιοα σγδπὶ ΟΠ τ βία πο ΑΒ ΠΔΠῚ 5150 1165; ΟἸαϑοῖς ΠῚ 

ἀοηλιπὶ δ σ]ουα μὴ ΠΟΙΏΪη15. ΟΠ ΥΙ511 οοπϑίγιιχο- 

Υ5.7 ἃ0 ν6 76 ΕΠ] ΘΧΘΡΪΒ5 7, δἰοτιῖ βου! ρθίι πηι δϑι, 46- 

σΟΓοη ἀοηητ5 ΠΟΙ : {01 1051 Ρ ΡΆΓΔἢ5. οο- ἢ 541). 55.8, 

Ἰθϑίθ η} ᾿ΠΔΠΒΙ ΠΟΙ , ἀοβιπαΐδη) ἴῃ ΤΘατῖ6 41 - 

ΒΘΠΕθιι5 ΠΟΠΊΘ ἢ ΟΠ Ἰ511. Οτιοά 51] γο {τὰς ΤηΔΥν -- 
ΤΠ} ΤΠ ΘϑΕ]ρ "6. ΡΟΒ51ΠῚ: ΟἸΡΙΟ Θὲ 1ρ56 5{π||Π1] (τὶ 

Δα ]πῖον 6556. ΝΠ 5ὶ ἴπ ΠΟΤ ϑοίθυ πα δ {-- 
5[π|5: ΡΥ θοῖο θΟη 86 1Π1π|5 ΠΙΘΠΊΟΥ 86, {πᾶπι ΕΠ] 

58 ΠΟΙΈ5 ΠΠΡΕΡΕΘΙ, ΘΡΙΠ.115 ΡΑΡΕΟΙΡ65. 

Πῶς σοῃ)πποῖίο ἀροβὲ ἃ} οτημῖθιιβ Νῖ55. {π|5 ἴπ Ππᾶπο 

ΘΡ βίο! απη Πα] τα] πλιι5, ποῖηρο ἃ Νίοα,, (οἴ51. αὐτόάιιο, 

γαῖ, εἰ ες. βεσαπάο. 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ: ΒΡ ΤΟΥ ΡΑ τ 1. 

ΒΒ] 1ιι5 στα ]ὰ5 ἀρὶξ Θρίβοορο οὐΐάαπη δἴαΐα εὐ υἰγίαϊος νοπογαπάο, «ΐ ῥυῖογ δα οιπι βουίρβογαΐ δα πονγίατι 

Οαιιδἃ, 

ἃ 9 , ΗΕ , 
Ἰννοχεντίῳ ἐπισχόπῳ. 

Καὶ τίνι ἄλλῳ ἔπρεπε χαὶ δειλοῖς θάρσος ἐμ.- 
ποιεῖν, καὶ χαθεύδοντας διυπνίζειν, ἢ τῇ σῇ τοῦ 

ἡμετέρου Δεσπότου θεοσεδείᾳ, ὃς τὴν ἐν πᾶσι σεαυ- 

τοῦ τελειότητα χαὶ ἐν τούτῳ ἐγνώρισας, τῷ χατα- 

δέξασθαι καὶ ἡἣωυῖν. τοῖς ταπεινοῖς συγκαταδῆναι, 

ὡς ἀληθινὸς μαθητὴς τοῦ εἰπόντος, ὅτι ᾽᾿Κχεῖ εἶμι 

ἐν μέσῳ δυῶν, οὐχ ὡς ὃ ἀναχείμενος " ἀλλ᾽ Ὥς ὃ δια-- 

χονῶν. Κατηξίωσας γὰρ χαὶ αὐτὸς διαχονῆσαι ἡμῖν 

τὴν σὴν πνευματικὴν εὐφροσύνην, ὅ καὶ τοῖς τιμίοις 

ἑχυτοῦ γράυμασιν ἀναλαδεῖν ἡμῶν τὰς ψυχὰς, χαὶ 

ὥσπερ παίδων νηπιότητα τῷ ἑαυτοῦ μεγέθει προσ- 

αγκαλίσασθαι. Εὔχου οὖν (δεόμεθά σου τῆς ἀγαθῆς 

ψυχῆς), ἀξίους ἡμᾶς εἶναι καὶ ὑποδέχεσθαι τὰς πα- 

ρὰ τῶν μεγάλων ὑμῶν ὠφελείας, χαὶ λαμδάνειν 

στόμα χαὶ σοφίαν εἰς τὸ τολιᾶν ἀντιφθέγγεσθαι 
ὑμῖν, τοῖς ὁπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἀγομένοις, οὗ 

ἃ ἰγγοχεντίῳ ἐπισχόπῳ ἡ ΕΑΠῚ αἀάαης Ῥώμης, ποὸ 
ΠΟΥ 1π ΟΠ ΠΙ 118 πΟϑ115 ΘΟ ἸΟΙθ 5 Νῖ85., ἴῃ {πὸ Τηᾶ- 

τϊοβίτιβ οϑὶ ἜΓΤΟΥ ΠΡΥΑΥΙΟΥα., Οαπὶ σοηϑίαϊ [)απηᾶ-- 

βιτη, πὸ [πποσοπίϊιμη απὸ Ἀοτηεο ὈΓο 556. 564 

Πος οὐταΐιπι αἰἴὸ ἀΡϑαγάϊοτα επηοηήαὲὶ (ἰοσηθεἤϑιης., 

41 πᾶπο ερἰβίοϊαπη αἱ [πποσϑηϊίασα ἔπ Θοο] 6518 

ῬοΙηᾶπδ5 ῬΓΟΒΌΥ [ΘΓ ΠῚ 5 ΒΡ Οα ἴα βου ρίατῃ {1556 οἱ 

1) ΜΡ ͵ ΔΙΑΤῚ, ἀἰέιιι δἰ ὙΘΤτι ερίδοοριιπι, ψιιὶ ἐοίτεγι ΟἿ - 

ὑδηι διεὶς πε αοιἰ 5 ἐοπιρίενί!, Ἰ)ανη ἀβιι Ἰπΐονρνοία- 

145 

Παιποροχίϊο ΘΡρίβδοορο. 

“Πὰς 

σσσοσιχ, 

Ἐσοι 411 σΟΠγ θη] 6 γα: δὲ Εἰπη} 415 Πα τιοῖα πὴ δ 4- χαίμο ορὶ- 
ἄδγα., εἱ ἀου πη θηΐε8. θχοϊαγθ, δὶ [86 ἀΟΠ}1Πὶ ὁ“οΡαΐης. 

ΠΊΘῚ ΡΙΘίαι : ΖΕ] ἔπ πη 1Ππ ΟΠΊΠΙΡτι5 ΓΘ 15. ΒΟΥ [ο- 

ΘΠ ΟΠ ἴῃ ΠΟ 4ποη1ι6 ἀθο]αγαϑὲῖ, {οα ἰδ δ δ πὶ 

8 ΠΟ5 Παμ1[65 «θυ ἔθ γ ]θ ἶβ., τι ΘΓ ΠΊΔΠτΙ5 

(αἸΒοΙρα 5 {Π1π|8. {π| ἀἶχιε : Ζ{{10 στην ἴπ πιθεϊϊο [υις.55.57. 

τϑϑίγὶ, ΠΟ ἑὰΠΠτιᾺΠ| ΓΘΟΙ "65, 566 7 ἀηιφιίατη, 

τ)1{π|5 {1 ατι5. ΝΆΤη δὲ 1056 ἀἰσηδίτι5. 65 ΠΟΡῚ5. ΠΏ]η1-- 
5 ΧᾺ 6 5Ρ101π|Ὰ}6 1 πιὰ ΠῈ [66 ΕΠ 18 Π}, ἃ {116 γομθυΔη- 

415. {π|5 ΠΠ 16 15 Δ Π]Π1Ὸ5 ΠΟΒΊΓΟΒ ΓΘΟΡΘαΡΘ., δ νοὶπξ 

ῬΌΘΓΡΟΥ ΠῚ 1Π|8 {18 ΠῚ {1015 {π|8 ΤΠ ΔΉ ΕΠ 4115 διη- 

ΡΙθοι. ῬγΘΟαΓῸ ᾿σίτπιν ( Βοπιιμ ἔπι] ΔΗ] ΠΉ ΤΠ ΤῸ-- 
ΘΆΠΉΠ15.}, αἰ ΕἼΘ ῊΙ 51Π|115 {|| ἃ γ 15 ΤΆ ΡῚ15. ὙἹΡῚ5 

Δα] νι τ), δἵ 05 80 5816 ΠΕ 18 ΠῚ ΔΟΟΙ ρ᾽αμητι5, τ 
γΟ 15 ἀπ ἀθάμητ5 ΒΡ γ᾿ πππὶ βαποίμπτῃ ἀπισθπν Παρ 6 η- 

ΕΠΡτι5 ΒΕ ΘΟ ΠΘΡ. : ΟἸΠ} 15 [6 πηι ἃς σ]ου βοαίο-- 

αν, γιάείαν 11π|51556 ΠΡΤΑΤῚ5 σχη [πο 6 ἢ Εἰ ΠΟΠΊΘΗ 

4{ὸ ποιμῖηθ ἃρρο!]αΐιχη βοῖοθατέ φο] Ρουυϊ πιση Ἀο- 

Πλδ8. ΘΡΙΒΟΟΡΙΙ ; ἴπιπὶ οἰϊατη {ποα 16 [π ΠΟΟΘΠΕ]ι15 

ἴῃ δρίβίοϊα 81 «ἸοΙ Γι τηᾶριιο5 ὈΓΡῚ ρυο 1856. 5 ρθε 

Θηΐπι Βοχηᾶ ἀρ Δης{ιο5 μεγαλόπολις, παρ πα τ νς, 

γοσδίπτ. 

ὁ χαὶ τοῖς τιμίοις 1 ἘΔΙΠῚ ἣν χαὶ τοῖς τιμίοις, 864. ες 

ψόοοαϊα ποη ΓΘρου τι" 1η Νῖ55. 



204 ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ΓΘΠῚ 6886 Διά δ ηΐθ5, ΠΙΆ σΔ5 Οὺ ΠΠ|Δ 1 τι ΠῚ βγιρασα 

ἃ6 5{41]}6 πὶ 1η ΠΤ ΘιιΠὴ ἐπ ΒΕΝΝΝα σΡ [185 ἈΘΊΠ,115, 

ΟΥ̓Δ ἴ65 Εἴ Ρ 75 ΠΟΒἐΓὰ ΟἸ1ΠῚ ΨΘΡῚ5 αἴου ΔΙ ΟΥΙθτι5 1η- 

γϑηϊατα, ᾿Πἴ6᾽᾽ 4π|05 δὲ ἔπᾶλη ρΘΡ ΘΟ ΠΟ Π ἢ ΓΘΡ6- 

ΟἸιεῖσιαϑ γἱγἹ ρϑυϑιιαϑιι τι Πα] 6 Πτι5. Οἵ Πα ΘΠ ΠῚ ἩΠΠ τ] δὲ ν6- 

5, ΒΑΘΙΠΠ ΟΕΒΛΑΒΙ 

» ε ΩΣ . 
Οἰαφοῖς ΤΙ. φίλον σε εἶναι καὶ δοξαστῆρα ἀληθινὸν ἀχούοντες, 

, ωῳ ΖΕ ᾿ξ . 
μεγάλην ἐπὶ τῇ στεῤῥᾷ σου χαὶ ἀχλινεῖ περὶ τὸν 

Α ο 

Θεὸν ἀγάπη τὴν χάριν δμολογοῦμιεν" 
Α - το 

ΒΕΕΣ, τῶν ἀληθινῶν π 

ΠΕ Ἐς εὐχόμενοι 

ἐπύνς τι εὐρεθηναι ἡμῶν 

τὸ μέρος, ἐν οἷς πεπείσμεθα εἶναι χαὶ τὴν σὴν τε- 
μησηϊι8 οἱ 
τόσας ορὶ- ΓΠΠῚ ἘΡΊΒΟΟΡτΙΠΊ, 41 τΟΥτι πὰ με τὰ 5.115 1] Γᾶ Ο1}}15 λειότητα, χαὶ τοῦ μεγάλου χαὶ ἀληθινοῦ ἐπισκόπου 

βοοριδ,. ΟΡ] οΥ, ΠΟΙ ΠΠ ΠῚ ΓΟΘΔΠΊΠ85. τοῦ πᾶσαν τὴν οἰχουμένην τοῦ ἰδίου πληρώσαντος 
θαύματος, τοῦ Κυρίου δεόμεθα. 

5 εὐχόμενον } 1[ἴὰ Μ85. 4αϊηαπθ, ΠΟΙῚΡ6 Μεά., (ὐοῖ5], μαβρυΐϊι5,. ΕΠ εὐχόμεθα. 

αἴογάαε εἴ ὅπο Βορῖ, Ρ]ατο5 ᾿π πὰπο δορί βίο απι ποθὴ 

“1165 ΕΡΕΒΙ ΟἿΑ ἘΠ: Β ΕἼΤΕ Σου να΄. 

ΕΧΧΧΥΙ. 

ΒΦΙΟ]Π1 ΒΑΚ] 15. ἀΠΠοα πα 510] σα] απ πάτα, {πο Τα πίστη (ροβαγ πο πὶ ἅπὰ ΠΟ πη ἹΖαθ5οῖ, ΕΑΓ ΘΕ 56 ἀο] αἶσβο., 

4ιοα 15 Το πη} Οὐπβί πε πορο}} ἃ Οδουρῖο Δ]]αἴα 5  ΠΡΞΟΥ  51556 1 ; 564 [απηθη ἃ 6] 15 ΘΟΤΏΤ τ] ΟΠ π ἃσοο5- 

β'556., Ῥοβίαδπη ἃ} {10 Ὡρτοϊαπίο δοοουβὶζιιβ, Ὠ1}}1} οιιαλ. οομίγα ΝΝΊσασπατῃ Πἀθπὰ 5101 Ῥγοροβιιῖθθθ οὉ- 

δου. ᾿ 

ΒοΞβροτῖο θρίβοορο. Βοσπορίῳ ἐπισχόπῳ. 

ὃ “ Ὑ: ΟΥ δ, ΤΙ κε ΩΝ ΟΣ 
{πο ορῖ- 1. Οἰιοπιοῦο Ρυτἴα5. Δ ΠῚ ΠΠ11ΠΊ ΠΊΘΙΠΠῚ γα] Προ. 8- Πῶς μου οἴει τὴν Ψυχὴν ὠδύνησεν ἣ ἄχοη τῆς: 
τις Ξ ΤΣ ἜΣ . ““ροπντί ἌΞΕΙ δ. ἌΡ δ ἮΝ 
δουμαίπδ,, [ἢ [1556 δια! το Π6 1ΠΠΠπ|5. ΑἸ πη πῖς., 41ἃ πὸ συχοφᾶντιας ἐχείνης, ἣν ᾿χατέχεὸν μου τινες τῶν 

- .-ο κα, ἀδτα ἀπ ι τῶν ἀπ 5 εἰ ε 
ΔΘΌΘΥΒΘΡΙΠΐ πΠΟΠΠᾺΠΠΙ; οχ ποι ηΙθῖ15 ΠΟ τηθίπιθπ-Ἢ Μὴ φοῤουμένων τον χριτὴν, ὃς ἀπολεῖ πάντας τοὺς 

ΕΠΡιι5 ΤΠ 4] θη ΡΘΡ Πα τι ΟἸΠ65., 41 ἸΟα ται ἢ [ΕΠ 

Ῥοαὶ. δ. 7. ΘΠ δοίη 9 [τὰ τι ποοίθπν τοΐαπι Ο “Π ΘΟ ΠΟ ΠῚ5 

των " τ σ .- 

λαλοῦντας τὸ ψεῦδος; “Ὥστε πᾶσαν. τὴν νύχτα ἐπὶ 
Ἐπ - «7 εἴ 5 ΕΣ δλί ᾿Νι- ο “- 

τοῖς ῥημασι τῆς ἀγάπης σου, ὀλίγου δεῖν, “ αὔπνος 

88 γοΡθὰ Ρ6η6. ᾿πϑΟΠΠΘ ΠῚ} ΓΑ ΠΒΘΘΘΥ ΠῚ : δθῸ 6 διαμεῖναι: οὕτω μέσης ἥψατό μου τῆς χαρδίας ἣ 

πηθάϊπι πη ὁοι" πηθιπη ΓΘ σουαῦ ρου. Βονθνὰ οπΐπὶ λύπη. Ὄντως γὰρ, κατὰ τὸν Σολομῶντα, συχοφαν- 

Ἐσεῖς. γ.8. ΒΘ τι} ΒΔΙΟΙΏΟΠ ΘΠ, ΘαΠ τ Πγη1ἃ ψἹ ΡΠ ὨπιΠ]]Π1αΐ τία ἄνδρα ταπεινοῖ’ καὶ οὐδεὶς οὕτως ἀνάλγητος, ὡς 

πθὸ υϊδαιιδηι ἴτὰ οἰ τιγτε δὲ ρϑγοδ] ῖῈ, τς δηϊ- μὴ παθεῖν τὴν ψυχὴν, καὶ χαταχαμφθῆναι εἰς γῆν, 
ΠΟ ΠῚ τπονϑᾶία", οἵ Πυυμ] ΠΟ 5ἰθΡ δία", δ᾽, στόμασιν πρὸς ψευδολογίαν εὐχόλοις ἅ παραπεσών. 

ἴῃ ογὰ ἱποῖάαϊ δα πε πάδοίππι ργοοϊνία. ΑἹ θη. Ἀλλὰ γὰρ ἀνάγχη πάντα στέγειν, πάντα ὑπομένειν, 
ὨΘΟ6556 6ϑὲ ὁπηηἶᾶ ρϑυβουγθ, οὐ ηϊὰ 5:51 Π6Γ6.,η0- τὴν ὑπὲρ ἑαυτῶν ἐχδίχησιν “ἐπιτρέψαντες τῷ Κυρίῳ, 
5 ΓΆΠῸ Ἰρ5ΟΥΙΠῚ {ΠΟ Π6ΠῈ ρΟΥ ΠΝ {ΓΘ Π 65 ΠΟ μαΐπο, 41 ὃς οὗ περιόψεται ἡμᾶς" διότι Ὃ συκοφαντῶν πένη- 

Ῥηον. τή. ΠΟ5 ΠΌἢ ἀοϑϑρίοϊθε. δίαπι σιὶ οαξιιπιτεϊαίτιτ' Ραπρε- τα, παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν. Οἱ μέντοι τὸ 

το τόπὶ, ἰντιταΐ ἰρδίτιΣ σοπαϊτοτοηι. (ἰδ ἴον αὶ πο- χαινὸν τοῦτο δρᾶμα τῆς καθ’ ἥμῶν βλασφημίας συν- 

νᾶπι {Πᾶπὰ ΟΙ ΑΒ ΡΠΘμηΪ6 [Ἀ]απ δάνθγϑιιμη πῸὸ5 θέντες, ἐοίχασι παντελῶς ἀπιστεῖν τῷ Κυρίῳ, Γὸς 

δοΠοϊ ππαντιηΐ, ν 46 11} ΟἸΏΠΙΠΟ ΠΟΙ ογθάθγο Πο- ῃ χαὶ περὶ ἀργοῦ ῥήματος. δώσειν ἡμᾶς λόγον ἐν τῇ 

ἈΓατ ]ι, τα. ΤΩΪΠΟ. 5, {πὶ ΓΔ. ΟΠ ΘΠ ΠΟΒ5 1Π 616 7π610}} γε] ἀθ οἵἱο-- ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως ἀπεφήνατο; Ἐγὼ δὲ, εἰπέ μοι, 

"" 50 νϑῦρο γϑάάιτιγοβ. ΡΓΟΠι ταν. Ὀ1Ὸ ἀπ ΓΘ, 

4850; ΘφΌΠ6 ΘΑ βϑι πη ΙΔ ΉπΠ Ἀ ΠΑ ΒΘ τ δ 11- 

Υ͂Ξ 8 “ εῦ ,ὔ " Η ἢ τὭ Η 

τὸν μαχαριώ τατον τάνιον ανε εματισᾶς ουτο γὰρ 

ἡμῶν " χατήγγειλαν. Ποῦ ἢ πότε; τίνων παρόντων ; 

Ρ χατέχεύν μου] τὰ Μεά,, Ηαι]. εὖ (0151. ρυίπηιιβ. 

ἘΔ χατέχεαν μου. 
ς ἄνπνος 1 81. Μοάίοει5 Οοα, εἴ ῥυῖπηα τπᾶπὶὶ ἢδτν- 

Ἰαπιιβ ; {1185 Ξουρίτα 58 [15 ΘΟησΤαζ 5[110 ΒΆ51111, ἀῸ 

[οτίς μος ἴοοοὺ ἃ ΠΠΡΓΆΓΙ5. τ πηϊο σγατηπηαίϊοα 5610 

ταίαΐα οϑῖ, [ἢ πᾶς 1ρϑὰ ορίβίοϊα ὥστε ἀγνοεῖν αὐτός. 

ἘΔ1 ἀνπνον. 

ἃ παραπεσών ] Βερ. δεοιπάπι5 οἱ (015], βθοιπ τι πε 
οἰπεσών. ΙΝ] άοπι οἀ11 στόμασιν εἰς ψευδολογίαν, Ἴ Γο5 

μον το (οάϊοο5 αἵ ἴῃ ἰοχέι. 

7 81. Μεά., Ηδ1]. εἰ δα. ρῥυΐίπηιιβ. 

ἘΔῚΠ εὐ 41 Μ85. 564 βογίρίανα {πᾶσ 

Βα ζαϊπηιι", ΒΆ51Π11 51110 ἀρίϊον., αὐ γ]ογο οϑὲ ἴῃ Ερίβί. 

126, 389. 
Γ ὃς χαὶ περὶ 1 (ΟΠ) αποῖῖο δ τα ὁχ {αΐπαε Μ88. 
8 Διάνιον 7 [{ὰ οπηπο8 Νῖ58. ΕΠ 11 Διάνοιον. 

Β χατήγγειλαν 1 Ττο5 ο΄] 65 ποῖ Δ ΠΟ Π]5511}1 χατύς 

“τες 

γεγχαν, ἤοο ογίπιθπ πὸ ὐτ5 ἐπαξειἐογεί. 



ἘΡΙΒΤΟΙ,Α 11. 20Ὁ 
ῃ ᾽ ἀνα ᾽ . . 5 5 . ᾿ : 

ἐπὶ ποία προφάσει; ψιλοῖς ῥήμασιν ἢ ἐγγράφοις; Ζανὶ" ΠΟΟ δπίιη 46 ποὶβ ἀϊοιἴαγιιης. 1701 να] Οἱαβοὶς Π, 
ἑτέροις ἀκολουθῶν, ἢ αὐτὸς χατάρχων χαὶ αὐθεντῶν ἀπᾶπάο 9 σοΥνἂπι {Όῖθι153 {πὸ ρῬγθίθχει ἢ πιά 5 

τοῦ τολμήματος ; τῆς ἀναιδείας τῶν πάντα φθεγ- νΘΓΡΙ5., ΔΠ 50 }Ἰρῖο ἢ ἅΠ105 ἄτι665 56 65.) ἃ ἴρ56 
, - Ὁ τω͵ . . κα 5 . 

γομένων ῥαδίως Ὦ τῆς χαταφρονήσεως τῶν τοῦ ἱποορίοι δ διιοίον [ΔΟΙ ΠΟΥ15 ἢ Ὁ ἱπηριι ΘΠ Δ} 

Θεοῦ χριμάτων! Πλὴν εἰ μὴ ἄρα τῷ πλάσματι αὐ- Ποιηϊπιιη ΟΠ Πὰ [λο]6. Ἰοαιιθπεππι ἢ Ὁ σΟμΐθπῚ - 
τῶν καὶ τοῦτο προστραγῳδήσουσιν, ὅτι ἐγενόμην χαὶ ἔτππ) Ππ4]Ἰοϊονιιτη ΠΕ} ΝΙδὶ [ὈΓΘ. ΘΟΠΙΠΊΘηΪΟ 5110 

ἔχφῳρων ποτὲ, ὥστε ἀγνοεῖν αὐτὸς τὰ ἑαυτοῦ δήματα. ἢιᾶπο Θεϊδπι ἐσ οοἸΔπὶ Δ }]1οἸ6 πῈ., [Δ τι ΠῚ ΤΠ] 6586 

᾿Επὶ γὰρ τῶν λογισμῶν ὑπάρχων τῶν ἑμαυτοῦ, οὐ- Δἰ]χυᾶπάο 1ἴὰ «6 Πιθηθ πὶ , τι πηθὰ ἸΡ51π|5 γϑῦθὰ 
δὲν οἶδα ποιήσας τοιοῦτον, οὐδὲ προελόμενος τὴν πὶ ΠΟΙ ΠΟΒΟΘΓΘΠΊ. ΝΊΒΠ] ΘὨ]ηῚ 6] πϑπη 0 α1, ἄπιπὶ γΆΠ10-- 
ἀργήν. Ἀλλ᾽ ἐχεῖνο μᾶλλον ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι, ΠΙ5 ΘΟΠΊΡΟΒ [τ|, τι [Θο1556 Π16 5610, ἅτιξ ΟΠΊΠ]ΠῸ 

ὅτι ἐκ πρώτης ἡλικίας συνετράφην τῷ περὶ αὐτὸν [Δ66ΓΘ γΟ]ι115586. 56 ροτίτι5. μι] Πτιτι5. τϑὶ οοη- 

φίλτρῳ, καὶ ἀπέδλεπον πρὸς τὸν ἄνδρα, ὡς μὲν γε-  ὠ85611|5 511; Π16 ἃ} [ΠΘ.ΠΘ δοῖαϊθ δ πο ἔτη [Ἐ|556 1Π 

ραρὸς ἰδεῖν, ὡς δὲ μεγαλοπρεπὴς, ὅσον δὲ ἔχων τὸ 1ΠΠ1π|5 ἃ ΠΟΙ ; δὲ ᾿πἔπθηο σΟηβ᾽ ἀθυᾶε56 7118} οϑϑϑῖ 

ἱεροπρεπὲς ἐν τῷ εἴδει. ᾿Επεὶ δέ μοι λοιπὸν χαὶ ὃ 1116 ν]ν' ΔΘ ρβοῖιι γθῃθγα 115, Ταδηΐᾶ πιδ] βία ργθθ- 
λόγος παρῆν, τότε δὴ καὶ ἀπὸ τῶν τῆς ψυχῆς ἀγχα-ἠ  ἀἴππ|5, αιιδπίιπι ἀἸ 61 Δ 18 θα σου ἀοἰ}15 οὐ 6 ΡγΘδ- 

θῶν αὐτὸν ἐπεγίνωσχον - καὶ ἔχαιρον αὐτοῦ τῇ συν- 11} ΓΘ Π5. ῬΟΒΙ 8 Π| ἃτα6 πῇ ΠΕ] ἀθί ποθ ρ5 δῦ γδπ δάίιης,, 
ουσίᾳ, τὸ ἁπλοῦν χαὶ γενναῖον χαὶ ὅ ἐλευθέριον τῶν ἡ ὙΘΓῸ ΘΓ ΘΧ ΔΠΙΠη:5 ΒΟΠ]5 ΘΠ ΠΟΥΘΡΆΠῚ [ρ511π|5-- 
τρόπων καταμανθάνων, χαὶ " ὅσα ἄλλα τοῦ ἀνδρὸς {16 ἀ6]δοία ΠΔΥ ΘΟΠϑιιΘ τι 1Π6 , 51] Π)Ρ]]οἰ ἔθη. δὲ 
ἴδια, ἢ τῆς ψυχῆς ἡμερότης, τὸ μεγαλοφυές τε ὁμοῦ 1ΠσΘη] αΐθ ἢ) ἃ ΠΠΘΡΑ Πα 6 ΠῚ ΠΊΟΡΙΙ ΠῚ ΡΘΙΒΡΊΟΙΘΠ5, 

χαὶ πρᾶον, τὸ εὐπρεπὲς, τὸ ἀόργητον, τὸ φαιδρὸν Εἰ Παδθοιπηαπο ]1ὰ ῬΓΟΡΥΙα ΘΓ ΠΕΨΙΡΙ ΟΥΠΑΠΊΘΗΪἃ, 

χαὶ εὐπρόσιτον τῇ σεμνότητι κεχραμένον. “στε ΔΗΪΠῚΙ πιὰ Πϑθίπ 0, ΠΟ Δ ΠῚ ΠῚ} 5. 51Π|1] δὲ 16 Π1- 

αὐτὸν ἐναρίθμιον εἶχον τοῖς περιφανεστάτοις χατ᾽ ἴ85.. ἀθοουὶ 5111} » ΔΠΙΠΉΠ5 188 ΘΧΡΘΙ5, 11|8γ]- 

ἀρετήν. [45 δ δία ἢ] 15 σγαντίαϊθ ρΘΥΠΙΪχ ἔα. ΟἾΠΑ 16 ΤΡ 511} 

ἸΠΊου ΠΟΙΏΪΠ65 νἸΓ πο 5ρ ΘΟ ἃ ]551Π105 ΠΕΠΠΘΡ ΔΙῚ. 

Περὶ μέντοι τὰ τελευταῖα τοῦ βίου (οὐ γὰρ ἀπο- 2.564 τἀ πηθη Οἰνέα ΘΧΕ ΘΔ ΠῚ ὙΠΐδ6. ἰΘΠΊΡΤΙ5 
κρύψομαι τἀληθές) ἐλυπήθην ἐπ᾽ αὐτῷ λύπην οὐκ (ποῃ επίηι οοαθο νου αΐθμη ) ἀο] 1 46 1110 Ἰποοη-- 

ἀνεχτὴν, μετὰ πολλῶν τῶν ἐν τῇ πατρίδι φοδουμιένωον μ 501 0116} ΟἴιπῈ ΡΠ ιν] 115. 1π Ῥαῖρια ΤΉ  Ππιπὴ Εἰ -- 

τὸν Κύριον, ἐπὶ τῇ ὑπογραφῇ τῆς πίστεως, τῆς ὑπὸ πη6ΠΕ}115., 4τπιοα 510 5ογ] ρ5ῖϑδοὶ Πάθὶ ἃ Οεουρῖο 

τῶν περὶ “ Γεώργιον ἀπὸ τῆς ΚΚωνσταντινουπόλεως (ΟΠβιΑΠΠΠΟΡΟΙΪΙ 4]1 αἴθ. Ποῖη 6 ; τ 116 ῬΥῸ 51πᾶ 

χομισθείσης. [ἶτα,, οἷος ἐχεῖνος πραότητι τρόπου πιονιπὶ ἰδ ηἰτα[6 δ πα πϑαθιπ ἀ1Π 6 ΠΟῊ συν Δ ΔΓᾺΓ 

καὶ ἐπιειχεία πάντας πληροφορεῖν ἐν σπλάγχνοις ογηηίθτι5 Ρᾶΐουῦπο ῬθοῖουΘ 58 Π5ΓΔΘΘΓΘ., ΟΠ] 781 
- ,ὔ “ κ 9 Ξ . . Η δ . : 

παάτριχοις ἀνεχόμενος, ἤδη καταπεσὼν εἰς τὴν ἀῤ- [π᾿ ΠΟΥ ΠῚ 5 ΘΧ 4ὸ ΘΠ Δ} Ε νᾶ ἀἸϑοθϑϑιῖ, 1Π01- 
ς ῃ - ᾿ τ ᾿ - - Β τα Ὡς . 
ῥωστίαν, ὃφ᾽ ἣς χαὶ μετῆλθεν ἀπὸ τοῦ βίου, προσχα-. ἠϊοθοῖ ; ΠΟΡῚ5 ΔΟΟΘ 5115, ΟἾΧΙΣ, ΤΠ ΟΠΊΪΠΟ [δϑίθ 9, 58 

λεσάμενος ἡμᾶς ἔφη" ὑπὸ μάρτυρι τῷ Κυρίῳ ἐν 5ογίρίο (ὐοῃδιδπεΠο 01 Δ|1αἴο 1Π 5: 0]]ο] ἴα 6 σον-- 

ἁπλότητι καρδίας συντεθεῖσθαι μὲν τῷ ἀπὸ τὴς (15 556 Π51556, 5661 Π1Π}} δά Πάεὶ Νίοεοο ἃ 58π- 

Κωνσταντινουπόλεως γραμματείῳ, μηδὲν δὲ ἐπ’ οεἰ5 ῬΑΓτι5 ΘΧΡΟϑ [88 ΘΥ ΘΓΒΙ ΟΠ ΘΠ] 5150} ΡΟ5115-- 
ἀθετήσει τὴς χατὰ Νιχαίαν ὑπὸ τῶν ἁγίων πατέρων 56, ποάτι6 ἰπιὰ πη σον Πα ΠΘΓΘ 5, 481] «ποὰ ἃὉ 

ἐχτεθείσης πίστεως προελέσθαι " μηδὲ ἄλλως ἔχειν ς ᾿Π|{10 {γα Πτ η} ἀοοθρογδξ : 1Π10 Θ Τὰ ΠῚ ΡΓΘΟΔΙΗῚ 58 

ἐν τῇ καρδία, ἢ ὡς παρέλαδεν ἐξ ἀργῆς" ἀλλὰ καὶ εὔ- τι Π6 56 ρΑγΘ αν ἃ 50. 6 ΘΔΓΟΡΙΠΩῚ ἔΓΘΟΘΠΓΟΙΙΠῚ 4ε- 

εσθαι, μὴ χωρισθῆναι τῆς μερίδος τῶν μακαρίων σοῃ εἴ οοἴο 6} ]ΒΟΟΡΟΡ ΙΗ , 48] ρίαπι 181 ἀοοίντ- 

ἐχείνων ἐπισχόπων τῶν τριαχοσίων ἢ δεχαοχτὼ, πᾶπι ΟΥ̓ΡΪ Δπητιπεϊανι πη. Οὐ ΓΘ ΟΠ ΠῚ ΘΟΥ 5 ἀπ-- 
τῶν τὸ εὐσεδὲς κήρυγμα διαγγειλάντων τῇ οἶχου- ὈΙΔΠΟΠπα. ΟΡ Πᾶπο Δϑϑαν ΘΓ  ΠΌΠμΘ ἢ βοἰπία, δά 

μένη" ὥστε ἥυᾶς, ἐπὶ τῇ πληροφορία ταύτῃ, λύσαν- 6715 ΘΟΠΊ ΜΠ ΠΙΟΠΘΠῚ, τιῦ. ἐπιπδὲ ΘΕᾺ Π| ΠΟΘΙ], 80- 

τας πᾶσαν τῶν χαρδιῶν τὴν διάκρισιν, “ὡς χαὶ αὖτ ΟΘΆ51Π1118,) Εἴ ΠῚΘΘΡΕΥῈ ἀδβι!ηλι5. ΤΟ] τι {1185 ΠΟΡῚ5 

τὸς ἐπίστασαι, προσελθεῖν τῇ χοινωνίᾳ, καὶ λυπου- οτπὴ ΠΟΟ νἱρῸ ᾿ΠΙΘΡΟΘ55ΘΙ6 5) ΘΟ) 5 πη 06] 5ιηΐ. Ουοα 

ἱ προστραγωδύήσουσιν ] τὰ ἔγεβ ψοἰτιβ ἰβϑιμὶ (οάϊοε5 τσεἰιβἐ ϊββιτηῖβ (ΘΙ οΊΡιι5. 6 

οαπὰ ῬΙ ΠΣΊΡτ5. 411Π|5. ἘΘΤΕ προστραγωδ᾽ήσωσιν. ς Γεώργιον 1 Βε5. βϑοιηπ5 οἵ (015], Γεώργινον. 

ἃ ἐλευθέριον ] δος. βϑοππάτι5 οἵ (0151. βεοσπάτις ἐλεύ- ἃ δεχαοχτώ ] Ηδγ]. οὐπὴ ἄποθιιβ 41115 δέχα χαὶ ὀχτώ. 

θερον. Ῥαα]ο ροβὲ ἐχ ἀπέ {ι|5 (ΟΠ ἸοΙΡι5 αἀ ἀξ νόοου]α ε ὡς χαὶ αὐτὸς ἐπίστασαι 1 πος Δ΄ τ !πητ5 οΧχ {1015 
Ῥοβί μεγαλοφυές. ῬΟΓΑ ΠΕ Ια 5 Οοάτοιθι5 Μεά,, Ηα}]. εἴ (831. 

» ὅσα. ἄλλα  ἘΔ41 ἀἥάιιπὶ ἦν φιοα ἀδοβὶ πη ἐγ θιι5 
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Οἰατοῖς Π. 51 4υῖΐβ ἀϊοαξ 56 ποίαν αἰβουιι5 1π Π]Πππ ΟΠ πιπιθ- μένους παύσασθαι. Τὰ μὲν οὖν ἡμέτερα πρὸς τὸν 
1186 ΘοΠϑοἴτιηι ΠΟΪ5. 6586; 15 ΠΟΠ π᾿ ΠΡΟ 51|511- ἄνδρα, τοιαῦτα. Εἰ δέ τις ἦ λέγοι τινὰ βλασφημίαν 

Τοῖ ΘΘΥΨΙΠΓΘΡ, ι οὐ 1Πη ἀΡΘΡΓΔΠ ἸῸ ΟΘ ΡΓΟΘΙΘΠ5 ᾽ Ὁ ἀθέμιτον εἰς αὐτὸν ἡμῖν συνεγνωχέναι, μὴ χατὰ γω- 

ΠΡ ΡῈ ἁγσιιδῖ. νίαν θρυλλείτω δουλοπρεπῶς., ἀλλ᾽ εἰς τὸ φανερὸν 
ΕῚ Η͂ , Η "“Ζ ῃ 
αντιχαταστᾶς, διελεγχέτω μετα παρρησιᾶς. 

Γ λέγοι τὰ Ηα1]., (οἾ5]. αἴογψαο οἱ ἈΘρ. βδουπ 5, ἘΔ λέγει. 

Ζἰας ἘΡσ ΟΥΡΑ 10} ΕἘΠΙΣΤΟΛΗ νό΄. 

α0α, 

αἴαπὶ στιπιογοβ ᾿πϊ {αϊ ἄς ὐαποηῖοῖϑβ αα Βαςπίαπι, ἦς Βα51Π1ο δα οαπομπΐοαβ θυ] 1 {ἰἰβδοπς., πτόβάις ἀοάοοιμς 

Βοβροτῖιι5. Μιυΐτα ἄς (ὑοπβιδιαπεϊα]} ἀἸ55 τς ΒΑ51Π1ι5, Ζαρα ἃ ποημ.}}15 ΓΘ] οὶ, ἃ Ῥαιγιθι5. ΑΠΠΟΟΠΘμ5 

υἰτροναξαπι [αΐθίατ : ἀρ Ἰββί πλῖιπὶ [Ά ΤΠ ΘΠ 6558 οοπίοη!ς αἀνουθαβ μώγοϑοβ ΑὙῚ οἵ Θά 6}, ἈΘίΟΙΠ: οο5 4] 

ϑρ τἰξαμπι βαποίαπη ΕἸ]1ο ἀυϊ Ῥαϊτὶ ργθροπεραπῇ. 

«14 οαποπῖοσας. Κανονιχαῖς. 

Παϊεο ορὶ- το Οπδπίθπι ποθ 5 ἀπίθα ἀ0]0 15 ἰτ}1} Π1016-- “Ὅσον ἠνίασεν ἡμᾶς πρότερον φήμη λυπηρὰ τὰς 

δοοραίμδν ςιῃς ΓΠΠΊΟΡ, 40 Δι1065 ΠΟβίγδΣ ΟἰΓΟΙΠΠϑοπιοσαηῖ ; ἀχοὰς ἡμῶν περιηχήσασα, τοσοῦτον εὔφρανεν ἡμᾶς 

τα πα Δἰδοῖε Ἰϑοε11ὰ ΓΟ]  Οϑἰ βϑίμλτ5 Θρβοοριιβ ἴνα- ὃ θεοφιλέστατος ἐπίσχοπος ὃ ἀδελφὸς ἡμῶν Βοσπό- 

Βοβροτίαβ. [61 ΠΟϑίθι' ΒΟΘρουΐτι5, πηθ] ον 46 γεϑίρα μ᾽ θίαιθ Β΄ ριος; τὰ χρηστότερα Β περὶ τῆς εὐλαδείας ὑμῶν διη- 

πᾶνγᾶπ5. ΠΙχὶς δηΐπι,, Ποῖ σγαῖία,, ΟΠΊΠ65 1105 ττι- γησάμενος. Ἴφη γὰρ, τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι, πάντα 

ΠΊΟΓΘ5 ΠΟΙΆ ΠΕ ΠῚ 6556 ΘΟ ΠΠἸΘ πᾶ, ΠΟΠ δροιαία ἐχεῖνα τὰ θρυλληθέντα ἀνθρώπων εἰναι χατασχευά-- 

ΘΕ ΓΘ ΠῚ ΓΘΓΙΙΩῚ ν Θϑιγα αι ΠῚ σοσπἰΐαπι Πα ἢ τη. σματα, οὐχ ἀχριέῶς τὴν καθ ὑμᾶς ἐπισταμένων ἀλή- 

Αἀάεοθαϊ δαΐθιη. 56 δἵ δα] απ Πἶὰ5 ᾿Πυ ΘΉΪ556 ἀρὰ θειαν. " Προσετίθει δὲ ὅτι χαὶ διχθολὰς εὗρε παρ᾽ 

νο5 ἀθ ποβὶβ ποίαπαβ, “πα θϑάιθ ρυοια!ουῖης,, ὑμῖν χαθ᾽ ἡμῶν ἀνοσίας, χαὶ τοιαύτας, οἵας ἂν εἴ- 

4] ποη ὀχϑρθοίαμε 56. νῈ] οἴϊοβὶ ψϑυθὶ γα!!οηθη ποιὲν οἵ μὴ ἐχδεχόμενοι χαὶ περὶ ἀργοῦ ῥήματος δώ- 
γϑάἀ]τινοβ πα Ἰοὶ ἴῃ ἀἴ6 }ιι5ἴο γεν] α ΟΠ 15 {ΠΠ1π|5. σειν λόγον τῷ χριτῇ ἐν ἡμέρᾳ τῆς ἀνταποδόσεως 

Οὕάγο σραταβ δορὶ Πομηΐπο., οἵϊπὶ ἰρ86 βαπαίιιθ οχ αὐτοῦ τῇ δικαίᾳ. Ὥστε ηὐχαρίστησα τῷ Κυρίῳ 
ποχία ἀθ νοθὶϑ ορ πίομθ, 4:81}, τιῖ γ θυ β᾽ Π}116 οϑῖ, αὐτός τε ἰαθεὶς τὴν ἐφ’ ὑμῖν βλάῤην, ἣν, ὡς ἔοιχεν, 
Οχ Ποπηϊπιιηι σα] απ] Πἰὰ 5 ΒΟΘΡΟΓΆΠΙ ; [ΠΠ} Θὰ ἔχ συχοφαντίας ἀνθρώπων ἤμην παραδεξάμενος, 
γο5 δι ἴθη5 ἀδροϑιιῖ556 [α]Ἰϑὰβ ἀ6 Π16 βιιβρίοίομθβ, ᾿(. ὑμᾶς τε ἀχούσας ἀποτεθεῖσθαι τὰς ψευδεῖς περὶ ἡμῶν 
Ὁ] δὐι ἰβεῖβ {π|88 ἔα ον Ποβίοι ἀϑβθνθγανῖ: αὶ ὑπολήψεις, ἐξ ὧν ἠχούσατε τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν “ δια- 

ἀπ] 46πὶ γ 15 518 Π} ρ51115 56 ΠΙΘ ἢ 8 ΠῚ ἄτι} ΘΧΡΟ- δεδαιωσαμένου " ὃς ἐν οἷς ἢ τὸ καθ᾽ ἑαυτὸν ὑμῖν πα - 
. . . . -- 7 ΄ ι 

5αἷξ, ΟἹ πἷπο οἱ ποβίγαπι δίηρα! ἀδοανανις. πα ρέστησε, συναπέδειξε πάντως χαὶ τὸ ἡμέτερον. “Ἐν 

δηΐμπὶ ἴῃ αἰροαιθ ποβίριμι ἦθ ἢ46 φαπίθημα : 5᾽ῖ- γὰρ ἐν ἀμφοτέροις ἡμῖν τὸ τῆς πίστεως φρόνημα, 
αἰάοθι δὲ δογιιπηάθιῃ Ρίγιη ΠΟΥ 65 βιιμη15, Πιὶ ἐπειδὴ καὶ τῶν αὐτῶν πατέρων χληρονόμοι τῶν χα-- 94 “ Ϊ μ 

«ποπάδλπη Νίοδοθ τηαρπι πὶ Ρἰθίδ 8. ρυθθοοπμῖη τὰ τὴν Νιχαίαν ποτὲ τὸ μέγα τῆς εὐσεδείας ἐξαγγει- 
ῬΓΟΠΙ σαγιιηξ : οὐ π15 ΤΟΙ 420 α! 46 ηὶ ραγίοβ οα-.͵ λάντων χήρυγμα" οὗ τὰ μὲν ἄλλα παντάπασίν 

ΠΟΡΈΝΝΙ Πππιπΐθ ΠᾺΠ] ΟΡ ποχῖδ διιηῖ; 564. νοσθη οΟη8.}- “ ἐστιν ἀσυχοφάντητα, τὴν δὲ τοῦ δμοουσίου φωνὴν, 
σοηϑι )5ἴδῃ - 

τ]. ποη- 

ἄαπι τορος ΠΟΠ ΠῚ ΓΘΟΘρΘυΪΠΐ : 4π|05 415 δὲ [0.6 ἡ ρι Πθη-ὀ παραδεξάμενοι" οὺς χαὶ μέμψαιτο ἄν τις διχαίως, 
Ῥεγαηὶ, 

[Δ Π114}15 πηα]6 ἃ ΠΟΏΠ1}15 Δοοθρίαῃι., ϑιηΐ 4 χαχῶς παρά τινῶν ἐχληφθεῖσαν, εἰσί τινες οἱ μήπω 

8 περὶ τῆς  Πεεϑὲ Ῥυροβιεῖο ἴῃ οοΐο γεϑίθυθι5 ῃ- 5ἴτηῖ βεδαιωσαμιένου. ; 

Βυῖβ, ποῖ ἴδ πχθπ ἴῃ (ΟἸβ᾽πᾶποὸ ῬΥ πιο. » τὸ χαθ᾽ ἑαυτόν ἡ Ηαν]., εἴ πὰ εχ Β6ρ115 τὰ χαθ᾽ 

᾿ προσετίθει 510 δερίοτη Μ85. (οάϊοοβ. ΘΠ προσ- ἑαυτόν. 
ἐπετίθει. ὁ ἐστιν  ἤδλπο γόσθπὶ, 4πὸ ἀδοβί ἴῃ 115, Παροπὶ 

ἴ τῇ δικαίᾳ Ἴ [{ Ηαν]. Μεᾷ, (οἷ5]. ῥυΐπηιβ εἰ μος. Μϑ85. ἄξοεπι, 4πουιπι ᾿π 4πδίπον Ἰορτειν πάντα μαθεῖν 

δοοπηάις, ΕΠῚΠ τῆς δικαίας. ἐστιν. 
Ξ : , ἀφ, 

α διαθεθαιωσαμένου 1 Οὐΐπάις Ν55. ποῖ ἈΠΕ ΠΉ1|15- 

Ὁ Ἄχ  φοθνσῥας,"- 
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ῃ 7, ’ , "ἢ ἐν ΣΡ ΡΕΑΙΡΗΥ πὶ 
χαὶ πάλιν μέντοι συγγνώμης αὐτοὺς ἀξιώσειεν. "Τὸ 

μὲν γὰρ πατράσι μὴ ἀκολουθεῖν, καὶ “ τὴν ἐχείνων 
- Ὁ , 

φωνὴν χυριωτέραν τίθεσθα: τῆς ἑαυτῶν γνώμης, ἐγ- 

χλήματος ἄξιον, “ὡς αὐθαδείας γέμον. Τὸ δὲ πάλιν 

δφ᾽ ἑτέρων διαδληθεῖσαν αὐτὴν ὕποπτον ἔχειν, τοῦ- 
» Ὡ ᾿ ,, 

τό πως δοχεῖ τοῦ ἐγκλήματος αὐτοὺς μετρίως ἐλευ-- 

θεροῦν. Καὶ γὰρ ' τῷ ὄντι, οἱ ἐπὶ Παύλῳ τῷ Σαμοσα- 
τεῖ συνελθόντες, διέδαλον τὴν λέξιν ὡς οὐχ εὔηχον. 

ἔξφασαν γὰρ ἐχεῖνοι τὴν τοῦ ὁμοουσίου φωνὴν ἀπρι- 
στᾶν ἔννοιαν οὐσίας τε χαὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς, ὥστε χα- 

ταμερισθεῖσαν τὴν οὐσίαν παρέχειν τοῦ διιοουσίου 
λ , “- Ἴ Δι᾿ ΄ τ Δ .:εν τὴν προσηγορίαν τοῖς εἰς ἃ διηρέθη. Τοῦτο δὲ ἐπὶ 

“αλκχοῦ μὲν καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ νομισμάτων ἔχει τινὰ 

λόγον τὸ διανόημα " ἐπὶ δὲ Θεοῦ Πατρὸς χαὶ Θεοῦ 
ἣ ὦ 5 ιν 6 ᾿ “Ὁ πς ΄, ΕῚ Υἱοῦ οὐχ οὐσία πρεσθυτέρα, οὐδ᾽ ὑπερχειμένη ἀμ- 

- - ᾿ -Ὡ» Ἁ 

φοῖν θεωρεῖται" ἀσεδείας γὰρ ἐπέχεινα τοῦτο χαὶ 
- Χ θέ [ς 0 Γί ᾿ “ » σερ  ΒΝ 

νοῆσαι καὶ φθέγξασθαι. 'Γί γὰρ ἂν γένοιτο τοῦ ἀγεν- 
΄ 4’ ΕΣ σ᾽ Ὁ δι λ “δ 

νήτου πρεσθύτερον; Ἀναιρεῖται δὲ βλασφη- 
᾿ς 4 Χ 3 Ἀ ,ὔ λ ἀεὶ , ἫΝ 

ίας ταύτης χαὶ ἣ εἰς τὸν Πατέρα χαὶ Υἱὸν πίστις μιᾶς ς 

, - 

ἐχ τῆς 

ἀδελφὰ γὰρ ἀλλήλοις τὰ ἐξ ἑνὸς ὑφεστῶτα. 

Καὶ ἐπειδὴ ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἰναι παρῆχϑαι 
" ει Ε , ἣν αν φ) ᾿ ΄ τὸν Υἱὸν, ἔτι τότε ἦσαν οἵ λέγοντες, ἵνα χαὶ ταύτην 

ἐχτέμωσι τὴν ἀσέόδειαν, τὸ ὁμοούσιον προσειρήχα - 
Ε ῃ Δ ΘΖ ς οἴ ε τὦ 4 ᾿ 

σιν. Ἄχρονος γὰρ χαὶ ἀδιάστατος ἣ τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸν 

Πατέρα συνάφεια. Δηλοῖ δὲ καὶ τὰ προλαδόντα ῥή- 

ματα ταύτην εἰναι τῶν ἀνδρῶν τὴν διάνοιαν. Εἰπόν- 
ῃ τανῇ 5. δ ΘΟΤΑΘΕΣ Κ 5ιπὴν ΕΞ δενκίν 

τες γὰρ φῶς ἐχ φωτὸς, καὶ ἐχ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς 
. γιὸ σῇ ὅτις ΑΎ ΑΝΑ: ΒΞ - 0 3 αὐϑ τὸν Υἱὸν γεγενῆσθαι, οὐχὶ δὲ πεποιῆσθαι, ἐπήγαγον 

τούτοις τὸ ὁμοούσιον ᾿ παραδειχνύντες ὅτι ὅνπερ ἄν 
- ΕΣ ΝΡ ᾿ δ. ΕἾΕΣ ΗΠ Χ ἸΉΣΙ ς ἡ 
ις ἀποδῷ φωτὸς λόγον ἐπὶ Πατρὸς, οὗτος ἁρμόσει 

καὶ ἐπὶ Υἱοῦ. Φῶς γὰρ ἀληθινὸν πρὸς φῶς ἄληθι- 

νὸν, κατ᾽ ἀυτὴν τοῦ φωτὸς τὴν ἔννοιαν, οὐδεμίαν 
ως ΄, ᾽ ἀρ ον ΘΝ, κ 2 “ ὉΔΡ Τ᾿ τῷ 
ἕξει παραλλαγήν. ᾿Επεὶ οὖν ἐστιν ἄναρχον φῶς ὃ 
Πατὴρ; γεννητὸν δὲ φῶς ὃ Υἱὸς, φῶς δὲ χαὶ φῶς 

ΒΕ ἑχάτερος, δμοούσιον εἶπαν δικαίως, ἵνα τὸ τῆς 
΄ « , ' 32 } τ ἣν Δ. φύσεως δμότιμον παραστήσωσιν. Οὐ γὰρ τὰ ἀδελφὰ 

ἁ τὴν ἐχείνων φωνήν 1 8515. σοάϊοθβ οὔποθ Νῖ85.. οἱ 

Ῥᾶυ]ο ροϑβὲ τῆς ἑαυτῶν γνώμης. Οοπίνα 61 τῆς ἐκεί- 

νων φωνῆς κυριωτέραν τίθεσθαι τὴν ἑαυτῶν γνώμην. 22ο- 

γαιπι αοοἱ ρΓοργΐαπι δεπίθηπίϊαπι μι ΘροηΘγ6. ΝΟ ἃ π1- 

πιδ νογίοσιιαέ 4ὰ1 ᾿ππο Ἰοοιηὶ πηι ΓΘ, ποϑϑί]ο- 

ΠΘΠ, {π|85 ῬτδθοΘϑϑιῖ, 10 {ποτ 5 1 η16}1151. 

6 ὡς αὐθαδείας 1 0 Μ35. καὶ αὐθαδείας. 

Γτῷ ὄντι 1 Εκ πος ῬΆ51Π11 [οβι]πποπῖο (τ  ]δοῖι5., 

Οὐυδίενπ. ἀἰββονῖ, 1, Ρ. 138, οἵ ΟἸογίοαβ. ΒΙΡΠΠοίἢι. 

ἴοπι. 10, Ρ- 408, δηβᾶπι σαρροπεθ βυ ποῖ ΝΙοα πο 
Αυτιριαηΐ, 4πο4 το]θοΐατῃ ἃ} ἅ11ἃ ϑυ ποίο νόοθηὶ ἀε1ο- 
Ῥίανουιε ; 5641 ΘΟΠ511 ροίοϑὲ 7) οσογίαίίο εἰ6 δεπιῖα- 

γἱαπὶς ἐπ φεια πονα Ογνιὰὶ Πιεροσοῖγ πιϊαγιὶ ορδυιηι 

Β 
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ἀθυῖτ, ἃ0 ὙΌΓ515 νϑηΐαὰ ἄἰσποβ ἠπάϊοαν!. ΝΑ ΠΣ 

Ῥαίγιι πη] ν 5 110}15 ΠΟῊ ἰΠϑ]ϑίθιθ, ΠΘῸ 81ἃ 56 ηῖ6 ἢ [1 

γΟΘΘΩῚ ΠΟΥ τ ΡΟ ΟΓΘ ΠῚ ἀπ ΓΘ, γ65 Θϑὲ γ ργ6- 

ΠΘηβίομ6 ἀἶσπα, τὖ ΡΪθπα Δργορδητεθ. Ἐ ΠΙΓ5115 

ἃ Ίθη. ὙΠ] ΡΘΡ ἃ [Ὰ ΠῚ ἃ}} 1118 ΘΟ θη, διιϑρθοίδμη Πἃ- 

Ῥεγθ, νἱάθαιν ἴἀ φιοάδμῃ τηοάο τηθ]οου θη 1115 

ΘΧΟΙΙΒΑΓΠΠΟΠΪ8. γΘηΪ ΠῚ ΘΟΠΟΙΠ ΔΓ 6. ΝᾺΠ) Του νὰ {π| 

ἴῃ Ῥᾶ1}1} ΒΘ πηοϑαῖθηβϑῖ5 οατιϑα σον ΘΠΘΡἃΠἴ, ΨΟΟΘΙΣ 

Πὰ πο {151 π]8]6 βοπδηΐθι οα]ρανιηΐ. ὈΙΧογαηΐ 

ΘΏΠ ΘΟΗ ΒΕ ϑἰΔ ἢ 14}15 νοοθ ΘΧΠΙ ΡΘΡῚ ΠΟΙΪΟΠΘΙῚ 

5518 186. Θ᾽ ΘΟΡΌΠἢ 4188 ΘΧ β ϑἰαηϊα ; δάθο τιῦ 

αἰνϑἃ 55 δ ητα ἈΡΡΟΙ ΓΔ ΟΠ 6 ΠῚ σΟΠβ. 5 Δ ἢ 118}15 

ΘΟΠΟΙΠ6ὲ 115 1 ἀ{τι86 αἰ ν᾽ϑἃ οϑῖ. Οὐδ φαΐ θη οοσὶ- 

ἴδι10 Ἰοσατη ΔΙ Ἰ4πιθ Πα θὲ 1ῃ ΔΘ Γ6 δὲ ἴῃ οοη δι 5 

ΘΧ 66. ΠιιΠ)]5Π)8 ΕΠ} 115 : αἵ Ἰη θο Ραίγο οἱ ἴπ Ὥθο 

ΕἼΠΟ 5 βἴδπ τα ΠΟΠ 658 8η ΠΟΥ, ποήτι6. ταῖν] - 
416 5 ρογροϑίία 1π|6}ΠΠ1σΊ τ} : ΠΟς ΘηΪΠῚ οΟρΊ ΓΑ. 

ἅτ ἀἸΘΘΓΘ., ΟΠ ΠΟΙ ἱπ)ΡΙ ἰδ 5. τηοάπιιη Ἔχοθαϊε. 

Οὐ Θηΐηῃι ᾿ΠΘ ΘΠ Δ 6 τιἾτι5 511 ἢ ΤΟΙ τ ΘΕ] ἢ} 
ας ΒΡ Θὰ {ἀ65 1π Ραίγοιη οἱ ΕἸ ΠΠΠῚ : ΠΑῚῚ 

Ἰηἴ6} 56. ἔρια ΡΔΕΙΟΠΘΩ ΠΆΡΘΟΙ Ε {τ|88 ΘΧ ΠΠῸ 

δα ϑιϑέπηΐ. 

2. ΕἘλαἴὰ ΕἼΠτΠὶ Θχ ΙΠ10 ργοάιιοξιμ, δά τις 

ἴππο δύ 41 ἀἸσθροηΐ : πὶ θᾶπο 4πΟ 46 ρτῶ- 

οἰ ἀδγθηξ ἱπηρ᾽θ αἴθμη., ΘΟΠΒ 5. ΠΕ] 16. πιϑαρρᾶ-- 

Ταιηΐ. ΝΑΠΊ 51η6 [ΘΙ ΡΟ 6ϑ[ δ 51Π6 ᾿πίθυνα!!ο ΕἸ-- 
[πὶ οαπὶ Ραΐγο σΟΠ] Ποῖο. Πϑοηϑίγηξ απιΐθμ δὲ 

5 ΡΘΡΙΟΛ ἃ νοῦ θὰ ΠᾶπΠῸ ΠΠ]ΟΡΙΙΠ] 6556 πηθηΐθιη. Ροϑί- 

4πᾶπὶ Θπϊηὶ ΕἸχθυιηΐ ᾿ππη]6η (16 ᾿ππη]πΠῸ., αἰ π6 

ΕἸ οχ Ῥα ]5 5 5: Π .1ἃ σΘΠΙ ΤΠ 6556.57 ΠΟῚ 

γψΘΓῸ δοίη ; Π15 ΘΟΠ 51 0518 η11416 5] πΠχϑυτηΐ: 

ΤΠ Ἰοδη 65, {π|8 }} {{|15 ΠΠ Π}1Π]5 Τα ΟΠ ΘΙ ἴῃ Ῥαΐγ6 
ΓΘ Ἰἀου, θα ἢ} δὲ ΕἾΠΙΟ ἀρίαμη δὲ σοπου θηἴθ 
[αὐ νᾶ : 5:4 πάθη. [ΘΠ ΨΘΓ ΠῚ ΟΠ γ6ΓῸ {π|- 

ΠΉ]Π6 5 οι Πα τι ᾿Ρ5Δ ΠῚ [115 ΠΟΙΟΠΘΠῚ , (15- 

51 Π}ΠΠΠπά]π θὰ παι} ] τὰ Πα 61. Οτιη) Ἰσίταν Ῥίοθν 
Ἰπππθ πη 511 ῬΥΙΠΟΙΡΙΪ ἜΧΡΕΙ5., ΕἼΠ5. ψόγο Πππ6 ἢ 

Θϑπϊτι πη, ἃ6 πΐθυ 16 Πππ]6η. δὲ ΠππΠΊ6Ὲ 2 1π0Ὲ οοη- 

ἐαϊιῖο ἀοἤεπαϊι", ΤΌΙ Ῥγοβθαΐαν, οαρ. ἴ, ορ᾽ παίαμη 

ΜΠ 4 συ ποῖ Ἀπ ΘΟ πῶ ἀδογθίιπι,, οἱ 115 ΤΟΡΌσΠαΤῸ 

{πῶ Ῥάι]ο δηΐθ βυποάϊιμη πον πἰτατη 16 Π)ΊΟῊΥ - 

51π|πὶ σοϑία βιιηΐ, δ ΟΠΠΏΙθτ15 ῬΤΟΤΒ.8, π ΑὙἸα 5 4π]- 

ἄδπι δχοορ δ, ̓σποίαπι [Ἐ|55886. π4ι6. δ ἀηπιτῃ 908; 

πθο {10 ῬΤΌΓβιι5 [οβ ᾿τη οη10 ΗΪ{1, τιῖδὶ ΘΠ] ΓΔ ΠΟΤΈ. 

τὴ ΒΑΒ1Π1π5 ρυσπαΐ άνουβα ἔροπίθ οαπὶ ΑἸΠ ΔΗ ΔΒΙΟ, 

48 ἴῃ ΠΡγῸ ἄς ΒΥ ποα 15, πα. 48, (οπβιθβία πιῖα] 8 ποῃ 

ἃ ϑυποῖο ΑπΠοΟΠ πᾶ, 56 ἃ Ῥαμ]ο ϑαιηοβαΐοηο οχᾶ- 

σἰταῦαπι ἔιῖ586 “ἸοΤ, 

8 ἑκάτερος ἡ Οὐδίαον οοἤϊοο5 Ν58. ἑκάτερον. [0166 πὶ 

Οοάϊοοβ. πο ραποὶ εἴποι ἂν δικαίως. (ο151.. Ῥαιπηι8 εἴ- 

ποῖεν ἂν δικαίως. 

Οἰας515 11 



208 ς, ΒΑΘΙΠῚΙ ΘΕΘΑΒΕΙ ΘΛΡΡΑΒΠΟΓ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

ΟἸαφοῖς 1. 5] σα π  α]Θπ ἀϊχογιιπὲ ᾧ αἰ παΐπγο δααίομ 4]- ΕΒ ἀλλήλοις ἢ διιοούσια λέγεται, ὅπερ τινὲς ὑπειλέφα»- { ὴ ἣβ 3 ρ φ 

Νοὺα ἀϊ- ΣΆ ΘΠ] ἀ ΘΟ 5 ΓΆΡ ΘΓ. ΝῸΠ ΘΠ]ΠῚ {1125 ἔΡΑΕΓΙΙΠῚ 
ἐπε ο θ πῖον 56 γα ΠΟ Ποῖ Παροπί., ἀἸοιιπίμν σΟΠϑα 5ἴδη- 

"ἴα. σας Π14}1ἃ, 14 φιιοά «υϊάαπ) Οχ ϑ πηὰπὲ ; 564 σα δὲ 

ἐροταῖνς νὴ οατιϑᾶ, οἱ ἰἀ «ποα 6χ σαιιϑὰ θχϑιβίθητδπὶ Παρροῖ, 

ἐπαιῖοπε. Θ] 5461 511η} ΠΑΡ 86, ΘΟΠ51 518 ΠΙΙΔ]Π1ἃ ἀἸοΠ 1. 

3. (βίου μη νὸχ δά θη) 5406} {πο τ|6 ργὰ- 

ν]αῖθη ΠΟΥ ΟῚ. : 101} ΘΠ1πὴ ἢν μοϑίαβιβ ΘΠ Ε1ὰ- 
[6 1, δ ρϑυ [δοῖα Π} ῬΘ ΒΟ ΠΑΡ ΠῚ ΠΟΙΙΟΠΘΙη ᾿πάπιοῖξ. 

Νϑάιθ Θηϊπ] ΖαΙἀ{18 ΠῈ 51:0 }1051 σΟΠβ θ5ἰαπΕ1α}6 
δϑῖ: 564 δ [θυ 11 ΠῈ Δ] ΤΟΥ : {πᾶ 6 ῬΥΘΟΪΆΓΘ ἃ Ρἷ6 56 
Βαθοὲ 11ὰ νοχ, εἴ ῃυροβίδδθωπ ργορυιθίαϊοπι 46- 

ΠΠΙΘΠ5., οἱ ΠΑΓΠΓῸΘ 51Π6 π|]0 αἸ5ΟΓΊ ΠΏ] ΠῸ6 5: Π}{1{π|4}1- 

Π6ΠῚ ἀδη] Πϑ ΓΔ 5. (ΠῚ αἰι[6Π}] Οχ Ῥα γῖβ σι οίαη- 

τὰ ΕἸ ΠΠ 11 6556 (ἰἸ50 1 ΠΉΠ15., ΘΙ ΠΊΓ116 σΘΏΪ ΠῚ, ΠΟΙ. 

δα [6Π} δοίιι} ; Π6 ΡΓΟΪΔ ἃ ΠΊιν ᾿π ΘΟΡΡΟΥΑΪ65 ροῦ- 
ῬΘβϑίοπτιμ σορὶίαιοπ65. ΝΟ θηΐμὴ ἀϊνίϑα θϑῖ 50- 

βίδη τα ἃ Ῥαίν ἴῃ ΕἼΠΠπ πὴ : ΠΘΩπΠ6 ἢ πθ πη ὁ ἀΠ]αρϑὰ 

ΘοποΡαν, ΠΘΩτ6 ῥγοίθΡθἢ5, {θη ΠΟ 1} 81- 

ΒΟΓῸ5. ἔγιισῖτι5. ΡΓΟίθυ πε : 564 ἱπΟΠΑΡΡ 115. δὲ 

᾿Π θργθθηϑιι5. σοσ Δ ΠΟΠΙθιι5. ΠΟΙ Πτπὶ αἰ ν]η:8 
ΘΘΠΘΡΑΙΙΟΠ15 πιά τι5. Η τ Π1}}15 ΘΠ]ΠῚ ΓΟ γα οἱ οδγ- 

ΠᾺ}15 δϑύ ΠΊΘη 15, σα 1015 ἃ ἐθι ρ ἈΠ} υ115 8551-- 
ΤΏΡ οίθυ Πα. , 80 ΘΧΙ ΒΕ ΠΊΔΓΘ., Πιθιηδ μη  π1ὴ 

σΟΡΡΟΡΆ] 1, ἴα οἱ Πϑιιπὴ ρᾶν] ΠΟ 0 σΘΠΘΙΡΆΡΘ ; ΟἸΠΠῚ 

οΡονθαξ ϑ. 1 15 ΘΧ ΘΠ ΓΆΡ ΓΘ. ΘΠ [5 ἃ ρὶ6-- 
ταΐθη σΟΠΟΙθγθ, 4π|ἃ το  Ά}1ἃ 516, ᾿πηπηοῦα-- 

θη θη 5ϊ.. Νϑάιιθ Ἰἰσίταν ποσαπάήα σθηθυδίο 41-- 

γ]Π8, Π6Ο ΘΟΡΡΟΓΕΙ5 σΟσ ἈΠ ΟΠΙθιι5 οοπ μπᾶ η ἃ 

ΠΊΘΠ58. 

Αάνοτεις ἦἤ. Βδηποίιι5. Διο ΞΘ ΡΙΓΙΓΠ15. οἵα ῬαίΓΘ 4146 ΠῚ 

ἐ ἧ ον Σὰ οἱ ΕἼΠΟ πιιπηθυαίαν, Τὰ δὲ ΘΠ ΡΓἃ ΓΘ ΟΥ̓ ΘΔ ΠῚ 

τ οἱ ΕΠ το δ5[; 564 60 ΟΡ ΪπΠ6 πιιπιθγ ἃ ι", {π 6 ἴῃ Ἐναπρο- 

Ῥγωρυπιπε. 110 ἀΠἀἸΟἸ Πηι15 ἃ ΤΟΠΪπΠῸ ἀϊοθηΐα: ἔσο ς ϑαρίὶ- 

ὁὐδα 38. καῖο ἐπ ποπιῖπο Ῥαϊγὶς εἰ ΕἸ οἱ δρίγιτπι5 δατιοίϊ. 

Οὐ Δα 6Π} ΡΥΡΟΙΙΪ ΕἾΠΟ., δῖ Ραΐγα ἐἰἸοὶ: ἀπι1- 

4ΌΪΟΙΘΠῚ, ΓΟϑιϑίιε 61 οΥἸπδιοηὶ δὲ ἃ ϑᾶπὰ 6 

ΔΙΊΘΠτ5 δϑῖ ; Δσοθρίμπι σ]ου ἢ οδ !Οἢἶ5 πο ΠΟῸΠ 

ΒΕΓ ΔΠ5., 566] 5101}ρ51 γι Π ΠΟΥ] αἴθ] 5 τι 0]8-- 

οδαΐ ΠουηἸΠΙθιι5., ΘΧοορ] Δ 5. 51 ΘηΪπῚ Π 60 6ϑ 5ι1ι- 

ῬΘΙΙΟΓ, 6Χχ 60 Ποη δϑὲ. βουρ πη δϑί ΘΗ ΪΠῚ : δρὶ- 

μι ὁμιοούσιο, 1 Ῥοξῖ πᾶαπο σόσοῖῃ ΘΠ δ ππὲ ᾿ξ τ 

ἀλλήλοις, 4παοα ἀθεβὲ ἃ οπημῖθιιβ ΔῈ ἘΠ {π|5. (ΘΟ ἸΟΙΡι5. 

Ηδπο απΐοπὶ ΒΆ511 εἰ6 (ΟΠ 5 ΔΉ 114}1 βοπί θη ἅτ, 

4π|ὲ5 ὙἈ1115 ΘΟ ]ΘΟἴΠΓῚ5 τη ΘΥ]ὰ πὶ “6 41, Ἔχ ρ]απαγο ἴῃ 

Ῥταςαίοπο ΟΠ Δ ΠΊ17. 

ἃ παριστῶσα, 510 ΟΠΠ65. ΔΠ 711 (οὐ ἴσο5, τη] 15 

4αλτη ἴῃ ῬΥτηἃ δε ἰϊοπο Ῥαγὶβ, περιστῶσα. 

» προτιθεὶς Υἱοῦ 1 516 Ρ]ογί ιια ἀπίϊαι! (οαϊοο5, {πὸ- 
᾿ Τὰ ἰἀΠΊΘΠ ΠΟΠΠΙΠῚ Παροηΐ τοῦ Υἱοῦ, πηῖ5 προθξ 

᾿ 

κ΄ 
ἂψ 

Υἱοῦ, οἀ1|| προτιθεὶς τοῦτο τοῦ Υἱοῦ, ΗαΡεπὲ 46 π οὶ 

σιν" ἀλλ᾽ ὅταν, χαὶ τὸ αἴτιον χαὶ τὸ ἐχ τοῦ αἰτίου 
ε [ως Ἔ ΕᾺ -" κ τας ὍΣ Ν Ζι- 

τὴν ὕπαρξιν ἔχον, τῆς αὐτῆς ὑπάρχη φύσεως, ὅμο- 

ούσια λέγεται. 

16 Αὕτη δὲ ἣ φωνὴ χαὶ τὸ τοῦ Σαδελλίου χαχὸν 

ἐπανορθοῦται᾽ ἀναιρεῖ γὰρ τὴν ταυτότητα τῆς ὅπο- 

στάσεως, χαὶ εἰσάγει τελείαν τῶν προσώπων τὴν 
- . 2 εὖ - ΞΔ Υ̓ "» - , 

ἔννοιαν. Οὐ γὰρ αὐτὸ τί ἐστιν ἑαυτῷ διμοούσιον, 
9 , . Η͂ ος "»" ἀλλ᾽ ἕτερον ἑτέρῳ " ὥστε καλῶς ἔχει χαὶ εὐσεδῶς, 

τῶν τε ὑποστάσεων τὴν ἰδιότητα διορίζουσα, καὶ 
“ 7, " ΤᾺ 5 - σ 

τῆς φύσεως τὸ ἀπαράλλαχτον ὅ παριστῶσα. “Ὅταν 

δὲ ἐχ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς τὸν Υἱὸν εἰναι διδα - 
Ἁ , - τὰ ᾿ ΄ 

σχώμεθα, χαὶ γεννηθέντα, ἀλλ᾽ οὐχὶ ποιηθέντα, 
Ἢ " ς-« - 

μὴ καταπίπτωμεν ἐπὶ τὰς σωματιχὰς τῶν παθῶν 
΄ 7ὔ 

ἐννοίας. Οὐ γὰρ ἐμερίσθη ἣ οὐσία ἀπὸ Πατρὸς εἰς 
"» » , -Ὡ 

Υἱόν" οὐδὲ ῥυεῖσα ἐγέννησεν, οὐδὲ προδαλοῦσα, ὡς 
ΝΜ 56 ἶ Α 3 ΕῚ ᾽ Ὧ»-: 

τὰ φυτὰ τοὺς χαρποὺς, ἀλλ᾽ ἄῤῥητος χαὶ ἀνεπι- 
"- - , ΩΣ ,ὔ 

νόητος λογισμοῖς ἀνθρώπων τῆς θείας γεννήσεως ὃ 
,ὔ “Ὁ Α  ν Ὶ , 5» Α 

τρόπος. Ταπεινῆς γὰρ, τῷ ὄντι, καὶ σαρχίνης ἐστὶ 
- --- ,ὔ ΄-Ὁ 

διανοίας, τοῖς φθαρτοῖς καὶ προσχαίροις ἀφομοιοῦν 
Α “1. "ἢ Ε Ω͂ « }} Α [“ 

τὰ ἀΐδια, χαὶ οἴεσθαι, ὅτι, ὡς τὰ σωματιχὰ, οὕτω 
φ᾿ Ἁ ᾿ 7. ͵ « ὯΖΣ ΡῚ - ΕῚ ’ 

γεννᾷ χαὶ ὃ Θεὸς ὁμοίως " ὅεον ἐχ τῶν ἐναντίων 
τ [Ἐ } » " ἈΚ δ 9 ῤε ἘλΟ-, 
λαμθάνειν τὰς ἀφορμὰς πρὸς τὴν εὐσεύειαν " ὅτι, 

͵ 2 - « οωὌω τ Α , 

χαῖς ἐννοίαις χαταῤῥυποῦν ἑαυτοῦ τὴν διάνοιαν. 

Τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ ἅγιον Πατρὶ μὲν καὶ ΥἹῷ συν-- 

ΡΥ "» Δ, τ 

ταχται δὲ, ὡς ἐν εὐαγγελίῳ δεδιδάγμεθα παρὰ τοῦ 
΄ " Ἂν, 

Κυρίου εἰπόντος " Πορευθέντες βαπτίζετε εἷς τὸ 
ΕΣ - ᾿ ᾿ “ ΟΣ ᾿ Ὁ “Ἰώ 

ὄνουα τοῦ Πατρὸς χαὶ τοῦ Υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου 
Η ᾿ προ ΤᾺΝ »,.»’ 

Πνεύματος. Ὁ δὲ " προτιθεὶς Υἱοῦ, ἢ πρεσθύτερον 
᾿ ΠΣ ,ὔ Α ΩΝ ο Ὡ 

λέγων Πατρὸς, οὗτος ἀνθίσταται μὲν τῇ τοῦ Θεοῦ 
Ν -Ὁ-΄ δ᾿ , ΔΑ - ς ’, ,ὔ 

διαταγῇ ,) ἀλλότριος δὲ τῆς ὑγιχινούσης πίστεως, 
Α ΥΩ , ςγο. , 7, 

μὴ ὃν παρέλαύε τρόπον δοξολογίας φυλάττων, 
“« - εν τ 

ἀλλ᾽ ἑαυτῷ χαινοφωνίαν »ν εἰς ἀρέσχειαν ἄν- 

θρώπων, ἐπινοῶν. Εἰ γὰρ ἀνώτερον Θεοῦ, οὐχ ἐκ 

λέγων εἶναι : 564 σε θαπι ΠΠπ4| Ῥοβίουτις ἀθοϑὲ ἃ Ρ]ογ 5- 
41τ|6 ΔῖΞ5. Ν᾽ α]46 δπιΐοπη ἀπ το ἀπ ΑἸ {πὶ Ἔαϑεογῖπξ, 

41 δρισιίατη ῬαΐΓῚ οἱ ΕΠ ργωροπογοπέ, Ὁ Ἔ  βι πηῖ- 

᾿πιι5. οὶ Ῥπειτηαϊοιηδοο5. ἢ ππῸ ΘΥΓΌΓΟΙΏ Δαν ΘΥβΑΓΙ5 

8115. ΑΙΠηχΊβθο, (ἰοσίς ΒΆ5Π]Π1ι5 ἴρ56 ρῬοβίθα Πα]τ|5 οστο- 

ΤῚΝ ΠΟΙΪΠ6 ἀσοιιβαΐτι5 ἃ ΠΟΠΠΙΗ]15 ἔα1ξ, τ ϑτογα εβὲ 

ἴῃ Ἐριβι. 251. 

ς χαινεφωνίαν Ἴ 815. ΜΙεά,, (151, Ῥσίπηιβ εἰ ΟἸαγοπι.: 
ἘΝῚ χενοφωνίας, 5ορίοπι Ν55. χενοφωνίαν. ΠΙυ, ἐπι- 

νοῶν, δχοοβϑίίαηιδ,, τ Ο]1τι5 σΟΠ Τα σψοοιπὶ πουῖ[αι]. 
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τοῦ Θεοῦ. Γέγραπται γὰρ, Τὸ δὲ Πνεῦμα ἐχ τοῦ Ὁ γίξιι5 αμίοπι δα [260 681. ϑ1 ἀιϊθηι οχ Ὅθο ; {1 ΟΙαροῖν 1. 
Θεοῦ. Εἰ δὲ ἐκ τοῦ Θεοῦ, πῶς πρεσόύτερόν ἐστι 

τοῦ ἐξ οὗ ἐότί; Τίς δὲ χαὶ ἣ ὅ παράνοια, ἑνὸς 
Ν -» ΕἸ ,ὔ “Ὑ' ᾽, .- 5 ὄντος τοῦ ἀγεννήτου, ἄλλο τι λέγειν τοῦ ἀγεν-- 

νήτου ἀνώτερον ; ̓Αλλ᾽ οὐδὲ τοῦ Μονογενοῦς πρό-- 
τέρον " οὐδέν γὰρ μέσον Υἱοῦ καὶ Πατρός. Εἰ 
δὲ 
5 ᾿ ,ὔ [{ ν Α Το 

ἐστι τὸ παράπαν. “Ὥστε ἣ περὶ τὴν τάξιν καινοτο- 
, ὝΕΕΙ τὶ -Ὁ ς ΑΕ ο 5Δ 7 “ ὶ 

μία αὐτῆς τῆς ὑπάρξεως ἀθέτησιν ἔχει, καὶ ὅλης 

τῆς πίστεώς ἐστιν ἄρνησις. Ομοίως οὖν ἐστιν 

τ Ὁ ,ὔ 

(ἡ ἐστιν ἐχ Θεοῦ, διὰ Χριστοῦ δέ ἐστιν, οὐδέ 

- ΘΝ δύ δ ὅσ. 8 , .Ὑ λ ε ἀσεδὲς, χαὶ “ ἐπὶ τὴν χτίσιν καταγαγεῖν, καὶ ὑπερ- 
τιθέναι αὐτὸ ἢ Υἱοῦ ἢ Πατρὸς, ἦ χατὰ τὸν χρόνον, 
κΥ ςΞὶ " 6 ᾿ Ἐλ οὐ δῇ 3 Ξ ἢ κατὰ τὴν τάξιν. Ἃ μὲν οὐν ἤχουσα ἐπιζητεῖσθαι 

τ Ἄ - το ͵ τ 

παρὰ τῆς εὐλαόείας ὑμῶν, ταῦτά ἐστιν ἐὰν δὲ δῷ 
͵ -᾿ ὃ Κύριος χαὶ εἰς ταὐτὸν ἡμᾶς ἀλλήλοις γενέσθαι, 

τάχα ἄν τι χαὶ περὶ τούτων πλέον εἴποιμεν, καὶ 
2 ΔΨ Δ ᾿ς ΞῈρ 3 “- φῳ , ᾽ 

αὐτοὶ δ᾽ ἂν περὶ ὧν ἐπιζητοῦμεν εὕροιμέν τινα πὰρ 
δικῶν πληροφορίαν. 

ἃ παράνοια, } 810 οοἴο Μ85. ἘΔῚΠ παροινία. 
ὁ ἐπὶ τὴν χτίσιν καταγαγεῖν 1 810 Μ85. οοἴο. ἘΔΠ εἰς 

ΠουῚ ροΐοϑε, τι 60 6Χχ {πὸῸ δϑὲ, πε 010 511} 18 Π| 
- - ἀν . » ἢ 

ΨΕΙῸ 4118 Ἰη5ΔΠη18ἃ 59 ΟΠ ἘΠΠῚ15 510 ἸΠΘΘΠΙΙΒ . 4}1- 

«αἀ ἀΠππιὰ ἀϊοθῦθ ᾿ΠρΌ ΠΟ 5 ΡΟ 85 ἢ 5θα ΠΩ τ6 
ΡΓΙ͂ΟΡ οϑὲ ΤΠ σθ πο; ΖῸ]ΡΡΘ οἴμη] 1πίδν ΕἼΠΠπι ΠῚ οἱ 
Ῥαΐγθηι Π1}}}} τη θη} 511. 851. δυιΐθη ΠΟΠ δϑὶ δχ 
Ὅθο , δϑὲ γθῦῸ ρδὺ ΟΠ βίη ; ΟΠΊΠΙΠΟ ΠΟΙ 6ϑ8ῖ. 

Οὐαν6 118 οἶγοα οὐ ἀἸ ΠΘ ΠῚ ΠΟΥ] ᾶ5. ἰρ511|5 θα βίθη- 

[186 Βαθδῖ θυθυβίοπθπι,, δὲ Π461 [ο]π5 ΠΟρδί]0 6ϑ[. 

“ΖἜΔ4α6 ᾿σΊταν ᾿ΠΠ ΡΠ Πὶ δϑί., δὲ θιπ ἃ γϑη οΓΘᾶ- 

ἴδτη ἀθάποργθ, οἵ δ βαργὰ ΕἸ] Ππτὴ δπΐ βιργὰ Ρὰ- 
{ΘΠ} ῬΟΠΘΙΘ ; 5106 5601 4 ΠΠΠ ἐΘΠΊρΡΙ15, 5106 5θοαη- 

ἄππι ογάϊποιη. Αΐφιιθ πϑὸο φυϊάθη ϑιπέ, 485 ἃ 

ψεϑίγα ῥ᾽ θίαίθ Δα  νΊΠη 115 ΓΘΟΙΠΡῚ : αιιοα 51 ΤΟ Π1]- 

πιι5 ἀθάθυιξ, τὖ ᾿π τΠτ1Π} ὙΘΠΙΆΠΊ15, [ΟΥ[85515 46 

[15 ἔαβίτια ἀἰβοθρίδ ! Πλι15., ἃ6 ΠΟΡῚ5.) ΠΖυΐθι5 6 

ΓΘθιι5 σΟγΠΠΟΓ 5 ΠΘΡῚ ΟΠΡΊΤητι5, ΑΖ] φαοά 58115-- 
[δοῖϊαΐ δὲ ρβϑυβϑιιδάθαι ἃ γΟθῚ5 ΘΧ ΙΒ ΡΙ ταν. 

τὴν χτίσιν πνεῦμα κατάγειν. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ νγ΄ 147 ἘΓΡΟ Θ ΠΣ ΟἿ ΑΓ 1 ὙΤῚ. 

Τεπηοπβίγαῦ ΒΆ511Π1ι|5 ΟΠΟΥ ΘΡΊΒΟΟΡΊ5, 5176 ΘΡΊΒΟΟΡΙ5 5101 510 41{15, Φποσ ας ΠΟΠΉ1}1 ῬΡθέϊο τηᾶπι ᾿προποτα ἴδ- 

γοΡαπίατ, φιια ἴα 510 Πτι} 5 ΤᾺ ΘΕ] Γαγριίαο ; ἃο ἀθο]αγαῖ 40 ΑΙ ΓἀΥ1 1185. ΓΘΟΘΒΒΙ. ΠῚ, 51 {115 Ροβὲ ἤᾶπο δοοθρίδπι 

ΘΡ βίο! πὶ ἰα]Ὲ φυϊρίαπι οϑισπαυου. 

ἃ Χωρεπισχόποις. 

»ὶ ΩΝ ,ὔ . ὶ “ , ὃ τοῦ πράγματος ἄτοπον, περὶ οὗ γράφω, 

“διότι μὲν ὅλως ὑπωπτεύθη χαὶ ἐλαλήθη, ὀδύνης 
πὶ ,ὔ Μ δ, ΄ “ἢ , ἂν (ὁ , “ 

ἐπλήρωσέ μου τὴν ψυχήν " τέως δὲ ἐφάνη μοι ἄπι- 

στον. Τὸ οὖν περὶ αὐτοῦ γράμμα, ὃ μὲν συνεγνω- 

χὼς ἑαυτῷ, δεξάσθω ὡς ἴαμα" ὃ δὲ μὴ συνεγνωχὼς, 

ἃ χωρεπισχόποις ] [{ὰ ψοξιβ 155! Οὐάϊοο5, Ηδ1]., 

(015]. εἰ Μεά. ἘΔ οἱ ἰτὸ5 Μί55. πρὸς τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτὸν 

ἐπισχόπους, ὥστε μὴ χειροτονεῖν ἐπὶ χρήματι. 4 ερί- 
500005 ἰδὲ οιιὑαἰϊιο5, πθ ργδέϊο πιαπῖι ἱπιροπαπῖ. Τ4-- 

ποῦ Βαβ]τατη ἄρογὸ 46 Ἐρ βοορὶ5 5101 βαθ 115. ἸΝάτη 

411 ργόρυῖο ἀἸσοθαπίαν ΟΠ ογΡΊβοορὶ, ππᾶπτι8 ΠΟῚ 1Π1- 

Ῥοπεραπέ, 564 οἷοτο ᾿πέου!ου 5. πη] ΠἸ5ΓῸ5. Δβουιθε- 
Βαηΐ, αὐ νἱάοτο δὲ ἴῃ ερὶβί. βεαιθηῖ, 8564. ἕαπηθη 
1ρ51 οἴϊαπη Θρίβοορὶ, 4] Θοο  οϑῖαβ τη ΘΕΤΟΡΟΪΙ 5] δοἴα5 

γοσορδηΐ, ἰπτουάπτη νοσαθαπέτι ΟΠ οτορίβοορι. Οπονῖ- 

ἴπτ' οπῖπη τερογῖι Νὰ. ἴῃ οαγτΐπο ἦτ υἱΐα 5α, 

«ποα ἃ ΒΆ51110, 41 φαϊη αασίηΐα σΠ γα ρίβοοροβ 811 58 

ΠαθεΡαΐ, νυ] ]ϑδῖπιῖ ορρί τ] οοπϑεϊζαξιι. ορίβοοριιβ 
[556:, 

ΤΟΜ. 1: 

(πονοριξοορίς. 

τ. Β6Ὶ ταγριπιάο,, ἀθ {πὰ 5000, πος ἶρ50 
406 1ῃ 5115Ρ]1 0] ΟΠ ΘΠ ΟΠΊΠΙΠΟ γΘηΪξ ἃ 5ΘΓΠΠΟΠΘΙΉ, 

ἀΟΙΟΥΘ ΔΙ ΠΉ11ΠῚ ΤΠΘΙΙΠῚ ΠΡ]. Πδοίθπιιβ 58Π6 

νἾϑα δϑύ ΠΏ1Π1 ᾿πογθ1}0}}158. Οποαά Ἔσο ἐ6 1 56ι1- 

ΡΟ, 40] 5101 1ρ56 σοῃβοῖτι5 θϑὲ, δοοῖρίδξ πὶ πηθάθ- 

Τούτοις, μ᾽ ὁ πεντήκοντα χωρεπισχόποις 

στενούμιενος δέδωχεν. 

Πΐδ, φιιίγψιια5 τς οιογερίξοορὶς «δοότν 

Ποπανῖξ αγοΐτι5. 
Ηοο Θχθιηρ]ο οοπῆττηδίαν ψοίπϑι ἰϑϑί πιογιπιὶ (οάϊοιιπα 
ΒΟΥ ΤΡ τ ἃ Ζυια Πι 56 4ππ{1 5Η1Π|115. 

Ὁ τὸ... ἄτοπον 1 Ηδο σόοο ᾿πίθγήτιη ἔππρο αἰ χιιοά 

ἔλοῖπιιβ ἃριια Βαβι πιπὶ «6ϑσηδίαν, σαί ἴῃ ερίϑε. 
ΒΕ 4π 6 Πῖι1, 

ο διά τι μέν 7 81. ΝΜΙΞ5. οὐ Θδαπίοπος Ηδρ. εἰ 1 Βα51], 
ΑἸ διότι μέν [«ποα τοβεϊειμητιβ 1. Ῥασ]ο ροβὲ (οἰ5], 

Ῥυΐηλιβ τὸ γοῦν περὶ οἱ ὡς φυλαχτήριον. δι 1π46 τὸς 
Μϑ85. ἐν ὑμῖν εὑρεθῆναι. 

τ Οὔ ἃ: 

2. 

“ας 

ΠΕΧΧΥΙ. 

]πἰτῖο ἐρὶ- 
σοοραίμδ. 



“210 ὃ. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΚΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΘ. ΑΠΟΠΙΠΡ. 

Οἰαϑοῖς 1, 1Δ 5 4] ΔαΓ6 ΠῈ ΠῸΠ ΟὐΠΒΟἾτ5., τξ ΡΡΘΘ πη ΠἾ10- Β ὡς προφυλαχτήριον " ὃ δὲ ἀδιάφορος, ὅπερ ἀπεύ- 
ΠΘΩ] ; 1Π6ΠΠΠῸΓΘ 5. γ6ΓῸ, “πο «αϊἄθη} ἀθρυθοον 

Ὧ6 1Π γΟΡῚ5 ΓΘρθυ δεν, πὶ ΟὈ οϑίδ τε οπθηι. Οὐ] 

Δα θη δϑὶ, «ποὰ ἤϊοο9 Ὀ]οιιππ ΠΟΠΠ1Π]]1 6χ 

νΟΡῚ5 40 115 41 ΟΥΑΙ Πα Πίτ", ῬΘοιΙΠ]ὰ5. ΔΟΟΙρο ΓΘ, 

Ἰάηιιθ. Ῥἰθίδεθ. ΠΟΠΊΪΠ6. ἱπιιη γα. Ηρα. Δι 6 ΠῚ 

ΡΟ]115 65ὲ. Ἐ ΘΠ] ΠῚ δὶ 4115 τη} 11ΠῈ 51} Θρθοῖθ μοπὶ 
ΡϑυΠοῖε, ρθη ἀπ Ρ]1ο1 ἀἸσητι5. θὲ : “παηάοασι!-- 

ἄθιη δὲ {το ποη βοπιιῖη δϑί, ἔδοϊξ, δὲ ταἰὐτπν αὐ 

ΡΘασσδίι ΠῚ ΘΟΠΊΠ} ΘΠ τιπη ἰοΠῸ 5, τιῖ ἰΐα ἀϊοαιη,, 
ΔΠ]αΙογ 6. Ηφοο 51 1ἃ 56. ΠᾶΡροπι, ἀθίποθρθ ΠῚ 
ἤδη, 564 δι θπ θην : 5 {τ θη} ΠΘΟθ556 δϑὲ αἰ- 

6 6 ΔΙ ΘΠ Γ1ΠῚ ΔΟΟΙΡΙ ΘΠ, {πος ἃ ΔρΡΟϑ[0115 41- 
ΟἴπιΠ Θϑ. δἱ , 41 ἄγ νο]θραΐῖ, αἰ ΒΡ Ρ πι5 ϑα ποι 

“1ει.8. 30. ῬΑΡΠΟΙΡΑΠΟΠΘΙῚ οιηθῦοι: Ῥδοιιτία {πα ἐδοιίηι εἱϊΐ 

ἔπι ρον ἐϊοπθηι. ΝΆτη Ἰθνῖτ5 ἀπ τε «αὶ ργὸ ἰπ- 

5011 ΘΙΠΊΘΡΟ να], 4 πὶ 4πὶ οὶ ἀοπιιπὴ νϑη αι. 

γΘΠΆΠΠ0 6 η1πὶ [ἀοΐὰ δϑί ; οἱ φιοὰ ἔπι σαι 5 δοοο- 
ΡΟ 511, 14 5ἱ νϑηάϊάθυὶβ, ἰδ] 4118 ΠῈ βαΐα 85 ν ΘΠ τ5 
δνάπα ΡΡΙνΆΡ ΓΘ. ΝΑΠῚ σαι ρΟΠΑΥ ΠῚ ἰπ ΡΟ τοῖς 

1ῃ [65 5Ρ101{π|4|65.. Θ᾽ 1Π 0581} Θοο θϑίαπη,, πὶ οοΓ- 

Ῥ115 οἱ βᾷ ησιι]5 ΟΠ ΥΙ511 ΘΟΠογ 1 ΠΟΡῚ5 5ιιπε. Ηςθο 
Ῥαιαααι [τ ΠΘΡῚ ΠΟΠ ΟΡΟΙίΘΕ. Οἴμ8 16 ἁιιίθ ΠῚ 5ϊἐ ἀΡ ΕΠ οἴτιμη, 

ἘΠΕ Ηρ ρα ἀϊοαμη. Ῥαΐαπὲ 56. ἰάθο πο βθοῦαῦδ, “πο ΠῸΠ 
Ῥοβὶ ογἀϊπα- ἃ 16 ΔΟΟΙ ΙΔ , 564 μοϑὲ οὐ αἰ πα ΟΠ μὴ δοοϊρίαηι. 

χά ΑΘΟΙρΘΓ6 διιίθιη , δὲ Δ ΠΟΙ ΠΊΠ116 ΔΟΟΙροΓΟ. 

2. Βορο ᾿Ἰΐδααθ, γϑα τα} }]}τιπὶ., 1π|0 ΡΟ 5 
γἹΔΠῚ [ἢ ΘΟ ΘΗ ΠΔΙΏ ἀπποθηΐθιῃ ΓΘ] 1 Πτ|16, πθο Πιὰ- 
ΠΙΙ5. Θ] 5 Π10 1 ΠλΠΟΡΙθτι5. σΟΠ δ Πα Πἴθϑ.,, ᾿π6]1-- 

5Π05 γ05 ΟἰΠοΙΔ Π15, 4π| τπηγϑίθυϊα βα ποία σο] ογο ϊϑ. 
ΤοηΟϑο 118 ἀτιθη ΠΉ1Π]. ῬΡΙ ΠΤ (1161 ἐᾷ ΠῚ τὰ ΠῚ 
ΠῸΠ ογθήθηβ, ἀθἰπάδ τδιηητὰπὶ Π 6 πὶ Δ ΠῚ 6 Π5, 

Μισαϊαν ΤΠΙΘΡΒΊΠΟΡ. 51 {15 Ῥοϑὲ πᾶπο πηθᾺ ΠῚ Θρ βίο] ἈΠ 

δφροββίοποῖῃ 8} 6 ΔΙ] αι ΔΕ Π]ΟΡΙΕ., 810 Πἰδ αα] Θὰ απ μἶο Ε ἐνταῦθα θυσιαστηρίων 
- .- Σ ἢ Ἀεὶ Ἂς εξ 

51Πη: Δ] [0115 βοοθδθι: {πεογϑὲ δαίθηι τ] Ποῖ 4ο- τ τὴν τοῦ Θεοῦ δωρεὰν ἀγοράζων μεταπωλεῖν δύναται. 
4" αἰ αγὶ-- 
"νὰ. 

ΠΙΙΠῚ ΘΠΊΘΠ5 ἄδπιο αἰ νοπ θυ 4π6δξ. ΝῸ5 ΘΠΪΠῚ ἃς 

ἃ φασί τινας 1 1ὰ ΜοΩ͂ εἴ Ῥυϊπηὰ τηᾶπι Ηατ]. οατη 

ἀ“ποΡιι5 81115. ἘΜῚΕ φασί τινες τινάς. ΑἸ: Φαδηΐο Ροβὲ 

{ππ15 οὁχ ΒορΊῖ5 (ο΄ ἸοΙθι5 διαπλασίονος ἄξιος τιμιωρίας 

ἐστὶ διπλασιάζων τὸ χαχὺν, χαὶ οὖχ. Ζλιιρ[ἰοὶ ρῶπα αἱ- 

5πιι5 65ὶ, εἰτιρίπιτι πιαίϊαν αὐἰπιίεπ5. 564 τος βομο 

Ἰηκίατ' ἜχΊϑ ΠΤ] ἀοθεῖ, 

ὁ τῷ χαλῷ 1 (151. Ῥυῖπηιβ τῷ ἀγαθῷ, Ῥᾶι]ο ροβί 

641 μὴ γενέσθω. Θὁπαίαον Ν55. τα ἴπ ἰοχία. 
Γὡσανεί 1 Τὰ 1 ἀὐππὲ ὡς, 564 ἄδεδ5ὲ ἴπ δῖβ5. Νοα 

ται] το Ροϑὲ 6 1ὶ γενέσθαι, Ν55. 5οχ γίνεσθαι. 

8 τέχνασμα 1 ἘΔ τὸ τέχνασμια, 5εἃ ἀ6ε5ὲ ἀγεϊου]ιι5 

ἴπ (151. ρυῖιηο, Μεά. εὐ. Ηδγ], Ῥαι]ο Ῥοβῦ τπιπτι5 ὃχ 

ἈορΙῖ5 τῷ μὴ ἅυα λαμίδάνειν, ΑἸτπ5 1|46πὶ Βορίας τῷ 

μὴ ἅμα προλαμθάνειν. 

Β ἁγνά 1 8190 Μοά,, Ηαν]. οἱ (0151. ῥυίπηιιβ : 811} οἱ 
οὐπι ἅγια. Ῥαι]ο απίς Μο, οἱ Ηδ}]. ἀποθέσθαι. 

χομαι ἐφ᾽ ὑμῖν εὑρεθῆναι, ὡς διαμαρτυρίαν. Τί δέ 

ἐστιν ὃ λέγω; “ Φασί τινας ὑμῶν παρὰ τῶν χειρο- 

τονουμένων λαμόάνειν χρήματα " ἐπισχιάζειν δὲ 

ὀνόματι εὐσεθείας. Τοῦτο δὲ χεῖρόν ἐστιν. ᾿Ἐὰν γάρ 

τις τὸ χαχὸν ἐν προσχήματι τοῦ ἀγαθοῦ ποιῇ» δι- 
, , 5 ᾿ ν ᾿Ξ , Ε] ,ὔ ᾿ - 

πλασίονος τιμωρίας ἐστὶν ἄξιος" διότι αὐτό τε τὸ οὐχ 
τὶ θὲ τι ΚᾺ Α "Α͂ “ Α λέ τὸ 

ἀγαθὸν ἐργάζεται, καὶ χέχρηται εἰς τὸ τελέσαι τὴν 

ἁμαρτίαν, ὡς ἂν εἴποι τις, “τῷ χαλῷ συνεργῷ. 

Ταῦτα εἰ οὕτως ἔχει, τοῦ λοιποῦ μὴ γινέσθω, ἀλλὰ 
μ. ΄, .ο δι" , , Ἂ ᾿ , 

Ο διορθωθήτω᾽ ἐπεὶ ἀνάγχη λέγειν πρὸς τὸν δεχόμενον 
Ἁ τ᾿ , [7] πὰς ΤΣ νς Α .- "  - 

τὸ ἀργύριον, ὅπερ ἐῤῥήθη παρὰ τῶν ἀποστόλων 
᾿ ᾿ , Νιο .“ , ς Ὁ 

πρὸς τὸν θέλοντα δοῦναι, ἵνα Πνεύματος ἁγίου με- 
, δες ὦν Ε ΜΑΣ ΚΓῚ , , ᾿ τ, 5» 

τουσίαν ὥνήσηται" Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἷς 
ἂν οὐ , Η 5.5 , - 7 
ἀπώλειαν. Κουφότερος γὰρ ὃ δι ἀπειρίαν ὠνήσαθαι 

θέλων, ἢ ὃ πιπράσχων τὴν τοῦ Θεοῦ δωρεάν. Προᾶ- 

σις γὰρ ἐγένετο, χαὶ ὃ σὺ δωρεὰν ἔλαθες, ἐὰν πω- 

λῆς, ᾿ ὡσανεὶ πεπραμένος τῷ σατανᾷ,, ἀαφαιρεθήση 

τοῦ χαρίσματος. Καπηλείαν γὰρ ἐπεισάγεις τοῖς 

πνευματιχοῖς, χαὶ τῇ ἐχκλησία, ἔνθα πεπιστεύμεθα 

σῶμα χαὶ αἷμα Χριστοῦ. Ταῦτα οὕτω γίνεσθαι οὐ 
ἢ χρή. Ὃ δέ ἐστι ὃ τέχνασμα,, λέγω. Νομίζουσι μὴ 

ες , - Α Ἅ Ὁ “ 1λ) ̓  }} Δ ἁμαρτάνειν τῷ μὴ προλαμόάνειν, ἀλλὰ μετὰ τὴν 

χειροτονίαν λαμθάνειν. Λαδεῖν δὲ ἔστιν ὅτε δή ποτε 
τὸ λαύεῖν. 

- Ὡπ «τ» } 

Παρακαλῶ οὖν ταύτην τὴν πρόσοδον, μᾶλλον δὲ 

τὴν προσαγωγὴν τὴν ἐπὶ γέενναν ἀπόθεσθε " χαὶ 

μὴ τὰς χεῖρας μολύναντες τοιούτοις λήμμασιν, 

ἑαυτοὺς ἀναξίους ποιήσητε τοῦ ἐπιτελεῖν " ἁγνὰ 
ΤΥ, τ' ἘΝῚ ΝᾺ Π - Ἶ ε  π-.} μυστήρια. Σύγγνωτε δέ μοι. Πρῶτον μὲν ὡς ᾧ ἀπι-- 

στήσας, εἶτα ὡς πεισθεὶς ἀπειλῶ. Εἴ τις μετὰ ταύ- 
Ξ ἘΞ φύγι. δ Κ 

τὴν μου τὴν ἐπιστολὴν πράξειέ τι τοιοῦτον, τῶν μὲν 

ξἀναχωρήσει" ζητήσει δὲ ἔνθα 

Ἡυεϊς γὰρ καὶ αἵ ἐχχλησίαι τοῦ Θεοῦ τοιαύτην 

ἱ ἀπιστήσας ] Ἀδερ. δεσαπάτ5 εἴ (151. βεουπάπ δα - 
ἀππὲ παραχαλῶ. γίπιιτα φιιίάϊοτηι, τι ποτὶ οΓδεῖεπο, 

αὐἀπονγίογ. ὅδε πϑοθϑβα ἤῸὴ ν᾽ δίασ σομ χα ΠΏ 1Π1Π|1|- 

ἴαγα. 

Κ ἀναχωρήσει 1 ΑἸΩΒΡΙΘῚ Ροβϑιξ ἃπὶ ποη 1114 ἃ} ἃ] αν ]- 
Ῥι5 βθοθββδῖο Θχ ΘΟ τ Π] ΠΠ]Ο Δ ΟΣ 6 ΠῚ 51Π11}} Οτμπὶ «6 ΡΟΒ] - 

[ἴοπα ἱποϊπάαΐ, Νοη απο ν᾿ Φοίτν ΒΆ51Π1|15 στανυτο- 

τοὶ “δροβιτϊοπο Ροπᾶμῃ ᾿πἰθηΐατο, Ηδο δηῖπ συοσρὰ, 
ϑναίϊα ργϊναῦενα., ψικδυεὶ απέεπι πὐῦὶ 7)6ὲ «οπτιπε 

ἐπιθης εἴοπιο εἰϊψοπεῖεν δ χιιεαξ, π1}}}} «Ἰπἃ ἀοϑισπαπὶ 

ὩΪϑὶ ἈΡΡΟ ΘΑ ΟΠ ΘῈ τη]: 111, 40 ποππι}}} ἃ Γατροπὶ 

ἀαφβίαπν ἈΡαςοαμίπν. Ῥυοίεσεα ἴῃ Οαποηῖθιβ ἀρο- 

510 11οἷ5, 4105 56 06. ΒΑ5111π5 βοζαϊξιν, αὐ τη γα γι 60 1- 

1115, 801 “δροβιίεῖο Ἰη ΗΠ] στέατι οἱ 4] Ργθίϊο ογάϊπαν : 

411 δπιΐοπη 5ῖο ογαϊηδίι οϑέ, οἰϊα πὶ ἃ ΘΟΠῚ ΠΙ ΠΠΪΟπὸ 56- 

δγασαίαγ, ο4η. 22. 



ἘΡΙΒΤΟΙ͂Α 

συνήθειαν οὐχ ἔχομεν. Ἣν δὲ προσθεὶς παύσομαι. 

Διὰ φιλαργυρίαν γίνεται ταῦτα. Ἣ δὲ φιλαργυρία 

χαὶ ῥίζα πάντων τῶν χαχῶν ἐστι, χαὶ ὀνομάζεται 

εἰδωλολατρεία. Μὴ οὖν ἃ πρὸ τοῦ Χριστοῦ τιμή- 

σητε τὰ εἴδωλα διὰ μιχρὸν ἀργύριον " μηδὲ πάλιν 
τὸν ᾿Ιούδαν μιμήσησθε, λήμματι παραδιδόντες δεύ- 
τερον τὸν ἅπαξ ὑπὲρ ἡμῶν σταυρωθέντα. ᾿Επεὶ 

χαὶ τὰ χωρία καὶ αἵἱ χεῖρες τῶν τοὺς καρποὺς τού- 
τῶν δεχομένων ἢ ᾿Ἀχελδαμὰ χληθήσονται. 

ἃ πρὸ τοῦ Χριστοῦ ] 81. νεἰαβιβδί πη! (οάϊοο5. Ηαι], 

(151. εἰ Μοα. ΕΠ τοῦ Χριστοῦ προτιμήσετε, ΤΤΕ5 

᾿φοβάοπι (Ο 1065 ΒΘ απ] Ἰοσίτηι5 ἰπἴνὰ παραδιδόντες οἱ 

καρποὺς τούτων ῬτῸ εο 4αοά ογαΐ ἰπ ο 115 προδιδόγτες 

21} 

Τ)6ὶ δοοϊθϑὶϑ οοπϑιθίμαιπθηὶ ἰα]θ ΠῸΠ Π ΘΙη15. 

Οδίθυττη τιπ0 Δ ἀἸΐο ἀθϑίπδπι. ΡΓΟΡΊΘΥ ἀν ΔΡῚ ΠΤ 

ἰδία ἤπιηϊ. Ανδυα αὐίθ οἱ γα Ἰχ τηΔ] ΟΥΊΠῺ} 

ΟὨ ΗΠ 6ϑὲ, δὲ νοοᾶῖαν ἸΔΟ]ο]αἰγια. ΝΟΙ [6 ἸΡΊ [αν 

Ομ βίο ρυ θυ "8. βἰ πα] δογα ΟὉ πηοάϊοιιτὴ ἃΡΡΘη- 

ἴππη} ; ΠΘῸ γπῦ5115 {πιάἀδηη ᾿Π1[Δ}]., 4 τιοοϑἴτι5 οαιι8ἃ 

1ἰθγτιπὴ ἐΡαἀθηθ5. ΘἸΙΠῚ 5 {|| 5616] Ρ᾽Ὸ ΠΟΡῚ5 οὐ-- 
οἰ χτιθ δϑῖ. ΑἸ α]η δὲ ἈΟΤῚ δἰ ΠΊΔΠΤΙ5 ΘΟ], (|| 

Πο5 [γαοῖιβ Ῥϑιοιρίαπὶ,, Αροϊάδιηα νοσδ])αηίιν. 

1111. 

εἴ χαρποὺς τούτους. 

ν ἀχελδαμά 1 51. Μϑ5,. εἴ οαϊῖ, Ηαρ. οἱ Βα51}. αὐγὰ- 
46. ΑἸτω ἀχελδ αἷμα. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ νὅ΄. ἘΡΙΡΤΟΤΑ ΤΙΝ. 

ἨἈδπογαὶ Βδ5111π|8 ἀπε φιιὰ8 ἘσΟ]οβίς 1θρ65 ἀθ οἰθγίσοστιπι πὶ ραρὶ5 οἸεοίΐοπο, οἵ ργᾶγαβ πουϊίδϊοβ, {πὲ 

: ΟΡτορβοσγαπῇ, ἃρτοραῖ, 

Χωρεπισχόποις. Β 

Πάνυ με λυπεῖ, ὅτι ἐπιλελοίπασι λοιπὸν οἵ τῶν 
πατέρων χανόνες, χαὶ πᾶσα ἀχρίόεια τῶν ἐχχλη- 

σιῶν ἀπελήλαται, χαὶ φοδοῦμαι μὴ κατὰ μιχρὸν 
τῆς ἀδιαφορίας ταύτης δδῷ προϊούσης, εἰς παντελὴ 

Εν 5γι δ τω 5Ὲπ 7 , ΩΝ 
σύγχυσιν ἔλθη τὰ τῆς ᾿χχλησίας πράγματα. Τοὺς 
ὑπηρετοῦντας τῇ ᾿χχλησίᾳ ἣ πάλαι ταῖς τοῦ Θεοῦ 

ἐχχλησίαις ἐμπολιτευομένη συνήθεια μετὰ πάσης 
᾿ , ͵)ῳ , Ἢ; 3, 

ἀχριδείχς δοχιμάζουσα παρεδέχετο ᾿ χαὶ ἐπολυ- 

πραγμονεῖτο πᾶσα αὐτῶν ἣ ἀναστροφὴ, εἰ μὴ 
λοίδοροί εἶσιν, εἰ μὴ μέθυσο!, εἰ μὴ πρόχειροι 

ν ἘΞ “ὡ 
πρὸς τὰς μάχας, εἰ παιδαγωγοῦσιν ἑαυτῶν τὴν 

νεότητα, ὥστε χατορθοῦν δύνασθαι τὸν ἁγιασμὸν, 

ἴῳ᾽ 

οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον. Καὶ τοῦτο 

ἐξήταζον μὲν πρεσδύτεροι, χαὶ διάχονοι συνοιχοῦν- 
τες αὐτοῖς, ἐπανέφερον δὲ τοῖς χωρεπισχόποις, 

οἱ τὰς παρὰ τῶν ἀληθινῶς μαρτυρούντων δε- 

ξάμενοι ψήφους, χαὶ ὑπομνήσαντες τὸν ἐπίσχοπον; 

οὕτως ἐνηρίθμουν τὸν ὑπηρέτην τῷ τάγματι “ τῶν ἵε- 
ρατιχῶν. Νῦν δὲ πρῶτον μὲν ἡμᾶς παρωσάμενοι, χαὶ 

ὁ τῶν ἱερατικῶν 1 ΜΠπΙδίγοβ, βἰνα ϑιθ Ἰοοποβ, 88- 

οταΐουατι οὐ ἰπὶ βου ι: ΒΑΘ ἴπ5. ϑυποίι5 [,ἀοα1- 

ΟΘπᾶ ΤΠ! ΓΙΟΤ 65 ΟἸοΥΟο5 δου ΟΥΏΤΩ ΠΠΣΤΠΟΥῸ ΠΟΠ ΘΟΠῚ- 

ῬυΘΠοπ τ, 564 πυιπηοναΐ βαογαΐοβ ἃ ῬΓΟΒΡΥ [6.15 ἀβ6{|6 

Δα ἀϊδοοποβ, ἀπὸ πρεσθυτέρων ἕως διακόνων, οἀπ. 31. 

Τιβπρυι σᾶποπθ 217, ἱερατικοὺς, ἢ κληρικοὺς, ἢ λαϊκοὺς 

οἶνα δαογαίος, οἷν οἰδγίοος, εἶνε ἴαῖοος. ἘΠ᾿ ςσὰπ. 80 : 

ὅτι οὐ δεῖ ἱερατικὸν ἢ κληρικὸν ἢ ἀσχητὴν ἐν βαλανείῳ 

Ομοτγερϊκοορί5. 

ῬΘΥΠΊΟΪ βία ΠΉ1Π1 οϑὲ , 406 78Π| ΘΔ ΠΟΠ65 Ρὰ- 
{πη ἀἰοἰδοθυῖηὶ, , ἃ0 (50 101 1Πἃ ΟΠΊΠ]5. ΘΟΟ]65115 

ἀρδοῖα δι; δὲ {Ππη60., Π6 ρϑυίαίμη., Πᾶς ᾿π41Ἐ{6-- 

γ6ηἰ ἃ ῬΥΟΘ ΓΘ ἸΘηἴ6, [65 ΘΟΟ 65] 5010 88 1Π 511ΠἸΠ]Δ ΠῚ 
σΟΠπβοηθῖη ἀ 6] θαηαν. ΟΡβογναία οἱ] π΄ Πεὶ 

ΘΟΟΪ65115 οοπϑιθίαο Ἐπ ΟΙ 65188 ΠΤ] ΠΙ 5 γῸ5 ΟΠΊΠ] 4 - 

Ἰισθπίϊα ργοθαῖοβ. Δ πη} 6}αὉ ; 80 1Π ΟἸΏΠΘΙῺ 60- 

ΤΠ Ὑ] τὰ Π| 56 π]0 ἸπαΓοθαΐαν., ἃΠ ΠΟΠ Θϑϑοπὲ 

ΤΠ] Ἰοὶ : ἃΠ ΠΟῚ ΘΌΓΙΟΒ51, 811] ΠΟῚ ῬΓΟΠΊ δα ρὲ- 
5Π85,) 8ἢ Τανοπίαίθῃι 5118} [ΓΕ Παγθηΐ, 1ἴὰ τπιὶ 588η- 

ΟΕ] Ιὴ , 5116 7πᾶ ΤΘιιΠ ΠΘΠΠΟ γ] θ 0 1:, οχϑι- 

ΟΘΡ6. Ροββεπῖ. Αἴχιθ ἤθο δχαμηϊπαραπὶ απ] θην 
ῬΓΘΒΟΥ ΟΥῚ οἵ 4] ΟΠ], 41 τιηἃ Ομ 10515 Πα 11ἃ-- 
Ῥαπὲ : γϑίθυβαπε διιΐθπη δά σΠπογ ρίβοοροβ, «αὶ 

οἴμ 5 γᾶ σία ἔθϑ πιΠῈ νου οἰ τ πῇ ΔΟΟΘρΙβϑθηΐ, ἃ 

ΘΡϑοοραπι Δι πη ΟΠ τ ]556 0, 510 580 ἃ [ΟἸ ἘΠ ΠΙΙΠΊΘΙΡῸ 
ΠΏ] ΙΒ Γι πὶ Δ βου 6 θαπὶ. ΝαπΟ. ἀιιἴ8 ΠΏ ΘΙ ΙΠ11ΠῚ 

΄υϊάθμη π05 ϑχοϊπάθηΐθϑ, ἃ0 Π6 γϑίθυ ρα “Ζα]6 11 
δὰ πο5 ἀἰσηδῖ!., ΟΠ ΠΟΙ ἴῃ ΨΟΒΙ ΘΙ 0505. Δυοῖν - 

μετὰ γυναικῶν ἀπολούεσθαι, μηδὲ πάντα Χριστιανὸν ἢ 
λαϊκον. οπ ορογίεἑ 5αοναίΐττ ὑεἰ οἰονίοσιιι ατιΐ ἀ566-- 

ἐαπὶ ἵπ ϑαΐπεο στιτι πιιεἐϊογἶδτι5 ἰαναγῖ, δε αἰ πεο τεζμενι 

Οἰνϊσιίατιαπε αὶ ἰαΐοιιπε Νοτι βεχαιϊπίμι Πα} 115 5Υ-- 

ποᾶϊ πιογοιη ΘοΟ  ἐϑἀϑίϊοῖ βου ρίονοβ, Βαβιιι5, Ἐριδὲ, 
287, Θχοοιμπηηϊοαΐο ΟΠΊΠΘ. ΟἸ7ὲ δ ΩΟ,αἰ5 ΘΟΥΩΠῚ61- 

οἴατα ἱπίογο τι, Εὖ τὰ Εριδε, 198 ἱερατεῖον 1π|6}Π161Ὁ 

οοἴαηι οἹου σου), οἴάπο Δ 5 γ1θ10 ΟἸοσῖοοβ 4] ορ᾿βίο- 

14. 

ΑἸ βεὶς 11, 

“1169 

ΟἸΧΧΧιΙ. 

]παἰτἰῸὺ ορὶ- 
δαοραίπκτιδ. 

Μοϑβ απἰῖ- 

405 εἰσ οη- 
ἀοτα ἴῃ 

Ῥαξὶβ πΊϊη1 - 

βίο γα Πι. 



2. ἢ}: 5, ΒΑΘ ΟΕΒΛΆΕΖ ΘΑΡΡΑΏΟΟΘ. 

ΟἸατοῖς 1. Ταΐο πα ἐρα Πϑ Ὁ} 1515: ἀθῖ 46 γθηὶ ΠΟΘ] σθηΐθθ, ρΓΘ- 

θυ ουὶβ οἱ ἀϊδοοπὶβ ΡΘν ΠῚ 515115.. τ {π|05 ν !]θηΐ, 

νἱΐα ποῦ δχδμηηϊπαία., βθοιπάτιηι Δ Πτη] ἰδεῖ ο-- 

ΠΟΠῚ, ἃ Θχ σοπϑαποιπηϊ αἴθ ΟΥ̓Δ ΠῚ, τι: ΘΧ 8]1ἃ 

ΔΙΊ Ζια Ἀμη]οΙ εἴα, ἰπ ἘσοΙ οβίαπη ᾿πΠά 5 Π05 τηἰροάπ-- 

Μαϊὶ ἴπ σοΡοπῖ. ΟἸΑΡΓΟΡ ΘΙ Π.1Π}}1 αι 61 ΠΗ] Π] 5111 1Π τιΠ0- 

δ᾽ Πθ ας Ρατ ΟΠ 116 ῬᾶΘῸ ΠΙΙΠΊΘΓΔΠ  : 564 αἰ ΘΠ 115 ΠΗ] ΠΙΒΓΘΡΊΟ 
Ε15 Π}ῚΠΙ5ΓΓῚ, πῇ . Ὃ . Ά 

ΔἸ ΤΑΥ ΠῚ πῸ πΠτι5 {π] θη], παὐ νο5 051 [θβΠοᾶ- 

τηἰπὶ, Ποπη πη] ρϑπτρίὰ ᾿ Ογ  Πιδ5 ᾽πὶ δἰ θοιοπὶ- 

Ρυ5. Οτποπίατπη ἰσίταν νυ ἀθ60 ΓΘ ΠῚ ἴῃ ΠηΔ]τ1ΠῈ 18 1Ὲ 1Π- 

ΜΙ πιο- 58 ΠΑ Ό1]6 ργοσγθάϊ, ππιπο ῬΓΘΒΘΓΠΠῚ 9, σα Π| ΡΪπ- 

ἐιθοῖπος Αἶπιὶ τα  Π Ε186 ΠΠΘ τι, 56, 0505 π᾿ ΠΗ Π5ΈΘ 1} ΘΟ0Π]1-- 
οἷαπξ ; ΠΘΟΘΘΘΑΥΟ ἀσο6 581 δὰ ῬδίσιΠΙ ΘΑ ΠΟΠ65 Γ6- 

ποναπᾶοβ; δἂο νόθὶβ 5ουῦθο. , τἰ τηἸ 115. ΠΉ]ΠΪ 

ΔΙΑ] Οστι ΠῚ ΤῊ  ΠΙΒΕΡΟΥΙΙΠῚ ΟἸ] Π561|6 αὶ, δὲ ἃ {10 
4υΐδαιιθ ἱπιγοάποῖι5 5, δὲ 4188 6715 51} γἱνθηαὶ 

ταῖϊο. Ηδθθίθ. διιτθπι οἱ ᾿ρ51 ἃρια γὸ5 οαίδ] σι ΠῚ, 

τιῦ ΟἴμΠὶ ΒΟΥ ρτ5 ἀρ ΠΟ ΓΘΡΟΒ [15 ψϑϑίγα οοηἕο- 

ΓΑΠ μα, Π66 σα 4τι8πὶ ΠΙσθαΐ 56 Ρ51Πη, οἵιπὶ γ ]π6- 

Α ρηπια ΕΓ, ᾿ΠβουΊθ ΓΘ. Τία 58Π6., 51 {π| βοϑὲ θυ] ΠΊ8ΠῈ 1Π-- 

πϑςι ̓ ὐϑυ ἀϊοιοποΠῚ ἃ ΡΥ του ἰβ ̓πιγο πιο} Πιθυηξ, ἸΠΈΘΡ 

Ῥτοουγιοτῖς ἰ ἃῖσ05 6 [οἰ Πει. ἘΟΓΙΙΠῚ ἁπιτθη Ἔχ διηθπ 46 ᾿π6- 

ἜΒΉΜΕΞΗΣ δΓῸ τϑρθετο ; οἱ οἱ ἀϊσπὶ ἔιθυῖπε, 50 [γᾶ 6 10 γ ΘΒ ΤῸ 
δχαπήπεη. 550] 01απίαν. ἘχρΡαγσαίο Ἐςο] βίη, ᾿πάστο5 6Χχ 

τι 68 6]ϊοϊθπίθϑ. Αἰάιι8 ἴῃ Ῥοβίθυιπη θχδτηϊπαῖθ {11-- 
ἄδπι, 4πὶ ἀϊρηὶ βδἰπέ, δὲ θὺ5 δάμη! ΠῈῸ6: 56 ΡΥ 

ΠΟΙ Δήβου ῖτθ., {π|ᾶπ| δ ΠῸ5 ΓΘ ΠΟΥ [15 δῖ 561-- 

τοῖα Ἰαϊοιιηιν [π|{π|} 1} 6856, 4] 51π6 ΠΟΒΕΡῸ {πΈ 1010 
ἴῃ ΠΊΪ Ἰβἐθυ τ πὶ [ὈΘΡῚ Δ ΠΊ]55115. 

1ὰ5 ὀρ βοορὶ ρεγίεσεθαπε, ΑἙμαπαβῖτβ δά ΒῸΠῚ πἰαπαπη 
ΒΟΥΊΡ6π5, τοραΐ δασπα τί Θριίοϊαπη Ἰοσαὶ ἱερατείω δ΄ ρο- 
Ρμῖο. τεβονῖιβ Ναζίαπζοπιιβ ἰδοΐοτεβ ΒΟΥ ΟΥ̓ Π15, 

ἱεροῦ τάγματος, Ῥᾶγίεμπη 6856 δβποβοιΐ τῇ Ἐρῖβε. 38, 

ἸΝοΐαπάιτι5 εἴϊατη ἄπο 8 Ἀροβίο] οι, εἴ τις ἐπίσκοπος 
.“" , “«᾿ , ΓΙ - ᾿ ε - 

ἢ πρεσθύτερος ἢ διάκονος, ἢ ἐκ τοῦ καταλόγου ἱερατικοῦ εἴο. 

δὲ φιιὶς δρίδοορτις υεἰ ργεδῦγίεν υϑἰ ἀϊαεοπιιδ, υεῖ εα 

5αΟ0Ὸ ογαϊπε. φο γἴϑα βιπὲ ορβουυαπάα, φαῖα ρ] ασι- 

705 ΒΑ51Π1| 1οοἷ5, 488 ἀδίποθρ5 σον ΓοΠΐ, ΠΟ ῬΑΓΌΙΗ 

αἰοτοπὶ Ππιοὶβ. 

ἃ οὐδὲ εἷς 114 τες τοιιϑ ϊϑβι πὶ (οάϊοο5, ῬΓῸ 60, 

119 

ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

δι ΄ Φιυνὰν Ν , δι δ ᾿" 
μηδὲ ἐπαναφέρειν ἡμῖν καταδεχόμενοι, εἰς ἑαυτοὺς 

Ὁ τὴν ὅλην περιεστήσατε αὐθεντίαν. ΓἝπειτα χαταῤ- 
δαθυμοῦντες τοῦ πράγματος, πρεσθυτέροις χαὶ δια- 

, “ » 

χόνοις ἐπετρέψατε, οὺς ἂν ἐθέλωσιν ἀπὸ ἀνεξετάστου : 
βίου, κατὰ προσπάθειαν, ἢ τὴν ἀπὸ συγγενείας, ἢ 

᾿ Ι ,} - 
τὴν ἐξ ἄλλης τινὸς φιλίας, ἐπεισάγειν τῇ ᾿Εχχλησίᾳ 

Ἀ Ὁ 
τοὺς ἀναξίους. Διὸ πολλοὶ μὲν ὑπηρέται ἀριθμοῦν - 

ται χαθ᾽ ἑχάστην κώμην, ἄξιος: δὲ λειτουργίας τοῦ 
, τ - - 

θυσιαστηρίου ἣ οὐδὲ εἷς, ὡς ὑμεῖς αὐτοὶ μαρτυρεῖτε, 
- - ΕῚ μδοις ὃς - ᾿ Ἔτι" . ἀ᾿' ἀποροῦντες ἀνδρῶν ἐν ταῖς ψηφοφορίαις. ᾿Επεὶ οὖν 

πῶσ ᾿ .-᾿ Ἁ ,7ὔ “ἡ , δρῶ τὸ πρᾶγμα λοιπὸν εἰς ἀνήχεστον προϊὸν, μά- 
-Ὸτ;»Θ “- Π - ᾿ 

λιστα νῦν, τῶν πλείστων, φόδῳ τὰς στρατολογίας, 
, ΝΥ τ 

Ε εἰσποιούντων ἑαυτοὺς τῇ ὑπηρεσία, ἀναγχαίως 
- ’ - 

ἦλθον εἷς τὸ ἀνανεώσασθαι τοὺς τῶν πατέρων χα- 
, ᾿ Ψ,-: ᾿ σ΄ - ᾿ “-- , Α “ νόνας" χαὶ ἐπιστέλλω ὑμῖν ἀποστεῖλαί μοι τὴν ἀνα- 

Α . , - 

γραφὴν ἑχάστης χώμης τῶν ὑπηρετούντων, χαὶ 
Ἀ - Υ͂ 

Α ὑπὸ τίνος εἰσῆχται ἕχαστος, χαὶ ἐν ποίῳ βίῳ ἐστίν. 

Ἔχετε δὲ χαὶ αὐτοὶ παρ᾽ ἑαυτοῖς τὴν ἀ φῇ χετε δὲ ἱ παρ᾽ ἑαυτοῖς τὴν ἀναγραφὴν, 
σ ,ὔ - - 

ὥστε συγχρίνεσθαι τοῖς παρ᾽ ἣυῖν ἀποχειμένοις 
} Ν ὅς γράμμασι τὰ ὑμέτερα, καὶ μηδενὶ ἐξεῖναι ἑαυτὸν 

« ΄ ΄ ὅτε. βούλεται παρεγγράφειν. Οὕτω μέντοι μετὰ 
, 

τὴν πρώτην ἐπινέμησιν εἴ τινες ὑπὸ πρεσδυτέρων 

εἰσήχθησαν., ἐπὶ τοὺς λαϊκοὺς ἀποῤῥιφῶσιν. Ἄνω- 
μι ΔΕ, εὐνὸ - 

θεν δὲ γένηται αὐτῶν παρ᾽ δικῶν ἐξέτασις χἂν μὲν 
“π κι - ες ΄ ΄ 
ἄξιοι ὦσι, τῇ ὑμετέρα ψήφῳ παραδεχθήτωσαν. 

36) “ - 

δ᾿ Επιχαθαρίσατε τὴν ̓ Εχχλησίαν, τοὺς ἀναξίους αὖ- 
νι πα εἰ ϑῶν ΩΣ Ἀδιποϑ ΞΕ ΣΞΑ Σ τῆς " ἀπελάσαντες, χαὶ τοῦ λοιποῦ ἐξετάζετε μὲν 

» ».», λ ΝΩ “- “ " ᾿Ὶ 

τοὺς ἄξιους χαὶ παραδέχεσθε" μὴ ἀριθμεῖτε δὲ πρὶν 

Β εἷς ἡμᾶς ἐπανενεγχεῖν᾽ ἢ γινώσχετε ὅτι λαϊχὸς 
Ε Υ , “ ΄' 

ἔσται ὃ ἄνευ ἡμετέρας γνώμης εἷς ὑπηρεσίαν παρα- 

δεχθείς. 

4πο4 εταῖ ἴπ δ 115, οὐδείς. Οποά αἷΐ Βα51Π1[ιι5 ἙΠογορὶ- 

ΒΟΟΡῸΒ. ΠΟΙΏΪΠ ΠῚ ΡΟ Πττα ἰὰθογαγα 1η 6] θοξοπῖθι5, 1 

ἀε οἰεο ομΙθι5. ΤΠ  ΓἸΟΤιτη ΤῊ] ΠΙΞΕΓΟΓ πὶ ἃ ΟΕΙΡΙ ΠΟΙ 

ἀεθεξ, Ξε Ῥγοβθυ ρον τη δὲ αἸΔΟΟπου ΠῚ, 4πο5 6Ρ- 

ΒΟΟΡῚ ΟΠΟΓΕΡΙβοορογαμη οϑιϊπηοπῖο ργοβαΐοβ ογάϊπαᾶ- 

Ῥαπί. 

ἃ ἐπιχαθαρίσατε 1 ἘΦ ἀἄάιιπε οὖν, {τ 4αϊάοπι 
τόσῦ]α ἐθοβῦ ἴπ ποϑίτιβ βερίοπι Νῖ55. 

Ρ ἀπελάσαντες... ἐξετάζετε ] ΕΠ1Ε ἀπελαύνοντες... ἐξε- 

τάσατε. ῬΨΙΤΠαΤη γοο.Π} {Γ1π|ΠΔ σ δ ιιϑ]5β: τη οσιιπη, α]{6- 

γᾶπι βορίοπι (οάϊτοιτη διιοϊογιαΐα πιιζανπητι5, 

ον ᾿ὸ τ᾿ὰὐτπῶδ᾽ δὰ 



ἘΕΡΙΒΤΌΧΣΙΑΙ πῶς 

(]α5-:}5 1}. 

ΚΠ 

ΟΧΟΥ 

ἘΕΠΙΣΤΟΛΗ νε΄. ἘΡΊΒΤΟΤΙΑ ΕὙ. 

Τ)εογθίαπι ΒΆ51111 Δ γοῦβιι5 ἜχΊΡα Θὰ 8. ΤΩ Δ]]ΟΥῸ5. Οἵ ῬΑΥΘΘΟΥ 5. ὈΥΟΒΡΥ ΘΙ τηΐπιιβ ΟΡδουυαγοῖ ; Πογίας αν Θιι πὶ 

ΒΑΒΉΠ1τι5 αὐ ράγοπῆο μοΐλιιβ {ιᾶτη Θχοιβαη οΐϑοθο Φοίοπααξ : βθοιβ, ἀδροβιτοποπὶ ταϊπαΐαν, αἴψαθ ᾿ρβᾶπι 

οἰ πὶ ΘΧΟΟΙΏΙΠ ΠΙΠΙ Δ ΠΟΤ 6 ΠῚ {1 ἰρ51, [πὰ θιιτὴ το ρΙ ἢ 1] 0115, 51 βου ἀοίϊατη οἶἶγα ἐπ π αϊϊοπομι 510] ἂτ-- 

γΤορεῖ. 

“ Παρηγορίῳ πρεσθδυτέρῳ. Ῥαγερογὶο ργθδδ γίογο. 

Τ, 66] τπὰ5 ΠΠ ΓΘ ἃ5 ΟΠ ΟΠ ΠΪ ρΔ ΓΘ Ώ ἃ ; 5: ΠΏ 116 {πέείσ οἱ ἐν: 
Δ ΠΡ [π|5, ΟἿ] ΟἸΠΠ ῬΟ5515 ἀρ Πο5 ὈγΟν ΟΡ οἱ αὐ οὐ, ΤΟΣ 

[Δ 116 [Δ Ε15. τπ|5. σαι Π0| ἅσοῦθ, 1Π ΓΘ 115 ΓΘρτο- 
᾿ΙΘΠ515 ρϑ βἰβίθι δ γ6]15, ἃς 0915 5θυ ΠΟ ὨΪ 115 οἷι- 

γᾺΓ6 ΓΘ η [65 ᾿Π58 ΠΆ01Π1ἃ. ΝΘ ᾿ΥΙΠῚ}1, Π6Ο 50]1, Ρὰ- 

ΓΟΘΟΥῚ, 58 ΠΟΙ 115, τπἰ Π6 πη ΘΙ ὙἹΓῚ5 ΠΑ] ΐὰ - 

ΓΘηΐ Π.ΠΠ16 65. 5664] ᾿θθο ΘΔ ΠΟΠΘΙΠ ἃ 58 ΠΟ 115 ΠΟϑ γ 5 Κῆρ ἐφε ον 

ῬδεΡτ15 Θά ἔτ ἴῃ συ ποάο Νίοοθηδ, {π| Δ Π1 8516 γογθος. οχ- 

58 ΠΟΙν τ ΘΧίγ ΠΘ85 ΠῚ ΕΠ ΠΙΘΓΘ5 ΠΟΠ 6556. γιὰ ἀπ θη ἰγᾶπθαβ ανὰπ 

σα 65. ἰπ δο ποποϑίαϊοπι Παϊσθὲ, τι ἃ οοηνίοϊ 

ΠΉ]1ΟΥ 5 ΒΘ ρα γϑίτιν. ΟἸΔΓΘ 51 {π|5 γοΡθο ργοίοϑ- 
5115, ΓΘ ρ58 {118 σΟΠ] σίου διηΐ [Δ 61Ὲ, ρ 4] Δ πὶ 

δϑὲ ΘΠ] ν] ΓΘ  ΠΠΓἃ 15. «46 η} Ποπϑϑίαίθηι ἴπ ποὸ- 

Π]Π6 ΡΘΙΒ6 6411, 564 ποααδητδπι ἃ} ᾿πάθοοῦὰ νο- 
Τυρίαιθ ἀΡϑ.πουθ. Τὰ πο ΟΡσῸ Πη8 915 ΟροΟΥΓΕθαΐ ἴθ 

ΡΟΒ[] ΟΣ ποϑίγε ἴδοι οθάθρθ, “δ ηΐο [6 αἷϑ 

6556 ΠΡΘΓΙΌΓΘΙῚ ἃ ΟΠ ΘΟΡΡΟΡΘὰ ΠΡ] ἀϊπ6. Νάτο 

ΘΠΪΠῚ Ὑ]ΓΙΙΠῚ 5ΘΡ ἀσπίδ ΔΠΠῸ5. ΠΑΙΠῚ ΘΧ ΙΒ. 1Π10 

᾿ΠΡτάϊηοϑθ μα ᾽ ἔα Γ6 οἰ Πὰ τ τ] 16 γ6 : Πθο 4ποἋ ἔα Ρ6 

αἰ φαοά [ἀοΐπιιβ [Ἐ|556 0 δ πη]βϑιιη)., Τἀοἶγοο σ0Π- 

5{Π{π|1| {1186 ΟΠ ΒΕ π|; 56 (πο ἃ ἃ}0 ἃ ροϑβίο!ο 4141- 
οἴπητι5. οἰ πἀἸου] τη [γα ΓΙ ΠΟῸΠ ΡΟΌΠΘΙ δά 80λη- 

ἀδ]ππι. 8  πητ5. διΐθη Ππ04 ἃ ΠΟΠΠΆΠ}Π15 ΓΘοῖΘ 

δουῖεαν, 1118. ΟσΟαΒΙΟΠΘ ΠῚ 6556. ΡΘοοαΠαΙ, ΟαγΘ 

ΡΙΘΘΟΘΡ  Πητι5,58 ΠΟΙΟΡΙΙΠῚ ΡΔΕΡΙΠῺ ἀθου ΘΠ] ΒΘ 6 η- 

65, αἰ ἃ πηΠ]Π]ΘΓοι]α ΘΟ Ραγου 5. Οὐ] Ἰστταν ὁΠ0- 

γΘΡΙβοοριι ἱποιιϑὰ5,, Θὲ ὙΘΙΘΓῚ5. 1Π]Π}1Ο [188 [Δ ο]8. Ταθοὶ πιὰ- 

μηθπτοποιη ἢ Οὐ ἀθ πο} 15 {ΘΓ 5, {πο [0 1165 πέρι ὧδ : τηοπδβίθγιο 

ΘΔ] Π] 115 1165 ΡΥ ΘΒ ὈΘΔΠΊΙ5 : 80 ΠΟῚ ΡΟΙῈ5 (46 [6 φοπριϊιαϊ. 

» ᾿ 

᾿Ἐνέτυχόν σου τοῖς γράμμασι μετὰ πάσης μα- 

κροθυμίας, καὶ ἐθαύμασα πῶς δυνάμενος ἡμῖν συν- 

τόμως χαὶ εὐχόλως ἀπολογήσασθαι διὰ τῶν πραγ- 
μάτων, τοῖς μὲν χατηρογουμένοις ἐπιμένειν χα- 
ταδέχῃ,, λόγοις δὲ μακροῖς θεραπεύειν ἐπιχειρεῖς 

τὰ ἀνίστα. Οὔτε πρῶτοι, οὔτε μόνοι, Παρηγόριε; 

ἐνομοθετήσαμεν γυναῖκας ἀνδράσι μὴ συνοιχεῖν. Ο 
ΝΥ Η -ἰ 

Ἀλλ᾽ ἀνάγνωθι τὸν ἐξενεχθέντα χανόνα παρὰ τῶν 
,΄ τὦἫ .- - ,ὔ 

ἁγίων πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν τῇ συνόδῳ Νιχαίας, 
" χεεχοισθας ἐὰν ἧς ὃς φανερῶς ἀπηγόρευσε “ συνεισαχτοὺς μὴ εἰ- 

ΠΣ δ ΐ 5 7 Ε Χ Χ Θιν τα ναι. κ᾿ Αγαμία δὲ ἐν τούτῳ ἔχει τὸ σεμνὸν, ἐν 
τῷ χεχωρίσθαι τῆς “ μετὰ γυναικὸς διαγωγῆς. 
Ὡς ἐὰν ἐπαγγελλόμενός τις τῷ ὀνόματι, ἔργῳ 5 Ἐμν ἐπαγγελλόμενος τὰς τῷ ἱ . Ξβγ 

-τῸὉὦ τὩορ᾿ τω Ἂ 

τὰ τῶν γυναιξὶ συνοικούντων ποιῇ, δῆλός ἐστι 

τὸ μὲν τῆς παρθενίας σεμνὸν ἐν τῇ προσηγο- 

ρίᾳ διώχων, τοῦ δὲ καθ᾽ ἡδονὴν ἀπρεποῦς μὴ 
ΕῚ , ΄ τὰ .- Δ ΤΣ αν 32 ἀφιστάμενος. Τοσούτῳ οὖν μᾶλλον ἐχρῆν σε εὖ- 

χόλως εἰξαι ἡμῶν τῇ ἀξιώσει, ὅσῳπερ λβγεις ἐλεύ- 
θερος εἰναι παντὸς σωματιχοῦ παθους. Οὔτε γὰρ 

τὸν ἑῤδομιηκονταετῇ γεγονότα πείθομαι ἐμπαθῶς 
» ες 7 συνοιχεῖν γυναικὶ, οὔτε ὡς ἐπιγενομένη τινὶ ἀτόπῳ ἤσουν. 

13: 

14. 

πράξει ὡρίσαμεν ἃ ὡρίσαμεν - ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐδιδά- 

χθημεν παρὰ τοῦ ἀποστόλου μὴ τιθέναι πρόσχομμα 
τα σον ΠΣ τς ΄ δ γΝ ἊΑ ὦ Χ ,ὔ 

τῷ ἀδελφῷ ᾿ εἰς σκάνδαλον. Οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ παρά 

τινων ὑγιῶς γινόμενον, ἄλλοις ἀφορμὴ πρὸς ἅμαρ- 
, ΠῚ πὶ ἈΑΑΥ͂Ν Τ ΄ το ρ κοῦ «ἜΣ ἑ Ψ τίαν ὅ ὑπάρχει. Τούτου ἕνεχεν προσετάξαμεν ἕπό- 

μένοι τῇ διαταγὴ τῶν ἁγίων πατέρων, χωρισθῇ - 

ναί σε τοῦ γυναίου. Τί οὖν ἐγκαλεῖς τῷ χωρεπι- 

- σχόπῳ, χαὶ παλαιᾶς ἔχθ ἔμνησαι; Τί δὲ ἡνμὰ , παλαιᾶς ἔχθρας μέμνησαι; Τί δὲ ἡμᾶς 

9. Παρηγορίῳ 1 [{ὰ Ηαγ]., (ο15]. μυΐπηιιβ, ΜΙ οα εἰ 6]ὰ- 

ΤῸΠῚ. Οτἢ ΒΆ51}1 ΘΠ ΠοπΊθιι5, Αἴ ἴῃ 56χ 1115 οοάιοὶ- 

Βὰ5 Μββ. εἴ ἴπ Ῥαπάθοιί5 Ἰορίταν Γρηγορίῳ, 516 Θηΐπὶ 

Βαθοπέ δα τπνρίπομ ἴτε (ο᾽εο5 πηοᾶο οἰζαι!, (015]., 

Μεά. οἱ ΕΙαγοιι. 

ἀ συνεισαχτούς } 515 οππο5 Νῖ55, ἘΔΙΠ συναχτούς. [π- 

του γθίδτην δαέγαπεαδ, ΤῸ ὙΘΙῸ σιεεδίπαιοίας, {υϊα 

810 ΗΙΘυομυτηιι5 εἰ ἈΠ Πι5 οὖ πλα]}11 ἃ}11 νθΐοσεβ πᾶμο 

σόοι το ἤτον, αὐ ορβεσναπέ ροβὶ (]αοίπιι αο- 
τποΐνο 5 Π}». 10 σά. ΤΠοοά. οἱ Γμαριβ ἴῃ σα ΠΟΠΘ πὶ 

του Νισοτα, Εαάδιη γόςο αἰττὰν αποίον ΠΡΥὶ 46 

Βιηραϊατγιξαϊα. οἹοσϊσονιιπὰ π. 90 εἰ 82, Ὑοοαίδ διαΐο πὶ 

βιιπΐ συνεισαχτοί, εατναπεο, αὖ Ορροπουθη αν} 118, 4185 

παΐαγα ἀθα1{, τηνι, ΒΟΡΟΣΊΡ 15 οὐ ἀΤΉ115. 

ἘΓνιάς Αἀάοπάα. Ἴ 
ς μετὰ γυναικός 1 ϑῖο ἔτε5 ψοὐιδι5βίτηϊ (οἄτοο5. ἘΔΗΣ 

μετὰ γυναικῶν. 

{ εἰς σκάνδαλον 1 51. Ηαγ]. εἴ (ὐοἴ51,, ρυϊπηβ, {αι ιι8 

[ἀνοὶ ἀππ5 ἐχ ΒορΙ5, ἰπ 400 Ἰερίξαν εἰ σκάνδαλον. 

ἘΔ ἢ σκάνδαλον. 

ε ὑπάρχει Ἴ 5ῖς [14οπὶ ἔτο5 Οοατοθ5 οἱ ΠῚ ποημι}}1. 

ἘΔ ὑπάρξει. 



(]ας515 Π, 

“ας 

ΘσΟΟΚΙΥ. 

7πϊΠἴο ορὲ- 
δοοραΐίτι5. 

211 8. 

ἴΡ56, 4 δά άιιοὶ ποπ  ροΐθϑ, τι ἃ πη}16}}15 οοη- 
506 ἀ1Π6 γθοθαβ ἢ ἘΠΙο6 Ἰσίταν ΠΠ8π| Θχ ἔτ||5 86 61- 

Ῥ5, δὲ 'π πιοπαβίουϊο σοηβίϊτιθ. 51 11 σὰπὶ νἱν- 

ΘΙ ΗΠ θιι5, οἱ ἀρ ἔθ βουνίαπε νἱνὶ, πὶ πὸ δὶ ΠΟΠΊΘΠ 

ΡΙΓΟΡΙου νὸ5. Β]αϑρπθηιθίαν. Ηδθο ἄοποο [δου 8, 

ἹΠΠΕΠΊΘΡ ὈΙΠ ἃ {1186 Ρ61 ΟΡ 5[0 15 5001} 18. Π1Π1] [6 

Ταναραπε; 564 του θυ 5. οἰΐοϑιιβ, ἃ γϑάάθ Πο- 

ΠΊΪΠΟ ΓΑΙ ΟΠΘΗΙ ΟἿ ἐπὶ. ΟἸιοα 51 διιϑιι5 [6 15. οἱ ἐγὰ 

ΘΠ ΘΠ ΔΕΙΟΠ ΘΠ 5δοθυἀοὔϊιπι 0] νη ἀἸσαγ 6, ἃΠα- 

{Π6Πηὰ 6.15 Ομ πΐ ΡΟριΐο ; δὲ {πὶ ἴθ γθοθρθυῖπξ, 

ΘΧΟΟΠΊΠΙΙΠΙΟα Ϊ Ρ ΘΙ ΟἸΉΠΘΠῚ ἘΟΟΙ Θβίδτη θυτιηξ, 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕἙΞ 

ἢ σεαυτῷ μιὴ ἀνεχομένου 7 [τὰ ἔτο5 ψοξιβεϊβδιπαιὶ (οατ- 
668 σαπὶ {τ} 115 1115. {Ππ|ι5 ἐχ Ἀθρὴ5 σεαυτοῦ μιὴ ἄνε-- 

χομένου. ἘΔ οὐ πιπτς δαΐ αἰτοῦ Νί5, σεαυτὸν μὴ ἀνε- 

χόμιενον. [Ησοο φΘοποϊπηΐα5 65:.} 

ἃ ἐν μοναστηρίῳ Βαϊδαπηοπ,, 4πὶ ψοξιιβίοβ ΘΠ ΟΠ 65 

πίον πιπι οχ οοπϑαοίι πὸ εἴα β βιιο Ἰπἰουρτοίαίαν, 

Βά51111 ἀδογοίιπι ἴῃ ΘΟΠ51111, ποὴ ἴῃ ῬΡασορεὶ ἰοοο δἃο- 

οἰριε, {αϊὰ υἱοὶ ηἰτατ 5. Ἰοσοτα Ἰηυζο5 ᾿πΠρΡΟΠΟσο 56 γ8- 

τῖμ5 Ἰῖο νἱΠογοίασ. 564 τηϊπιιβ υἱαϊτ Βαϊβατηοπ οἵ 

οχίγαπϑαβ 1185 ΤΠ. ] 16 ΓῸ5. οἵ ὙἹΓῸ5., Τα ιιβοι πὶ παῖ α- 

Ῥβαπέ, υἱγριηϊζαιῖς ’οσο ορβίγιοἴος. {π|586. (Οοπβοπίιηΐ 

θὰ 46 τὸ νείθνοβ. ἀποίον ΠΡΡῚ 46 ϑιπσα]αγιταίο οἹ οτὶ- 

ΘΟΤα πη, οογιίἰγιο ἰἰθιι5 οἷον ϊοῖὶς οἵ υἱνϑιπίνιι Πιοορίτϊα 

δοραγαπάία, Ῥτοπαηταΐ, πατπ. 18, ὕαποι. 19 Ἀπου- 

σΔΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

χαταμέμφη ὡς εὐχόλους ἀχοὰς ἔχοντας εἷς τὸ τὰς 
Ε διαδολὰς προσίεσθαι ; ἀλλ᾽ οὐχὶ " σεαυτῷ μὴ ἀνε- 

χομένῳ ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὴν γυναῖκα συνηθείας; 

Εχδαλλε τοίνυν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ οἴχου σου, χαὶ χα- 
10 τάστησον αὐτὴν ἐν μοναστηρίῳ. "Ἑστω ἐχείνη 

μετὰ παρθένων, χαὶ σὺ ὑπηρετοῦ ὕπ᾽ ἀνδρῶν, ἵνα 
μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾿ μᾶς βλασφημῆται. Ἕως 
δ᾽ ἂν ταῦτα ποιῇς, αἵ μυριάδες," ἅπερ συγγράφεις 

διὰ τῶν ἐπιστολῶν, οὐδὲν ὠφελήσουσί σε, ἀλλὰ 

τελευτήσεις ἀργῶν, καὶ δώσεις τῷ Κυρίῳ λόγον 

τῆς σεαυτοῦ ἀργίας. ᾿Εὰν δὲ τολμήσηῃς, μὴ διορ- 

θωσάμενος σεαυτὸν, ἀντέχεσθαι τῆς ἱερωσύνης, ἀνά- 

θεμα ἔσῃ παντὶ τῷ λαῷ, χαὶ οἵ δεχόμενοί σε ἐχ- 
Β χήρυχτοι χατὰ πᾶσαν ᾿Εχχλησίαν γενήσονται. 

γάπτ5 γοίαϊ ΠῸ ὙΙΓΡΊΠΟΒ5 Οἴπη Ὑ1015, 6] 1} οὰπὶ Γγαίΐτγὶ- 

Βὲ5 ἀδραηί. ατορουῖι5 Νὰ, ἴῃ σοττηΐπα ἰοσίῖο, Ῥᾶν. 
87, ῬγαοΙρΙς Ὑἱγοίπίθιιβ τιῦ τη βου] π ΟΤΆ 6 ΠῚ Ὑἱξεπέ, 

συνεισαχτὸν δὲ μάλιστα, πιαχϊπιδ Ὑ67Ὸ Θδαϊγαπειιπι. 

ΗΛ ται ἴῃ Ερίβίοϊα δα Ἐπιβίοομιαπι, (ὐζίϑενι, 

ἱπααϊξ, οροντῖξ υἷγϑὸ Θονπασειπι, ἤγαίγοπι σιογῖε 

εαϊναπειιπι, οἱ στιν ἐπ εούϊεπι ΡΓοροϑῖίο 6556 86 δἴπιιε- 

επί, ψιιορυαισ αἰΐογαπε ορινϊτμαΐδ βοζαίζζιιτνι, τι ἀοπιὶῖ 

μαϑνοαπὶ σαγπαΐο σοπιπιθυοίιπε. Ν ιυσῖπο5 οἵ σα ποηϊσο 

γοσδη ἔα" Θ᾽ Π5Π] 0671 πα] ΤῸ5. ἴῃ ΟΥΑΙ οἾΡι5 Ομ συβο- 
Β[ΟΠΩΙ ἀν Γβιι5 605, 71 συνεισαχτούς ΠαΡοπΐ. ΜΙπΐπιο 

ΟΓσῸ ΤΑΪΓΙΤη 51 ΒΆΒ1Π15 ἴῃ πηοπαβίοσϊο οο]οσαπἄδτα 

αἰξ, 4 1απὶ νἰγ στη 1 5658 οομβοογαγογαῦ, 

ἅπερ 1 (ο΄ !Πο65 Ζιαἴθοῦ ἐεσοπίϊογοβ ἅσπερ, 

ἘΞΞΕΙΙΗοιὁνν. ὁ σοσο07Ὃ; Ἃοοσοσοὁ΄ΕσοΠοέηςησἔὁοέης;σἔἘσὁἔΠλβπήἔοησ  τσστσἘοΠὁ]ΔΦΔΕ σστττΠ'Π -...........:.:..:Ξ....Ξ::Ξ 55 5--Ξ ΞΞ Ξ-Ξ τ Ξ πτΦοαῇί----ὩππρρρρῆΦΦῆῆπ«ρΦΦΦΦ«ιπ-ι ππἔιπἔοἕΨὁΕοΨοΦει«οι«ὁσὍΘιιισοσιτσοεἔεοἔΕοέΨ στεοοστσ τῷ 

ΕἘΡΙΒΤΟΙΤ, Α: Υ.- ἘΠΙΣΤΟΛΗ ν-ς΄. 

ΒΑ51]1τι5 Φαθροπίο πὶ ῬΟΥ Ατηϊαπη., «θα ΠΕ ΟΓῚ5 5.115 ΠΟῚ ΤΟΘΡΟΠἸ55οξ, Ὀ] σατο ΘΟ", 56 πὸ ποὺ ἀγγοραηίία 

6Χ Ροϊοβιαίθ ογία, 864 30]]1οἰτπιάϊπ6, {πὰ παπο ἀἰβισιπριίν, αἀἀπιοίπιπη. ὅ5586 ἀθοϊαναῖ, αὐ Ῥογραμη ΟὈ] νῖ- 
ΒΟΟΓΟί ΙΓ, 

Ῥεουραηιῖο. 

ΒῸΠῚ Θαα] ἀθη} παξιγὰ ΡΓΟΟΙν 5 Δα ΟὈ]Ἰν!ΟΠΘΠ1, 
564 Δοοθϑϑῖῖ ΠΉ]Π] δὲ ΠΟσΟ ΠΟΥ ΠῚ πη] ἰ πι40, {11:5 
1πΠΠαἴαπι 1Π [ΠΡ πη! Γαΐθτ δά διιροῖ. ΟἸΔΙΠΟΌΓΟΠῚ οἰβὶ 

ΠΟΙ Π]ΘΠΊ]ΠΙ ΠῚ6 ΠΠ {6} 5. ἀΟΟΙΡΘΓΡ6 ΠΟΙ ΓΑ 5. ἴπ86, 

ἔἈΠΊΘ ἢ [6 ἃ Π16 50} Πρ 5.556 ρϑυβιιαϑιιμι Πᾶθ6Ο; ΠΟΠ 

ΘΠΪΠῚ ΠΊΘΗ {Ἰ ΓΕΙΡΊΙΠῚ ἴθ ΡΙΌΥ̓5115 {π||556. Οἰιοα δἰ 6 1 

ΠΟΙ ΓΈΒΡΟΠΕΩΙ, οα]ρᾶ ΠΟη [τ1ΐ τηθὰ, 5θα 1Π1π|5 σαὶ 
ΓΈΘΡΟΠβἃ ΠΟ ροροϑοϊξ, ΝῸΠο δαίθιη δ ἴθ γϑηϊπηςξ 
Πδ5 ΠΕΙΘΡοθ, 4185 δὲ ργίθυα δχοιϑοπὲ δὲ βα]πία-- 
ΠΠΟΠ5. Δ] ΓΘ ΓΙ115. 1Π1{Π1Πη} ΡΥ ΌΘαπς. Οἴᾶν 6. οὐ δἀ 

Π16 501} 65, Π6 ΔΙ ΘΙ Ὶ1Π} 50. 6 ΠΩῚ ΟΥΑΙ Π6 ΠῚ ἃ ἰδ 

“ Περγαμίῳ 1 Μεάϊοωιις (οάοχ Περγάμῳ. 

Ξ Περγαμίῳ. 

Εἰμὶ μὲν φύσει εὔκολος πρὸς τὴν λήθην, ἐπε- 

γένετο δέ μοι καὶ τὸ τῶν ἀσχολιῶν πλῆθος, ἐπιτεῖ- 

νον τὴν ἐχ φύσεως ἀῤῥωστίαν. Ὥστε εἰ χαὶ μὴ 
μέμνημαι δεξάμενος γράμματα τῆς εὐγενείας σου, 

πείθομαι ἐπεσταλχέναι σε ἡμῖν - οὗ γὰρ ἂν πάν- 
Ε τὼς ψεῦδος εἰπεῖν σε. Τοῦ δὲ μὴ ἀντιφθέγξασθαι 

οὐχ ἐγὼ αἴτιος, ἀλλ᾽ ὃ μὴ ἀπαιτήσας τὰς ἀποχρί- 

σεις. Νυνὶ δὲ ἥχει σοι τὰ γράμματα ταῦτα, “ ὑπέρ 
τε τῶν φθασάντων ἀπολογίαν πληροῦντα, καὶ ἀρ- 

χὴν διδόντα προσηγορίας δευτέρας. Ὥστε ἐπειδὰν 

ἐπιστέλλης ἡμῖν, μὴ ὡς ἄρξας δευτέρας περιό- 

ἃ ὑπέρ τε Ηα1]. εἰ Μεὰ. ὑπὲρ μέν, 



ἘΡΙΒΤΟΙᾺ ΠΥ͂Ι- 21 ὃ 

- 

δου γραμμάτων διανοοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἀποπληρώσας ἐπὶ 
τοῖς παροῦσι τὰ ὀφειλόμενα. “ Καὶ γὰρ εἰ καὶ ἀντί- 
δοσις προαγόντων ἐστὶ τὰ ἡμέτερα, ἀλλὰ τῷ πλέον ἢ 

διπλάσιον ὑπερβάλλειν χατὰ τὸ μέτρον, ἦ ἑχατέ- 
δὶ "Ξ . , ΦΉΙΣ ᾿ ραν τὴν τάξιν ἀποπληρώσει. Ὃρᾶς δποῖα σοφί- 

ζεσθαι ἡμᾶς ἣ ἀργία καταναγχάζει:; Σὺ δὲ παῦσαι, 

ὦ ἄριστε, ὅ ἐπάγων ἐν μικροῖς ῥήμασι μεγάλας αἰ- 

τίας, οὐμενοῦν ἐχούσας ὑπερόολὴν εἰς κακίαν. Λήθη 

γὰρ φίλων, καὶ ὑπεροψία ἐχ δυναστείας ἐγγινο- 
Ψ ΄ Υ πὴ δα, , ΒΕ Ὰ 5 μένη, πάντα ἔχει ὁμοῦ τὰ δεινά. {ἴτε γὰρ οὐχ 

ΕῚ - ᾿ ᾿ ΕῚ ᾿ ωῬγχ , πλδελε νον ἀγαπῶμεν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, οὐδὲ τὸν 
χαραχτῆρα ἐπικείμενον ἡμῖν ἔχομεν. “ἴτε φρονή- 

ματος χενοῦ χαὶ ἀλαζονείας ὑπεπλήσθημεν τυφω- 

θέντες, " ἐμπίπτομεν εἰς ἄφυχτον χρίμα τοῦ δια- 

θόλου. “ὥστε εἰ μὲν οὕτως ἔχων διανοίας περὶ ἡμῶν, 
Ψ ΕῚ Ἴ: - ΦᾺ ΦΣ - ᾿ τῶ 

τούτοις ἐχρήσω τοῖς δήμασιν, εὐξαι φυγεῖν ἡμᾶς 
λ ΄ Ἃ 22. ὦ - ΕῚ .- ,ὔ 

τὴν πονηρίαν, ἣν ἐξεῦρες ἡμῶν ἐν τῷ τρόπῳ. Εἰ 

δὲ συνηθείᾳ τινὶ ἀνεξετάστῳ ἐπὶ τῶν δημάτων ἠλ- 

θεν ἣ γλῶττα, ἑαυτοὺς παραμυθησόμεθα,, χαὶ τὴν 

σὴν χρηστότητα τὰς ἐκ τῶν πραγμάτων μαρτυρίας 
προσθεῖναι παραχαλοῦμεν. ᾿Κχεῖνο γὰρ εὖ ἴσθι, ὅτι 
ἣ παροῦσα φροντὶς ταπεινώσεως ἣμιῖν γέγονεν ἀφορ- 
μή. “Ὥστε σοῦ τότε ἐπιλησόμεθα,, ὅταν χαὶ ἑαυτοὺς 

ἱ ἀγνοήσωμεν. Μὴ τοίνυν ποτὲ τὰς ἀσχολίας ση- 151 
Α μεῖον τρόπου χαὶ κακοηθείας ποιήσῃ. 

ὁ χαὶ γὰρ εἰ καί 1 Ηα1]. καὶ γὰρ καὶ ἡ. αῖ. εἰ γὰρ καὶ 
ἡ. Το 4111 καὶ γὰρ χαὶ εἰ. ΠὈιἄοηα δ τὸ πλέον. Νῖ55. 

πὶ ἴῃ ἐοχίτι. 

Ἢ ἑκατέραν τὴν τάξιν 1 Ἐ]11 ἑκατέρων τὴν ἀξίαν. ἴ,6- 
. . . . Α , 

δίζαν ἴῃ βορίομι ΘΟ ἸοἸΡιι5 Ν85. τὴν τάξιν. 564 γοσοπι 

ἑκατέραν, 4ττι τη ΧΊΠη6. ΠΘΟΘβϑαγΙὰ οϑὲ δά βθηζοπ τη 

1Ππ|ϑιναπάδπη, 1ῃ 3010 Ἠδυ]ᾶπο τορϑυπηιιβ. ΠΡ  ἄθχα 

1ΠΟΙΡῚ ΟΡ᾿Π θυ 15, 5661 Π1566 {16 }}5 ἀ 6 τὰ ΡΟ ΒΟΪνῚ. 
Οιιᾶτην 5 Θηΐ "ἢ ΠΊ1Θἃ ΟΡ βίο α ΓΟ 5. ἴπ|88 51 Ὁ γΘυηῖι- 

ΠΟΡΑΙΟ ; 4ιἃ ἰδιηθη θΪ115 ἀπ 010 τηοάπτιπὶ Θχοθα ς, 

ἘΠΓΡΕΠΊΠΖ116 ΟΡ ἸΠ θη ΘΧΡ ΘΙ. Ὑ1465 ιια]]ὰ ΠῸ5 οἃ- 

γα νὶ οοσαῖ οἴπαμη ἢ Τιι γ6γῸ ἀ651η6, Ὁ Ὑἱν ΟΡΠ 16, 

Ρᾶτιοἰβ νυ ]5. Πιασηδἃ ΟΥΙΠΠΪΠἃ., ΦαΘΘπ6 ΠΘΟ Πα 
ΒΕ ΘΓ ΠΟῚ ΡΟΒ51η1,) ἱπίουυθ. Νάμη. ΔΙΠΙΘΟΥ ΜΠ 

ΟὈ]νῖο, δὲ σομίθιηΐιβ οΧ ροϊθϑίαιθ Οὐ τι5, ΟἹ ἃ 

51611}]} πη] σοι ἰδοια ἔμ". 5ῖν 6 ΘΠΪΠῚ ΘΟ. Πα 11} 

Ῥοιμηὶ ργϑοθρίθμῃ. ΠΟῊ (Πρ ΊΠγ115, ΠΟ 16 ΘΓ] 1} 
πῃ ροϑι ἴδ ΠΟ15 ποίδηι οἱ ΟΡ ΔΟΙΘΥ ἢ. ΓΘΕΠΘΗΊΙΙ5. 

ϑῖνα [αϑίτι 1Π8Π] δὲ ΔΡΙΌΘΑΠ Ια ΤΘΡ] ΘΠ," 1Π|181], 

᾿ποῖ ἀἸ πγτι5 1π ἀἸ 0 0]] 1πιἀ]ο τ ᾿πο] αοα 0116. Οἴιαγο 

δὶ 46 ΠΟῚ5 ἰΐὰ 6 π 16 η5, Π15 νΘΡΡῚ5 τιϑ115 65; ργὸ- 
ΘΑ 6 αὖ ᾿ΠργΟΙαΐθιη, {πᾶ} π᾿ ΠΟΒ[Γ15. ΠΊΟΓῚ 15 

ἀδρυ θη 1511, ἔπι Δ Π.115 : 51Π| ἀπ 6 Π} ΘΟΠϑιιθ τ 1 Π 6 

«υδάδιῃ ᾿ποοηβιἀθυαία δἰ Πὰ5 γοθθθ ἀδθνθηὶ Ππ- 

θα, ΠΟ5 ᾿ρ51 σΟΠ50] 1 Πλ11, ἐπᾶτηπι6 ΘΠ 1 ὰ- 
[6 1, τιῦ Θχ [δοιθ ἰθϑ πο πὶὰ ργοίοναῖ, ἡΟΘ ΠΏ. 
ΠΠῸ4 δηΐμ ΡΡΌΒ 6 50185, πᾶπο 5010] {πΈ|Π6Π}, 4τιἃ 

πῖιπο (4 Ἰ5Ε 1 Πρ ἼΠη11, ΟΟΟΑ5Ι ΟΠ ΘΙὴ ΠΟΡῚ5 [οί ΠῚ] 6556 
Πα γα ι15. Οὐδργορίθν τὰὶ ἀπὸ ΟΠ ἸΒΟΘΠ.1)", 

οὕ οἵ ΠΟΒΠΊΘΙΙΡ505 ἸΡΠΟΥΆΙμηΠ5. (αν ΟῚ}, 
ΠΘ4αΔη40 ποϑοίϊα 1Π60}15. 80 ΠΠΟΙΠΠῚ ΤΠ ]ΟΥΊΙ ἢ} 1Π- 
ἀἸοϊτη 6558 ἀτιο88. 

ἐα1 ὁρᾷς ὅπως. ΡΙόγΊαιο Μ88. αὐ ἴπ ἰοχέιι. 

8 ἐπάγων 1 Ηακπο νοσοπὰ ΔἸ ἀἴτηιβ οχ Παυ]., Με, 

εὐ ΟἸαγοπι., εἰ ἀ] ον πλιι5 θυ θαπι παρεχόμενος, ποά 

εγδῦ π᾿ 6115 ροβὶ χαχίαν. 

Ὁ ἐμπίπτομιεν 1 [τὰ Μ85. φυίπαιιθ. Ἐάῖει ἐκπίπτομεν. 
ἱ ἀγνοήσωμεν. μὴ... ποιήσῃ 1114 ΡΙότίχια Μ,55. ΕΝ ΠῚ 

ἀγνοήσομιεν. μιὴ... ποίησαι. 

ἘΠΙΣΤΌΛΗ νζ΄. ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΓΕΥΠῚ. 

Μοϊοίταπι ᾿νογία τιν Β ΑΒ. 115. ταῦ βορὶτ5. βου θα ., οὐ ἴῃ Πα Θ15 Π]0]65[115 Ὑουβδηΐοπη οοηβοϊοίιγ, Ορίαϊ τὰς 5101 

1ΠΠὰπὶ ΔΠΠ{πᾶπο νιον οοπεϊπραΐ ; Ἰα πηι μυΐο οαρ! ται} ΟΡ βοψαογθίαγ,, ΠΙ5Ὶ {γαῖτοϑ ΓΘ “Πτ]ςβθη τ ΘΟΡ 5 

ἄς σαιι515, {ιιὰ5 Τ᾿ ΠΘΟρΡγαϑίτιβ Παυγα 1, 

᾿ 

ἃ Μελετίῳ, ἐπισκόπῳ ᾿Ἀντιοχείας. 

ΕΠ πως ἐγένετο φανερὸν τῇ θεοσεύείᾳ σου τῆς 
ε Ἔ ν ΄ ἃ 2 “- φύσα ὃ ,ὔ Ρ εὐφροσύνης τὸ μέγεθος, "ἢ ἣν ἐμποιεῖς ἣμῖν ὁσάχις 

ἂν ἐπιστέλλης, οἶδα ὅτι οὐκ ἄν ποτε παραπεσοῦσαν 

Μοϊδιϊο, ορίδοορο «4 πιϊοομίω. 

51 4ὸ πιοάο ποία ἤθγοι ριθίαϊθ ἔπι88 ΠΡ Ὴ]- 
[0 Ἰδο ΕΠ |88., Φαὰπὶ Πλ]Π1 ἃ ἔογ5., ΧΟ ΘΘΟΙΠΊ 118 

5ΟΓΙΠ15., 5610 [6 ΠΕ Ζυδ ΠῚ ΟὈ] ἴδ πι 50 6 η 41 ὁ6- 

γραμμάτων πρόφασιν ὑπερέδης - ἀλλὰ καὶ ἐπενόη- Β ΟΑ5Ι ΟΠ ΘΠῚ ΡΓὩΘΙΘΥ 55 ΓΊΙΠῚ ἔ11556 ; 56 Οἱ ΘΟΠ51|0 

ἃ Μελετίῳ 1 ΤΊτα]ιι5 πὰ }15 Θριβίο] εἴ αἰταυατη ἄοιη- 
6605, 41 δά Μοεϊοίϊπμη βοτρίς βαπί, ὁχ ἀοάϊος Ηατυ- 

Ἰξᾶπο βιιμιΐιιβ οϑ, ἴῃ απὸ Ἐρίβίο]α 21 8, 4115 212, 516 

1πβογιδιίαν. [ἢ 411|5 (ὐοάϊοιϊθια5. οἰπατ{π νὸχ Ἀντιο- 

χείας. 
: 

» ἣν ἐμποιεῖς 1 Πιιο Ν58. ΤοσΘ πη ΐο 65 ἧς ἐυποιεῖς. 

ΟἸαϑεὶς 11, 

“Ζἰας 

γι. 

Αππο 371. 



216 Ξ., ΒΑΒΙΠῚ ΘΕΈΒΑΒΕΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

ΟἸαϑοῖα Π. πη] 5 ΠΟΪ5. ΘΌ θ᾽ πὰ 6 οΡίβιο 15 (δοϊα σι, ο σὰς ἂν πολλὰς ἣμῖν ποιεῖν ἑχάστοτε τὰς ἐπιστολὰς, 

ΠΟ ἰβπονο5 πιογοθάθιη οοηϑο Ομ Ποῖον. γνωρίζων τὸν ἐπὶ τῇ ἀναπαύσει τῶν “ θλιδομένων 

ἃ Ὀδηΐσπο Ῥ 60 γοροβίίαπι. Ομηπία Θηΐμὴ Πἶο ἀΟ]Ο ΓΘ παρὰ τοῦ φιλανθρώπου Δεσπότου μισθὸν ἀποχεί- 

ΡὈΙδπὰ βιιηϊ, ἃ0 ᾿πᾶ ΠΟΡῚ5 δϑὲ Ἀψοοδί 0. ΠΠΔ]ΟΥΊΙΠ); μένον. Πάντα γὰρ ὀδύνης τὰ τῆδε πεπλήρωται, 

ΒΑ ΠΟΙ ΔΓ5 [86 οορίίδιῖο ; 4ππᾶπὶ τηδπιοϑογθπι χαὶ μόνη ἡμῖν ἐστιν ἀποστροφὴ τῶν δεινῶν, ἣ τῆς 

πΟθἷ5 δος τασιπν ρον ΠΕΓθἂ8. ΟΠ βαρ θπῖα ἃς σῆς ὁσιότητος ἔννοια - ἣν ἐναργεστέραν ἡμῖν ἐμ- 
θύατα γοίδνιαϑ σοΠ]οψαΐαμν. Οὐιᾶγθ οἰαπὶ δορί ϑίοϊαπὶ ποιεῖ ἣ διὰ τῶν πάσης σοφίας καὶ χάριτος πεπλη- 

[8 Π} ἴπ ΠῚ ΠῚ15 5.ΠΩΪ ΠΊΤ15.,. ὈΥΪΠ ἢ} 4αϊ θη τη0- ρωμένων γραμμάτων σου ὁμιλία. “στε ὅταν λά- 
ἄτι ἰρϑἰπι5 ἱπιιιθηλαγ, ΘΑ ΠΕ τα ηταμι αΠ]Π]ρΊπη8,Ἠ ὄωμεν εἰς χεῖρας τὴν ἐπιστολήν σου, πρῶτον μὲν 
4πᾶητὸ αονῖον ἔπους ἂς οορίοβιον : ἀθῖπάθ 16- τὸ μέτρον αὐτῆς ἐπισχοποῦμεν, χαὶ τοσοῦτον αὖ- 

Θϑηἴ65., 56 Προ αι θην Οσοα ΓΟ πίθ οὐατοπο ἀ6- ὦ τὴν ἀγαπῶμεν, ὅσῳπερ ἂν “ περισσεύη τῷ πλήθει. 
Ιδοΐδηλαν : Ππὶ ψΕΡῸ ΔρΡρυορὶ πατιαπίθ5,, απο" ᾿Ἐπειτα διεξιόντες, τῷ μὲν ἀεὶ προστυγχάνοντι 
πο] διὰ ; ἃάθο ψυϊάααϊά ἀἰχουῖβ ἴῃ Πἰειθυῖθ., Ρθο- τοῦ λόγου χαίρομεν" τῷ τέλει δὲ τῆς ἐπιστολῆς 
ΠΠῚ 6ϑῖ. Νὰπι θΟΠππη οϑὺ 4ποὰ ἃ θΟπμῸ οογάθ προσεγγίζοντες, δυσχεραίνομεν. Οὕτω πᾶν “ ὅ τιπερ 

γοάππάδί. Οποα 51 πο 15 σοπησθγοῖ τα15 ργθοῖ- ἂν εἴπης τοῖς γράμμασιν ἔνεστιν ἀγαθόν. ᾿Α πὸ γὰρ 

Ρὺ5., ἀπ ἴῃ ἰθυ ἃ ψΘΡΒΔΠΊΙ 5. ΘΕΪΔ ΠΏ ΘΟΥ̓ὯΠῚ ο0η- ἀγαθῆς καρδίας ἀγαθόν ἐστι τὸ περισσεῦον. Εἰ δὲ 

θΡΘαῖ,, δὲ 40 ἴρϑα νἷνὰ νοϑθ {{Π|14 ἀοοιιπηθηϊα χαταξιωθείημεν ταῖς σαῖς προσευχαῖς , ἕως ἐσμὲν 

γΘΟΙροΓα, δὶ ΔΙ ψαὰ ἴὰπὶ δὰ ΡΡά56 5 ἴηι δά (ατα- ἐπὶ γῆς, καὶ τῆς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς συντυχίας, καὶ 
᾽ , , , . ΕῚ 5" ὉὩΒ - 7 τ - - Ψ΄' ἮΝ 

ΤΠ. 56 οα ππὶ ψίαίϊοα ; 14 οὐρα πιά Ἰσαγθπλιβ θο-. παρ᾽ αὐτῆς τῆς ζώσης φωνῆς λαύεῖν ὠφέλιμα δι- 

ΠΟΡΙΙΠῚ ΠΑ ΧΙ ΠΉ11Π1) ἃς ὈΘΠΘγΟΪ ἢ ἴ125 ἀϊνί πο ριοο-. δάγματα, ἢ ἐφόδια πρός τε τὸν ἐνεστῶτα αἰῶνα 

Πλΐτιπ ΤΘΡΙα γθ.ιι5. Τα πι6. πτιϊο ΟὈΒΘ θυ πιιΡ χαὶ τὸν μέλλοντα, τοῦτο ἂν μέγιστον τῶν ἀγαθῶν 

σα ρΙ ἀἸται1, ἶϑὶ συ ΠΠ ΔΉ ἰ 551} 80 1 ΟΠΊΠἾ 115 πη η- ἐχρίναμεν,, καὶ προοίμιον τῆς παρὰ Θεοῦ εὐμενείας 
τἰβϑίτηϊ [γαῦνθ5 ΘΟ] 1556 Π| : “ΟΡ ΡΓΟΡΟϑιτ ἢ} 1) ἑαυτοῖς ἐτιθέμεθα. Καὶ ἤδη γε τῆς ὁρμῆς εἰχόμεθα 

μ6 11τ{6 15 Ἔν τ] θη, [ἃ [γα τν! ΤΠΘΟρΡἢΓϑίο Ἔχροϑι, ταύτης, εἰ μὴ οἱ γνησιῴτατοι χαὶ τὰ πάντα φιλά- 

τὶ Ρνδοϑίφ 186 πι88 βίη ριι!α ἀθοϊαγοι, δελφοι ἐπέσχον ἡμᾶς, ὧν ἵνα μὴ " γράμμασι δημο- 
, Ὃ-ὉὉ - 

σιεύσω τὴν προαίρεσιν, διηγησάμην τῷ ἀδελφῷ 
- - , 

Θεοφράστῳ τῇ σῇ τελειότητι τὰ χαθ᾽ ἕχαστον 
ἀπαγγεῖλαι. 

« θλιθομένων 1 Τε5 (οΠ665 γεσθητίογοβ θλίψεων. γράμμασιν. 
ἃ περισσεύῃ 1 [{ὰ Ηα1]., (ὐοΟἾ5]. ΡγΙπλι5 εἴ {γ85. Α}11. Γράμματι απο ἸδοΙοπεπι, {πὴ οχϑίαϊ ἴῃ (ο15]. 

Εδιι περισσεύει. Ρυΐπιο, Ηδυ]. οἵ {ὐἸ}θυ5. Δ|115, Ῥυθια]πλ8. γαἰσαΐα ἐν 

ἐ ὅτιπερ 1 81. φαΐϊηαιια ἀπίϊψυ! (οήϊοοδβ. ἘΔ1Π ὅπερ. γράμμααι. 
ΤΡΙάοια Υ᾽ αἴϊοαπιι οήδχ Παθεὶ τοῖς πράγμασιν ῥΓῸ τοῖς 

ἘΡΙΘῈ ΟἾὟΤΑ ΤΥ ΤΙ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ νη΄. 
“Πα 

ΧΕΙΥ. 

Οὐτρὶὶ Βα. 108 5:τπρ] οἰ Γαἴο πὶ ἔγαιυϊβ, {αὶ βΑ]βᾶπη ποιπΐπθ ἀνιπο οι δορί βίοϊασα αἰζαϊογαι, εἰ Δ] Ἰὰπὰ ρασιτον [8]-- 
βᾶπι Ῥοβίθα τηϊϑιξ. (ὑατη ἔογ[1ἃ Ὑθηΐβδοῖ, τηθυϊίο ἀπθ᾽ΐα νιν ΒΑ5Π]Π1ι5, {1 Ρ15 ἀδοθρίιβ ἔποναΐ,, 86 ταηθη τὸς 

ΒΡΟΠΟΙΕ ΘΡΙβοορῖβ, αἱ ρᾶν ογαϊ, Ἠονίατιν ἔνα σοὶ τὰΐ 5101 αἸ ΠΟΙ ]ο μὰ νἱΐαπιὶ ἴηι ροθθὸ 51, 56 πὸ γΘ ΠΧ πὶ 

Ῥτοι τ, 51 ἃ ἘΡΊΒΟΟΡΙ5 σομρ ΘΠ τη064ὁ0 γοσείαγ, 

ατεροτῖο {ταϊτὶ. 8 Γρηγορίῳ ἀδελφῷ. ὶ 

Ἅππὸ 371. Οποπηοάο ἴδοιμι {ΠΠ 0015. Ρυιρηθπὶ ἢ Οπομηοάο ΕΒ Πῶς ἄν σοι διὰ γραμμάτων μαχεσθείην ; Πῶς 
τ6 ἀἴρπα ἰδηϑδηι ΟἹ ἔπι ΠῈ π᾿ ΟΠΠΠΙθ 5 5ΙΠΊΡ]1ο1- δ᾽ ἂν ἀξίως σου χαθαψαίμην τῆς περὶ πάντα χρη- 

8. Γρηγορίῳ ἀδελφῷ 1 Τ ΘΒ. Δη αιυιϊδδίηϊ (οάϊοο5 Ο ᾿ χαὶ ἀδελφῷ. Ογεπονῖο ερίδοορο οἱ ζρναινὶ. θεᾷ υῖο 
Ηδῃ]. (ἰοἾ5], οἱ Μϑά. 515 μαρϑηΐ: Γρηγορίῳ ἐπισχύπῳ Ὅτα]ο γθοϊαπγαξ ἰρβὰ ορίβίοϊα., ἰπ {ψπὰ Βαβ11105 ἀ1ΠΠ]οἱ- 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ {ΨΚΥΠ1Π. 

στότητος; Τρίτον τίς, εἰπέ μοι, τοῖς αὐτοῖς περι- 
, τὭω Ὁ 

πίπτει δικτύοις ; 'Γρίτον τίς τῇ αὐτῇ περιπίπτει 
πάγη; Οὐδ᾽ ἂν τῶν ἀλόγων τι τοῦτο ῥᾳδίως 

(0 Μί Η λά 2 λ) Θ᾽ ἢ 
πάθοι. Μίαν μοι ' συμπλάσας ἐπιστολὴν ἐχόμι- 

σας; ὡς παρὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἐπισχόπου χαὶ 
“-,,.] ς ὦ - - ΕΥ̓ Εν ἐν 5. «' 

χοινοῦ θείου ἡμῶν, ἀπατῶν με, οὐχ οἰδα ἀνθ᾽ ὅτου. 

᾿Εδεξάμην ὡς παρ᾽ ἐπισκόπου διὰ σοῦ χομισθεῖσαν. 

Τί γὰρ οὐκ ἔμελλον ; ̓Επέδειξα πολλοῖς τῶν φί- 

λων ὑπὸ περιχαρείας, ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ. Ἢλέγ- 

χθη τὸ πλάσμα, αὐτοῦ τοῦ ἐπισχόπου διὰ τῆς ἰδίας 
φωνῆς ἀρνησαμένου. Κατησχύνθημεν ἐπ᾽ ἐχείνη " 

ηὐξάμεθα ἡμῖν διαστῆναι τὴν γῆν, ῥαδιουργίας 

χαὶ ψεύδους χαὶ ἀπάτης" ὀνείδει περιύληθέντες. 

Δευτέραν πάλιν “ ἀπέδωχκάν μοι, ὡς διὰ τοῦ οἶχέ- 

τοῦ σου ᾿Αστερίου, παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐπισχόπου μοι 

ἀποσταλεῖσαν. “ Οὐδὲ ἐχείνην ἀληθῶς αὐτὸς ὃ ἐπί-- 
ἣΝ ’ « ΝΟ Ἕ ΡΣ Ν 

σχοπος διεπέμψατο, ὡς ὃ αἰδεσιμώτατος ἀδελφὸς 

Ἄνθιμος ἥμῖν ἀπήγγειλε. Τρίτην πάλιν ᾿ἈΑδαμάν- 

τιος ἧχε πρὸς ἡμᾶς χομίζων. Πῶς ἔδει με δέξασθαι 

διὰ σοῦ καὶ τῶν σῶν πεμπομένην ; “ Πὐξάμην ἂν 
λίθου χαρδίαν᾽ ἔχειν, ὥστε μήτε τῶν παρελθόντων ὑΞῸν5 μη 
μεμνῆσθαι, μήτε τῶν παρόντων αἰσθάνεσθαι, ὑπὲρ 

τοῦ πᾶσαν πληγὴν εἰς γὴν χεχυφὼς φέρειν ὡς᾽ τὰ 
ζ 3 ἍΝ ,ὕἷ ͵ Ν Ν 5 τ λ 

βοσχήματα. ᾿Αλλὰ τί πάθω πρὸς τὸν ἐμαυτοῦ λογι- 

σμόν, μετὰ μίαν χαὶ δευτέραν πεῖραν, οὐδὲν δυνά- 

ὑενον ἀνεξετάστως προσίεσθαι ; Ταῦτα τῆς σῆς 

ἁπλότητος χαθαπτόμενος ἔγραψα, ' ἣν οὐδ᾽ ἄλλως 

Ἰεπὶ νἰ ατη ᾿πογθϑϑ5 ἃ ΔυΧΊ] τὴ εἰ 5ο αἴ! ϑαστα 
ἐραῦγοιη ᾿πγἱϊαΐ, αὖ Πομηϊπθῖα. ΘΡΙΒοορα 1 15 οαΡῚ5 11- 

Ῥογιπ οὐ βοϊ αἴπιμη. 

ἢ τοῦτο 1 ΗΔ1]. τοιοῦτο. ()οἷ5]. ῥαΐπλιι5 τοιοῦτον. 

ἱ συυπλάσας Νασιβ μΡαοοι πε Ἰβοίιο (οατοῖ9 Ηαιη]. 

εἴ Ἀδρ. ΡῥυηΙ, οἱ ΒΑΒ1Π11 5θη ἔθη 18 τη σ]5 υἱἀθίαν πα- 

ΓΌΓΘ εἴ οοημάποονθ, {πᾶπὶ ψυ]σαία συμπλέξας. Ῥάι]|ο 

Ῥοϑβί Δ ἀἴπηιι5 ἐπισχόπου ἐχ (σα 4, Ηαι], εἰ (ο15].ρυίπηο, 
ἃ παρ᾽ ἐπισκόπου 1 510. (οά]οε8. ἀηί4αὶ 56χ. ἘΜΠι 

παρὰ τοῦ ἐπισκόπου καὶ κοινοῦ πατρός. Ῥαυ]ο ροϑβί ἄεεβὲ 

ῬΑΥΙΓοΥ ἴῃ 86ὲχ (ΟΠ ἸοΙθι5 οομ] αποίϊο χαΐ, {πᾶπι 61 

Δα ππὲ ἀπίο ηὐχαρίστησα. 

Β ὀγείδει 51. Μ85. οἴ νοέω βἀϊοποβ. ΑἸ1α ὀνείδη. 
ς ἀπέδωκαν 1 81. φαΐϊπαιιθ. νϑίονοβ ΠΡΥῚ, 4]}1π|5 ἐπέ- 

δωχαν. Ἐαιο Ηάσαη. ἀπέδωχαν, 4118 ἀπέδωχας, 
ἃ οὐδὲ ἐχείνην ἀληθῶς οἴο. 1 ὐπα πὸ Ἰδοίο διιἃ 

Βροπῖίθ 5δ8πᾶ 581[, 80 ργϊεγθα ἴθ (οάϊοο Ηδ1]. οἱ (015]. 
ῬΥΪπλΟ τορουϊαΐιιν, βθάαϊ πὸ ΠΙΡαϊς Δ] τὰπὶ «αϊπαιιο 

Οοαϊοσπη Ἰδοϊΐοποπι : οὐδὲ ἐχείνη ἀληθὴς, αὐτὸς ὁ ἐπί- 

σκοπὸς διεμαρτύρατο ἐπὶ τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἀδελφοῦ ἀν- 

θίμιου, ὡς αὐτὸς ἡμῖν ἀπήγγειλε, 776 καο φμίάεπι "θα 

{ιΐι, ἰρ56 ερίδοοριις ἐδδίαξι5 65: οογαπιρογιαπε υ η6- 

γαδιὶ ἤγαῖνε “1 πείζηιο., τιὶ ρθε ποῦὶς γειμῖε. Ῥάυ]ο 

Ῥοϑὲ σϑιϊητῖπλι5 ΘΟ ΟΠ 6 στ] σαΐαμη, {τι Θχϑίαΐ ἴῃ 
(οαά, Ηδ}]. εὐ Μοά,, 4υᾶπιν]5 ἴῃ 56χ 1115 ΟΠ οθιι5 

τ 

ταΐθπι ὃ Οὐ ἰθρεο, ἀἴο τη, ἴῃ. εοβάθηι ἱποι 

Οδ 5565 ἢ Οτι15 ἰθυο ἴῃ Θαμηἀθπὶ ποῖ 411 Ἰα ποθι ἢ 

Ναὶ Ρε| πὰ φαϊάρθιη τὰ ἴδοι!α. σομηπαϊ. ΕἸοΙΔ ἢ, 
ΠΉ1Π1 ΘΡΊ 5. ΠῚ ᾿πΠ8 0 Δ {1}}1511, να] αΐ ἃ ΡΘΓΠτιΔ ἢ} 

105 ΨΘΠΘΡΆΠΠΟ ΘΡΊΒΟΟΡΟ δἰ σΟΒΊΤΏὩἰ ΠΟΒΕΪῸ ΡδίΓῸ 
Α - τ - - 

ΘΟΒΟΡΙρίδΠι, ἀθοὶρΊθ Π8 ΠΊΘ., ΠΘ50]0 4ιἃ δ᾽ διὰ. 

ἨδΠοδΟΟΘρὶ τι ἃ ΘΡΊβοορο ρδὺ ἴθ δ] ἴδηι. ΟιἀΠὶ 
ΘΠΠῺ ἢ Οϑθ Πα] ΔΠΊ1ΟΙ5. τ} 115 ργῶ σαθϊο., σγὰ- 

{158 651 Π6ο. ΘΡΥ ΘΠ Θηβι1ΠῈ δὲ ΘΟ ΘΠ 11Π1, 050 

ΘΡΊθοΟΡΟ ΡγΟρΡυα νόοθ ποραηίθ. Ῥυορίθνθα ρὲ- 

ἄονα [ΓΘ Ὁ} ϑιιτηι5 : ΟΡ αν Πγ115 ἰθυρἂ πη ΠΟΪ5. (6- 

᾿]ΒΟθΡο., (Ἀ]]Δοῖ85 οἱ τη θη 8011 ἃς ἔνδιι 15. ΡΓΟ5 

ἌΒΡΘΙ51. ΑἸ] ΠῚ} ΓΕ Γ5115. ΜΉ] ΠῚ γο ϊθυιιπῖ,, αἰ ρον 

[πη] τιηὶ ἔπι} ΑΘ υ 1} ἃ) ᾿050 ΘΡΊβοορο τη ]Πὶ 

558 Π|. ΝᾺ πᾶποὸ 4π] 46} ψΘΓῈ : ΘΡΙΒΟΟΡιΙ5. 1ρ56 
Β 1511, ΦΘ ΠΠΔ ΟΠ} ΓΕΨΘΡΘΠ Ι551η}1|5 [Γαΐου Δ ἢ-- 

{Π]Πλ115. ΠΟΡῚ5. τε πη αν. Ἀ αγϑιι5 [ΘΓ πῇ ΠΟΙ 5 

αἰτζα] Αἀαιηδηΐπι5. Οπομηοάο ΡῈ ἰ6 [ποϑ61ι6 

Π} 558} 550 10ὶ ἃ πη6 ἀθοοθαί ἢ Οπιρῖνὶ Ἰαριάθιιηι 

ΠΏ] ΘΟΥ 6556. αὖ ΠΘΩῈ6 ΓΘΟΟΡ ἈΓΡΟΥ͂ ΡΥ ΓΘ ΘΡΊΓΟΓΠῚ, 

ΠΘΙπ6. ΔΗ ΠΙΔ ἀν Ρ ΓΘΡΘ ΠῚ Ρ  ΘΘΘΠ11ἃ 9, τι Ὀ]Ασ ΠῚ 

ΟἸΏΠΘΠῚ 6 η}15515 1Π ἔθ Γἃ ΠῚ ὉΟ11}15 ΠΟΘ ῬΘΟΙΕ 11} 

(ὀγγθῖη. 564, φαϊα ἔδοῖληι Π16Ὸ ᾿Ρ511|18 ΔΠ]Π10Ὸ., 4] 

Ροϑὲ ἀππιπ οἱ ΑΙ θυ ΘΧΡΘΡΙΠΏΘῊ ἔπη} Π1Π}}] ᾿πθχ- 

Ρἰοναῦα πη δάμη 6 Ρ6 ροΐθϑι" Η85Ο 5ΟΡ Ρ51., 511}}}}1-- 

Ὁ οἰζαΐθπι ἔπᾶπ| ΡΟΥΘ ΓΙ Π 6 Π5., Ππ8 πὶ ἈΠΟ 411 ΟΠ ν1-- 

ΘΠ Δ Π15 ΠΟ ΘΟΠΡΙΠΘΠίαΠῚ, ἤτιο [ΘΠ ΡΟ Παπὰ 

810 Ἰοσαΐαν : πῶς ἔδει με (ἄεοβὲ ποὺ ρῬγοποιηθη ἴπ 4υᾶἃ- 

ἴὰον Οοαϊοῖθι5) δέξασθαι τὰ διὰ σοῦ χαὶ τῶν σῶν πεμ.- 

πόμενα. 

6 ηὐξάμνην ἂν λίθου 1 810. ΠΌΥΙ γοίονοβ βθρίομι ; δα 1 

ι 
ηὐξάμην γὰρ ἂν, λίθον. 

Γ ἣν οὐδ᾽ ἄλλως  Οοπένα ἴῃ εχ Μ88. σΟαΠοΙθιι5, {81 

μαβεηὶ ἣν ἄλλως, ατορουῦῖ! βἰπηρ]οΙταΐοπι ΟΠ γἸδίϊα πὸ 

ἀϊσπαπι οχἰβεϊπιαι ΒΑΚ] 15. ΓΘ ρ ταν τη (οάτοῖριιβ ΔΙοά. 

εἰ Ηαη]. ἣν ὡς ἄλλως. Ἐφαϊάοπι, εἴδὶ πθηΐηὶ οοποοίο 

αἱ Ῥ]α5 ὑσίααι ἀπ αι (ΟΙΟΙΡιιΒ, γυ]σαΐαπι απ θα 

Ἰεοϊϊοποπι ἰοοο ππουοπδμι πὸπ Ραΐο. Νάμη ῬΥΪΠιῸ 

οἴονταί πάθια Νῖ55. οοάϊοαπι 1Ππ4, ὡς, Οοαϊοιπη Ηατ]. 

εἰ Μοά. ψιοά οὰπὶ ἜΡγα τ 6556 νἱἀεαΐζια, ἀαὶ οο- 

Ῥίαπι 5αβρίοαμ1 ἃ]Π1ὰπ| ὙΠ. 7, ΠΘΙΏΡ6 οὐδ᾽, ἀε]είατα 

ξαΐϊδδο, οἵ {Π1π8 Ιοθὸ βιιβδειπίατῃ ὡς ἔπῖ556. Ποῖπο 

γότοὸ οὐπὶ τόσου {8 5: πὴ Ρ]Π1οἴ 88 τη 6 π Δ 011 ΟΠ ΙΟΙΟϑὶ 

1806 ποπ οατποτῦῖῖ, δἀάποι ποῖ Ῥοββιπι αὖ Θαπὶ Βά51- 

Ἰΐαπα ρτόΡαθβθ, οὐ ΟΒτἸβεϊατιῖβ ἉΠΠΟα ἀἸρπαπι 7.α1- 

δα556 οσιβίϊπιθπι. {ΠῸ π1}}1} ἀ ΠΡ πὰ οχ ἃ1118 ΟΡ ΎΊΡιι5, 

δογίθ ἴῃ πᾶο ἴρβα ἐρίβίο!α {ταΐγομη ἀπηοποθξ, αἱ ἄεῖπ- 

Ο6Ρ5 5101 ἴρϑ6 οανθὰΐ, ποάτπιπη. 1118 51 π|ρΡ]1οἹ ἴα πὶ 

]1ὰ5 σοηργποτα ΟΠ Ιβι]απὶθ. ογοάογοῖ. (Δυϊποίίαπα 

ορΐίαϑβε 868 αἴξ, αὖ 5101 ἴογγὰ ἀθϊβοογοῖ, οο φιοε πηθη- 

ἄαοι! ργοθυῖβ ἈϑΡΟΥϑι15. Θδϑθῖ. Αἄδο 1}}1 ἀρ! ]οοθαὶ νοὶ 

᾿ρϑὰ πιο δοῖϊ βαβρίοϊο. 

ΟἸα5.15 Π. 

δ᾽ ΠΎθ] το τ 

ἴᾳ5 Οτεβουιὶ 

ΠΟῸΠ εοπ- 
στιθἢ5 

ΟΠ β ϊα πὶ8., 
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ΟἸαφοῖ» 11. ΟΠ ΘΏΙ 6 ν]άθο; τ 54] 6 πὶ ἀθίποθρ85. πὶ 1056 
ΠΡῚ οανθαϑ., {πη} ΠΉΪΠ1 ρα Οδ5 : 51 π|46Π}, ΠΌΘΓΘ 
δηΐΠη πη6 δά ἰ6 ἰΙοψαϊ ορογίδθξ, 4} 111} ΤΠ] ΠΙ5ἴΕ 65 
Π46 Παιιὰ ἀϊσηιιβ. Υ ΘυΠΠ16 Π Χα] ΘΠ 41|6 [π0-- 

γἸπΕ, 41] 50 ρβθυϊηΐ, 615, αἴ ῬΔΡ δγαΐ., 7ᾶ τὴ Το- 
ΒΡΟΠαΪπλτι5. 51ν6 ᾿σι τι ΓΘΗΓΑΙΏ ΘῈ {11} ΤΏ] Π] 1111-- 
οἶδ π5., Θρ βίο] δ} τη 5151, 510 6 γθυθγὰ ΔΟΟΘΡΙ 51 Δ 

ΘΡ βοορὶβ; Πᾶ 065 γΓβροτϑᾶ, Τὸ γ61Ὸ ἄθοθρδὶ ]1ἃ 
1Π ῬΥΦοϑθητὶ ἔθ ΡΟΥΘ ΟἸΓΆΓΘ., ἔα Θ᾽ ΟἸΙΠῚ 515, Π6ο- 

ἀππιη παίαγοθ ΟὈΠ ἴτι5.. ΠΘΟΠ16. ΠῚΘ ἸΠΙΠΊ1ΟῚ ἰοοο Πᾶ- 
Βαβι] α5 Πρ 5 : αθαμβεμα μὐνδρτὰ ὙἹ ΓΔ Π} ἰπβτοϑϑὶ 511Π}1155. {128 

ἀρ πῆρ" φια ΟΥΡῚ5 ΠΟΒ[Γ1ΠῚ ΘΟΠΙΘΥΙ, ἃ6. ΔΠΙΠΊΔ ΠῚ 40 486 

Ἰρϑίμθ οοῦ- σΟηΠΟΙΐ, ΡΓορίθγθααιιοά Ὑ]ΓῸ5. Ποϑίγαβ. ϑρονδΐ. 
Σὰ ἐφγεὶτ Ομδίθυιι ΟΠ] Δ] 510 τη] 1 Β6]]Π πὶ Πα ἸΘΘΡῸ δἰα- 

τπᾶπὰ οοηῆ- [11]151], ἸΔΠΟΙΓΟΟ ἃ46556. ἴθ πιπὸ ΟρΟΡΘθαΐ, αἴ α 16 
ἘΤΡ ἡρ ΠΟΡΌΠΟΥΙΙΏ 6586 ΡᾶΡΠΟΙροιη. Ζ γαίτ 65 θπῖτη., 1Ὲ- 

24. 41, ἐπὶ τιθοοπ5 αἰ ντι5 ται 5 οἰπί. Οποά 51 γὸ- 

γ ἃ ΠΟΒΕΓΠῚ ΘΟΠΡ 5561) ΔἸ ππ| ΘρΡΙβοορὶ 

ΟἸΏΠΪ ΓΘΥΘΙΌΠΙΙἃ ΕἸ ΠἸ551Π}1 ; οἵ ἸοοΠῚ ΠΟΡῚ5 ἀ6- 
Πηϊίατη “δὲ ἐθ Πρ Ὲ15 1Π4Ἰσο πε, ΤΠ Ή116. Ρ6 5105 Πο- 

ΠΉΪΠ65 Δοσούβαηΐ. {71 ΘΠΠῚ ράΐγιιΟ Τη60 ΟΟΟΙ ΓΟΙῸ 
Ξ ΜΕ ἕ ΄ 

ΠΟΗῚ Γ661150. 1ἴὰ Π151 τηοάο ΘΟΟΠΘΓΙΘΠΙΙ γοσδίτι8 

ἤιθγο, Ποπ [Ὁ τη. 

8. τῷ παρόντι χαιρῷ 1 (015]. Ῥαίπηιι5 οἱ ΠΥ]. τοῖς πα-- 
᾿ ροῦσι χαιροῖς. 

Β πλὴν οἵτινες 7 510 ΝΙ55, βοχ, Ἐ41Π πλὴν εἴ τινες. 

ἱ χακοῦντα δέ 1 ἘΔ συντοίθοντα δέ, {πὰ Ξουρίαγα, 

Οἰβὶ βιὰ βϑροπΐθ υἱτ]οϑὰ πὸη σ]ἀθίιι, ποη [ἀπο ῬΤοο- 

{οτοπ ἄα 5θχ ΘΟ ]οῖθιι5 Νῖ55, {1105 ΒΘ {11 511Π1118. 

Κ ἐχπεπολέμιωσαι 1 516 οοἄϊοο5. Νῖβ5, βοχ, οὐ ἐχπε- 
πολέμιωχα. ΝοΙ 5βῖη6 ἰγοηϊα ἤἸοῖὉ ΒΚ] 15 {ταΐγθπι 510] 

ῬΟΙΠ ατη ̓ πάϊοογο, Ζιῖα 50 Πσοῇ δὸ ἰηντῖο Οσορογῖι5 ἴπ 

Ῥαοιβοαί!οπο 5658 που ροποθαΐ. Ηδο δπῖπὶ οβί,, πὶ 

1Ὰ11ον, μα}115 Ἰοοἱ βοπίοπεα, ἀτοσογίπι πο ΤΠ Ρ ἶ556 
6] αϑπλ 061 [ΟΠ ΡΟΥΊθιι5 πονὰ ἔγα!Ἱ ποϑοῦϊα [Ἀ Θσβοτο ; 
564 Τάτηοπι 4π|ὰ ΒΟ] τη ᾿πασογε οἱ βίαϊποταϊ, βα] οσα 

(ἰὐβαγθαπη Ὑ6ΠΙΓ6 οἵ ΟΠ Τἃ5 ΟΠΠ| ἔγαῖτο ῬΑΓΕΓΙ ἀο Ραββα, 

ΕΠΗῚ ααΐομη μαο Βαβ1Π1π5 φαδάατη Ῥοί τ5. ἀντ αηϊξαΐο, 

4θάτα Δηΐπι! οὔδηβίοπο αἰχις ; υἱδοῖαν ἴάτηοπ ατορο- 

5. ΒΑΘΙΠῚῚ ΟἸΒΛΑΒΕΧῚ ΟΘΛΡΡΡΑΏΟΟ. ἈΚΟΘΙΠΕΡ, 

πρέπουσαν Χριστιανοῖς ,) ὁ τῷ παρόντι χαιρῷ ὁρῶ 
" "Ὁ τω 

μὴ ἁρμόζουσαν" ἵνα πρὸς γοῦν τὸ ἐφεξῆς ἕαυ- 
τόν τε φυλά ἀυιοῦ φείδη " ἐπειδὴ, δεῖ γά φυλάττοις, κἀμοῦ φείδη " ἔπει εἴ γάρ 
με πρὸς σὲ μετὰ παῤῥησίας εἰπεῖν : ἀναξιόπιστος 
εἰ τῶν τοιούτων διάχονος. "" Πλὴν οἵτινες ἂν ὦσιν οἱ 

ἐπεσταλχότες, ἀπεχρινάμεθα αὐτοῖς τὰ εἰκότα. Εἴτε 

οὖν αὐτὸς ἀπόπειράν μοι καθιεὶς, εἴτε τῷ ὄντι παρὰ 

τῶν ἐπισχόπων λαδὼν, τὴν ἐπιστολὴν ἔπεμψας, 

ἔχεις τὰς ἀποχρίσεις. Σὲ δὲ ἄλλα εἰχὸς ἦν ἐν τῷ 

παρόντι φροντίζειν, ἀδελφόν τε ὄντα, χαὶ μήπω 
τῳ ͵ 9 ’ δῚ - 3 ᾿οὔὉὉ , 

τῆς φύσεως ἐπιλελησμένον, μηδὲ ἐν ἐχθροῦ μοίρᾳ 

ἡμᾶς δρῶντα " ἐπειδὴ εἰς βίον παρήλθομεν συντρί-- 
όοντα μὲν ἡμῶν τὸ σῶμα, ' καχοῦντα δὲ καὶ τὴν ψυ- 

Α -- ς , Ἁ Ἷ Ν, ΒΛ Ε] χὴν τῷ ὑπερθαίνειν τὴν ἡμετέραν δύναμιν. . Ἀλλ 
ἥπ ὦ ἊΝ ̓ - . 

ἐχπεπολέμωσαι., τουτοὺυ ἔνε- 
ῳ 3 ΝᾺ « 
ομως ἐπειοὴ ουτῶς 

- , “ τ ν᾽ - - 
χεν πᾶρειναι σε ἔδει γυν, Χχαι χοινωνειν τῶν πραγμά- 

των. ᾿Αδελφοὶ γὰρ, φησὶν, ἐν ἀνάγχαις ἔστωσαν 

92 χρήσιμοι. Εἰ δὲ τῷ ὄντι συντυχίαν ἡμετέραν κατα- 
δέ ἔχονται οἵ αἱ Ἰδεϑίζαταβοι ἐπίσχοποι, χαὶ τόπον 

Ε ἡμῖν ὡρισμένον χαὶ καιρὸν γνωρισάτωσαν, 

ἰδίων ἡμᾶς βυθρόνπωον μεταστειλάσθωσαν. “Ὥσπερ 

χαὶ δι᾽ 

ὁ γὰ γὰρ πρὸς τὸ ἀπαντῆσαι αὐτὸς πρὸς τὸν ἐμαυτοῦ 

θεῖον οὐχ ἀπαξιῶ,, οὕτως ἐὰν μὴ μετὰ τοῦ πρέπον- 
τος σχήματος  ἣ χλῆσις γένηται, οὖχ ἀνέξομαι. 

ΥἼ 5. Οἰοπιβιιπη {ΠΠ1π|5 ἀπὶ πηι Ππι]οα856, 416 ραΐσιιο 

ΘΟΠΊ Πλ τα Π] 1 Π1οα556. Ηϊηο ΒΆ5111ι15 1π ορὶϑέ. αα απ οι 

Ῥαΐχγαιϊιπι γοπηονοῦ ἃ 86 5ΌΒΡ᾽οἴοΠ65. ΔΗΪμη] ἴπὶ ΓΓΑ ΤΟΙ, 

ἰγαῖῖ, οἱ ΒΟΠ] πα βῖνα 1π| πη] ο1 1188. Οὐ ῬΓΟΡΊ Πα 115, τ 

Τῆ ἃ 5 {ΠῚ ποίας, ἃ 86 ἀεἰοβίαξζαγ, 

ἃ ἡ χλῆσις 1 Νεραῖ Βαβητι5 586. δααξασαχη., π151 46- 
σοπίον δἀνοσείατ, 14 οϑί, Ὡ15ὶ τη! ἀπέπν' 41 οἴιπὶ πὶ 

ἰηδτοίαπι Ἰοοιτ ἀοἀποαπξ. Ἐγαϊ ΒΑ5111ι|5, τι πὶ 6715 

τη ο4Ἱ] οὔοΙῖ5 Ἔχ ΙΒ 6 π 15 ἀΠἸσ ἢ ΕἸ5βίτητιβ, ᾿ΐα θἴϊαπη ἴπ 

ΓΟΡΟΒΟΘΠα15 αἰζοπίιβ. Δ͵Ο ΟΠ :5. ΑΜ ΠΙΟΟΠ Θητ5 οἱ ΤΠ οο- 

ἀογι5. ΝΊΘΟΡΟΙΠἀπτι85, οὐπὴ ΒΑ 5Π]Π1 τη δα ΘΟ] Ια θα 

4ααπηάαχη ΟὈἸ 6 Δα γοσαβθοπί ΡῈ Ἠο]]οπίαπη Ναζίαπ- 
21 Ῥογ:ιαίογοιη,, ΠΕῸ 1[ΘΓΊΤη ΤῊ ]5]58θηΐ 4π| 46 15 θη 

Δατηοπετοῦ ἀπὶ ἀδαποοτγοῦ ; ΠἸ5Ρ]Π1ου1 ΒΑ51110 ρογίπη- 
οἴοτία ᾿πυ! Π61 Ταῖ1ο, ἃ0 ὙουΊ τι5 ΠῸ σαβρθοίτιϑ 1115 65- 

βοΐ, αἄσββα πο] 1. 
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ἘΓΡΟΓΘΠ ΟὟΓΑ ὙΠΕΡ ΧῚ ἘΠΙΣΤΟ ΛΗ νθ΄. 

ἘΌΠΙρῚ 516 ηϊλππι ΒΔ511115, ἃ ἀἰββθηβί 15 οδιι515 ἴπ 51 ροοσαΐα τ] 6 5 αὐ απο] πῃ ΟΡ βία αν, πὸ ἰατηθπὶ 

ΑἸ! χιαηάο β᾽ παι] Γαΐοτη ἀδροπαΐ,, οχ {τὰ ἑοΐα: οἰ ζαΐο5 οἵ βῬοόρα] Ἰἀππίιν, Ἐδοΐαγαπι 56 Ῥγογαῖ τ φυϊάφαϊα 

εἰ Ῥᾷοῖβ Θοπο απ 85 οαιιϑα γ]σαπι {ποῦς 6586 ἑαοϊοπ απην 

ΟΥοροτῖο ραΐγιιο. 

Ζππὸ 3271: δἰδειϊ. Λῆιπι δὲ 56ηῖ ἰἸοδο ΔΙΌ] 
ἔσα.ἡ. τή. ῬΗΤ οἰ ἰοὺ 46 ΔΊ Ϊ 1115 

οοἸπιπίτςἀλν αὐ ΤΟ] 5 1551 Π}11}}} 5116 Π1}} ἀἰΠ ΠΙΙΠῚ 

Γρηγορίῳ θείῳ. 

3 ὌΝ 
Ε σιώπησα. Μὴ καὶ ἀεὶ σιωπήσομαι, χαὶ ἀνέ- 

ξομαι ἐπὶ πλεῖον τὴν δυσφορωτάτην ζημίαν τῆς 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΠΙΧ. 2190 

σιωπῆς χυρῶσαι "ἢ χατ᾽ ἐμαυτοῦ, μήτε αὐτὸς ἐπι-- 
ἐν , Γ᾿ ΤᾺ 7, 3 ᾿Ὶ στέλλων, μήτε ἀχούων προσφθεγγομένου ; ᾿γω 

μὲν γὰρ μέχρι τοῦ παρόντος ἐγκαρτερήσας τῷ σχυ- 
“- ᾿ , .- ’ ῬΡΣ: δι }Ὶ 

θρωπῷ τούτῳ δόγματι, ἡγοῦμαι πρέπειν χἀμοὶ τὰ 

τοῦ προφήτου λέγειν - ὅτι ᾿Εχαρτέρησα ὡς ἣ τί- 

χτουσα ἀεὶ μὲν ἐπιθυμῶν ἢ συντυχίας ἢ λό- 
γῶν, ἀεὶ δὲ ἀποτυγχάνων διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς 

ἐμαυτοῦ. Οὐ γὰρ δὴ ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἔχω “ τοῖς 

γινομένοις ἐπινοεῖν, πλήν γε δὴ τοῦ πεπεῖσθαι πα- 

λαιῶν ἁμαρτημάτων ἐχτιννύειν δίκας, ἐν τῷ χω- 
Ὁ τὦ “ 

ρισμῷ τῆς ἀγάπης σου " εἰ δὴ καὶ ὀνομάζειν χωρι- 

συῶν, ὅσιον ἐπὶ σοῦ χαὶ οὑτινοσοῦν τῶν φῦ οὐλος 

μὴ ὅτι γε ἡμῶν, οἷς ἐξ ἀρχῆς ἐν πατρὸς γέγονας 

χώρᾳ. Ἀλλ᾽ ἢ τς μου νῦν, οἷα ν 1 βαθεῖα 

τις ἐπισχοῦσα, πάντων ἐχείνων ἄγνοιαν ἐνεποίη- 
“ ἷν τω 

Ὅταν γὰρ ἀπίδω, πλὴν τοῦ ἐμοὶ λύπην τὸ 
ἦ, Ὁ 

γινόμενον φέρειν, μηδὲν ἕτερον ἐξ αὐτοῦ ἃ χατορ- 
͵ τ - τω 

θούμενον, πῶς οὐχὶ εἰχότως ταῖς ἐμαυτοῦ χαχίαις 
- , Η ͵ 2... 7 ἡ ς ᾿ - ἀνατίθημι τὰ παρόντα; ᾿Αλλ᾽ εἴτε ἁμαρτίαι τῶν 

συμδάντων αἰτίαι, τοῦτό μοι πέρας ἔστω τῶν δυ-- 
σχερῶν " εἴτε τι “ τὸ οἰχονομούμινον ἦν, ἐξεπλη- 
ρώθη πάντως τὸ σπουδαζόμενον. Οὐ γὰρ ὀλίγος ὃ 
ἘΣ ἦ , 

τῆς ζημίας γρόνος. Διὸ μηχέτι στέγων, πρῶτος 
ἔῤῥηξα φωνὴν, παρακαλῶν, ἡμῶν τε αὐτῶν ἀναμνη- 

σθῆναι καὶ σεαυτοῦ, ὃς πλέον, ἢ χατὰ τὸ τῆς συγ- 

γενείας εἰκὸς, παρὰ πάντα τὸν βίον τὴν κηδεμο- 
5 ᾿ « τ ΡῚ 7 Έ δ " οω -Ὸὦ 

νίαν ἡμῶν ἐπεδείξω, χαὶ τὴν πόλιν νῦν ἡμῶν 
ου -ο-ὡὦ ο 

ἕνεκεν ἀγαπᾶν, ἀλλὰ μὴ Γ δι ἡμᾶς ἀλλοτριοῦν 

σαυτὸν τῆς πόλεως. 

ΕΤ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τις χοι- 

νωνία Πνεύματος, εἴ τινα σπλάγχνα καὶ οἶχτιρ-- 

μοὶ, πλήρωσον ἡμῶν τὴν εὐχήν - ἐνταῦθα 6 στῆσον 

τὰ χατηφῇ, ἀρχήν τινὰ δὸς τοῖς φαιδροτέροις πρὸς 

τὸ ἑξῆς, αὐτὸς τοῖς ἄλλοις χαθηγούμενος ἐπὶ τὰ 

βέλτιστα, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἀκολουθῶν ἑτέρῳ ἐφ᾽ ἃ μὴ 
δεῖ, Καὶ γὰρ οὐδὲ σώματος χαραχτὴρ ἴδιος οὕτω 

τινὸς ἐνομίσθη, ὡς τῆς σῆς ψυχῆς τὸ εἰρηνιχόν τε 
χαὶ ἥμερον. " Πρέποι δ᾽ ἂν οὖν τῷ τοιούτῳ' τοὺς 
ἄλλους ἕλχειν πρὸς ἑαυτὸν, χαὶ παρέχειν πᾶσι 

Ῥ χατ᾽ ἐμαυτοῦ 1 Τὰ φαΐπαας Μ55. 41 χατ᾽ ἐμαυ- 
τόν. Ῥααΐο ροβὺ Ηα1]. τὰ αὐτὰ τῶ προφήτῃ. 

ὁ τοῖς γινομένοις ] Τὰ ΗδΔ1]. δὲ (015. ῬΥΙΠΊ118. ΟΠ 

ἀπιοθιιβ 1115, ἘΜΠῚ τοῖς γενομένοις. 515. οἰἴΐαπι Ἰηΐγα τὸ 

γενόμενον. ΠδΙάοτη ἄπο (σα ϊοο5 ρτο ἐπινοεῖν Βα! οπέ εἰ- 

πεῖν. Ῥαι]ο ροϑὲ δάτι εἰ δὲῖ καὶ, χαοα ογγαΐαπι ρα 
«αδύπου (οα]ουτη 8115] τη15. 

ἃ χατορθούμιενον, πῶς οὐχί 1 18 5δοχ Μϑ85, ἘΔ1 χατορ- 
θούμενος, πῶς οὐχ, Ἠαθοπὲ κατορθούμενον Ηὰ5. εὐ Ἐτο- 
Ρρη. 

5 τὸ οἰκονομιούμιενον 1 [4 ο5ξ, 5[ ρΡιιπίο 4] πποὶ οδιιδα 

Ε 

ΟΟΠΕ ἃ ΠΊΘΙ ρ511η1 ΟὈΠΡΠΊΘΠ, ΠΟῸ 1086 501] 06 5., ΟἸμεοὶς Π. 

ΠΘῸ ΔΙ] πϑπίθιη τ 16 Π5 ἢ ΕρσοΟ ΘηΪΠῚ οἴη] Πδοίο- 
ΠῚΙ5 [η Πὰς ἰγϑιϊ βθπίθηἑ ἃ ῬΟΙ ΤΠ Δ Π5ΘΥ1ΠῚ, ΨΙΟΘΟΥ 

ΠῚ ΠῚ ΠΟῊ ᾿ΠῚΠΊΘΡ 0 ΡΓΟΡΘἴδο νου δὲ 1056 βΌ 556 
ΡΙΓοΐθυνο: Το ογανὶ δἰοιιί ρατ τ 1 67}5: ΒΘΤΩΡΘΙ 411- Ζρίώ. 

61 ΘΟΠΟΙΡΙ50 6 Π5 ἃιιξ ΘΟΠΡ ΘΒΒΙ1ΠῚ 9, ἅτιΐ 56 }Π10- 

ΠΘΠῚ 5, ΒΘ ΠΠΡ6Ι Διι6 Π ΡΙΌΡΟΒΙΟ ΘΧοΙ 465 0}} τηθὰ 
Ρθοοαΐα. ΝΟΠ ΘΠ τ{Π|4ΠῚ Α|1Δ 1 ΘΟΥῚΠῚ , {88 

ἤπιπξ, οαιιϑᾶ) ΘΧΟΟρΊγ6 41|60., Πἰδὶ φιοά ρον- 

Β1ΠᾺ511Π| ΤΩ] ΠΪ δὲ γθίθυτιπη πι6 ρϑοσαίοσγιιπι ἴῃ {116-- 

ΟἸΙΟΠΙ5. ἔϊι86 ΘΘρ ΚΓ ΠΙΟη6 ΡΟ ἢ 85 [Π|6Γ6 ; 51 [ατηθη (6 

ἴ6. βθρανΡα ΠῚ Υ6] ΠΟΙΏΪΠΑΓΘ [α5 δϑῖ ἃ 480} 106 ὲ 
ΠοτλΪη6., πϑάπιη ἃ ΠΟΡΪ5., {αῖθιι5. [0 1Π1010 ῬΑ Γ15 

Ἰοοο ἔπϊϑε1. 8564 ρβοσαΐιι πη) ΠΊΘΙΙΠῚ ΠΠΠῸ, νο]αΐ 

ἄθηϑα σιιάδηη ομάποία πα 65, ΠΟΡΕΤῚ ΟΠΊΠΪΠΙΠῚ 
Ἰσπουᾷ ΠΟ ηθηι ᾿ηἀπχῖξ. Οἴιπὶ ΘΠΪΠὶ ΘΟΠΒΙ4ΘΙῸ, Ργ86-  αβιτυ5 

ἴον ἀο]ογθπ 4 τη] Π] δὰ 6Χ ΓῈ ΟΥΘ [5 οϑῖ., ἁἸπιὰ ῬυοοΔΗΣ 
Π1Π1] ᾿π46 σοπβθαίΠι ΠΊ6 6556 ; πἰρυδοθο ΠΟΙ Ῥυΐι αι: 

ΠΙΘΥΙΓΟ ΠΟΘΙ 186. Π]688 ΒΟΥ ΠῚ βῆπε δα Ὀοσ στο 
ἰθυτιτὴ βῖνα ρϑοοδΐα ϑιιηΐ ΘΟΥΠ ΠῚ ({π|86 ΔΟΟΙἀθνηΐ 
οατι5α., Πῖσ τῇ] ΠΙΟ] 5 ΠΡ ΠῚ ἢ Π15 Θϑίο : 5106 4}1-- 

«1ἀ ΘΟΏΒ51Π1 ᾿π πα θθαΐτ, Δ ΠΡ] Θἔἴπι ἢ ΟἸΉΠΙΠῸ 

δϑὲ φυοά δχρϑίθθαίαγ. ΝῸΠ ΘηΪπὶ Π]ΟΘ]ΟΌ ΠΏ δϑὶ 
ἀδπηπὶ ἰθιηριι5. ΟΠ ρΓΟρίθι' ΘΟ ΠΕ ΠΟΥ Π16 ἈΠΊΡ 1115 

ΟἸΙΠῚ ΠΟΠ ΡΟΒ56ΠῚ, ὈΓΙΟΙ ΓΠΡῚ ὙΟΟΘΘΠῚ 5, ΟὈΒΘΟΥ Δ 
τι δὲ ποϑίγϊ ΠΙΘΠΊΟΥ 515. δὲ {πὶ ρϑ811|5, 40] ρδν 
ΟἸΩΠΘΠΊ Ὑ] ΓΔ ΠῚ, ΠΠΔ]ΟΓΘΠ {18 Π| ΘΟΠΒΔΠΡΊΠΠΙΓἃ5 
οχίραραϊ, ΠΟΒΕΡῚ ΘΓ ΠῚ οἴη Ἰ511, ππ ποτ οἱ- 
νἱταΐθι ἀΠραὰ5 ποβῖγα οδιιϑᾶ, ΠΟΙ Δι [6 ἢ ΡΥΟΡρίοι 

ΠΟ5 [8 1ρ56 ἃ] 16 Π65 ἃ οἰνἰαίθ. 

5. 81 {πᾶ δὶ τπν ΘΟΠ5Ο] [10 1π ΟΠ βίο; δὶ {πᾶ 
ΘΟΠΠπΠ10 ΒΡ 1 π|5.) 51 {τι ν]βοθνᾶ οἷ τ Ἰβυ [10-- 

Π65., ΘΧΡΙΘ σοί Π ΠΊΘΙΠῚ : βἰϑίθ Πῖο ἐγΊβεἃ : 1η]-- 

{ππαπι ΔΙ αιιοά Αὔον σθγμη ἀθποθρ5. ΒΙΠΔΡΙΟΥΊΙΠΙ 

ἀποθι ἴθ 8118. Ρυ 6 Π5 δὰ Ορ πη ; ΠΩ] ΠΙΠ16 ἃτι- 
[61 Δ᾽ πη ἃ 1101 56 Π|6Π5. Νοαὰς ΘΠΙΠῚ ΘΟΥΡΟ- 

ΓΘι15 σπαγδοίον ᾿τὰ ΡΓΟΡΥ 5. οπ]πβαιδηι ἀδραία-- 

[115 δῖ, τι ΔΠΙΠΩΙ [αὶ Ρᾶχ εἰ πηδηϑιθίπο. ῬᾺΓ 

ἰσίταν ἔπ Ὁ, οἴαπὴ [815 515, [105 δὰ τ6 ἔγᾶπογ, 

86 ΟἸηπίρι5 ἃά ἰ6 δοοθάθηθιιθ ργϑβίαγθ, αἵ νο- 

ἰᾷ [δοϊϑιῖ. Νοη ταα]ο ροβὲ εατι ἀναμνῆσθαι. ϑὲχ 85. 

αὖ ἴῃ ἰοχίι. 81. οἱ Ῥαυῖβ. 2. 

ἢ δι᾽ ἡμᾶς 1 [ὰ 5εχ οοάϊοα8 Μ55. Ἐ41Ὶ δι᾽ ἡμῶν. [01- 

ἄδιη δα σεαυτόν. Οπδίιον Νῖ55. σαυτόν. 
8 στῆσον. 51. Μί85. 586Σ ῬΓῸ 60 4ποά εβὲ π᾿ δ 115 

λῦσον. Ῥαι]ο ροβὲ δα ἑξῆς, καὶ τοῖς ἄλλοις, «.- ἀλλ᾽ 

οὗχ. ὅὲχ Μ,ε5. αὐ ἴῃ ἰοχία. (οά, Ηδγὶ, ἀκολουθῶν ἑτέ- 

ροις. Το 4111 ἐφ᾽ ὃ μιὴ δεῖ, 

" πρέποι 1 [ἃ ἨΔ], οἱ (151, Ῥυΐπηιι5 ΟΠ ἀπ Ριιβ5 

41115, ἘΔΙΠ πρέπει. 



290. 5, ΒΑΘΙΠΠΙ ΟΕΒΑΚΕΙ͂ ΘΑΡΡΑΠΟΓ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ΟἸαΞοῖς 11. Ππ|ὶ συ] βάδπι ἀπριιθητ! ἔα σ να Π ἃ, ΠΟΥ ΙΠῚ ἔτιο-- 
τι ἰδ πἰταΐθ ἐπι ρ᾽ απ αν. ΝΠ] Θ απϑὶ 41 πη 
οϑϑίαϊ, ἰδιπθη ράμ]0 ρΡοϑὲ ᾿ἰρϑιιπη ΘΠ) 8 ΟΪ5 
Ῥοπιιπ σορσποϑβοθίι". Οπδμλ ἢ ἀπο πὶ ΟΡ ἰ556η- 
ϑίοπθηι σαΠ πη ηἷς6 ἰοοα ἧι Πα ΡΟ θαπι, ΠΘοθ556. δϑὲ 

ΒἘΒΡΙΟΙΟΠ65. 56 ΠΊρ6Ρ ἰπ Ρ6}.15 δάδιισουῖ. Β8Π6. ΠΘ 
1118 φαϊάθπι ἀδοοναηι οϑὲ ΠῸ8 Προ] σον, 564 τηὰ- 
χίμηθ. ΟΠ Ϊ τη], ΡΙ δοϑί ΠΕ 186. ἴπι86. 5] 41 ΘΠ]Πὶ 

ῬΘοοδηηιι8, Π 6] 10} 65 ΘΡῚΠη 115 Δα ΠΟ Π. Ηθο δι [6 
ΠΘΡῚ ποη Ροίοϑὲ οἰ ἐΡἃ ΘΠ  ΌΒ511η1. 51Π ἀιιθι ΠΪ-- 
1}}} [ἀοϊμητι5 Π14}1., οἵαν Οἄἴο Πα θθιαῖ 3 Αἰ πθθο 

«αἰ άθι δὰ τηθᾶμπ ᾿ρϑιι5 ἀθθπβίοπθηὶ ΡΓΟΐθΓΟ. 

3. Οὐ ἀτιίθπι Θοοθϑίδθ, {τ|88 ΠΟΒΕΡΙ (5511 
ΠΟΗ Δα ϑιιᾶ μι {{Π|1{4 6} ρ  Ἐ]ΟἾ Ρ65 51Πξ, ΡΓῸ 5610 515 
ΕἸΧϑρῖη ,, τη} 1π|8. Τυ]ἀθη ἴδοοιθ. ΝῸΠ Θηΐπ τι 

10] δ πὶ ΘΧΠΙΡ απ, γϑυθὰ [δοῖο ; 564 τὰὐ πη016- 

5115 ΓῸ 115 ἢ ΠΕ ἱΠ] ΡΟ Δ Π}. Τὰ} ἀτιῖθ θυ πάθη- 

τὰ ΟἸΏΠΪΠῸ Π1Π1] ἔπρὶῖ : 564 τη α]ῖο ΠηΔ]ΟΥἃ ἃ 
Ρδυδοιονα 4} ({π|8 ΠῸ5 ΘΟΡΙ Δ Πλ115., ἴρ56. [πὰ 

"θη ΐ6. ΡοΟΐθυῚ8. Θχοοσι ΓΘ, Δ] Π|541|6 ἀϊσονο: {πὶ 

ΟΘΡῖΘ. οἰϊὰῃ ἃπΐθ Π05 δοοϊθϑίανιιη ν 511 ἀθιν- 

Πη]Θηΐὰ 5, ΠΑ ΘἼΒΩ4ΙΘ 4118 1 ΠΟ5 (0165, [ἅτ ΟἸΠπ οάο- 

οἴπιϑ ἃ ΠΟΙ ΠΟ, ΠΟΘΙ ΠΘΠῚ ΘΧ ΤΠ] ΠΙΠ}Ϊ5 ΠΟ [6 Π1ΠῸ6- 

Τοῖ οἱ- 6. Νίιης διιἔθη) «Δ Π11Π} ΠῸΠ τπΠῸ ἃκἰ Αἰ[61Ὸ 

Ἡδτουδα ΟἸ ΓΟ ΠΙ ΟΡ  ἴταιν, 566] ἰοΐδ: οἰν]ἑαῖθα ἃ0 ροΟρα]] οὰ-- 

53] σαἶβ μανεὶς [ΤΏ Γἀ{{|Π1} ΠΟΒΓΓΑΥ ΠῚ ΡΔΡΕΪΟΙρ65. διιηξ. ΕΔΗ ΠῚ 

ΠΙΡΕΝ: ΘΠΪΠ 1Π ΓΘΠΊΟἾΪ5 ΡΙΌνἸΠ0115 Ζυ 1 νοὶ] ἀἴσθνο δι{1-- 
μπρὲ, αιιδη!5 [ξανὰ 511 46 πο]59 Πθοθὶ ἰσίτα αἰ 
[ἃ ΤΠ ΠΔ ΠΙΠ1ἃ5 σΟΠ ΘΠ ΟΠ 15. 5 πα Ππιη 4115 τὸ- 

ΠΠηΖαδΕ , ᾿Π10 ΘΧ 1ΠΟΡτι ἢ δἰ ΠῚ ΔΉ ΠῚ5 ΘχίραΠαΐ., 

51 Πουὶ ροίθϑδῃ: ᾿ρ56 ἁιιῖθη ρ ΓΙ η τα τη] διὰ 5 511- 

ῬΘΓ65. ΝΠ τ] οἱβοὶ 56... Ο] 5.15 ΓΑ 1 οϑὺ; 566 ΐ Ρ5ἃ 

ΘΕΠΔ ΠῚ νὰ 5106} ἼΟΓΘ ΠῚ 6556. πος. σουῖθ ἔπτη οϑὲ 

5011π|5., δἷ 51 715. ΕἸ] νἱγέπ!θ ΘΟ 5. Π}1}15. ΠΙῸᾺ 
Δα ΘΠ ΠΟῚ (ΠΟ Δ ΠῚ 5. ΘἸ1Π} {π| ΠΟ 5 διισοθηβοῖ, ἴῃ 
ἸΏΒΟΏ [65 181 1Π] ΠΟ γ. ΠΔ 4116 σῖνο δ νθηϊθπῖο 

«(ὦ ΠΟΘ; 81ν6 βου! Θη0., 5ῖνθ δ ἴθ δοοθύβθηάο, 

5106 4ΠΟΟ ΠΠ116. νοι 015 τηθο., σΟΠ50] ΔΓ Δ η]-- 

ΠΜ ΠῚ ΠΟΒΕ 1). ΝΟ 5. ΘΠΪΠῚ [ἢ ΟΡ ίδ5 οϑὲ, αἰ ἴῃ 

ἃ ἔχωσιν 1 11ὰ Με5. φυίπφαο. ἘΔΠ ἔχουσιν. 

Ρ δικαιολογίας 1 [τὰ Μί85. δερίεπη. (ΟΓΓαρ ἰβϑίπηα 
οαπι διστολογίας, ἀπ δ 1π ΘΓΡΙῈ5 : πιθαπι ἐρϑίιις ψιιῖ- 

ἄἶεπι ἰαπιζιαπε δίοονγα πε γαἰοθτι ργεδίεπεῖο. 

ο χέχρημαι } Ῥοδί Πᾶπο νόσθπὶ δ πὸ Ῥατῖβ, δαὶ 

τούτοις, {το αθεδὲ ἃ] οπηηθιι5 Νῖ55. δὲ υϑεμϑεῖβ δα]- 
ἘΟΒΊΡι5. 

ἃ τὰς βλάοας  [{ὰ Μί85. 56χ, οἱ νοϊιβίς θαι οποβ. 

ΑΙα τῶν ἐχχλησιῶν τὴν ζημίαν, ΠΡΙάοπι φαΐπαας (οάϊ- 
ε68 ὥστε χαὶ εἶδες, 

΄, ς δεδιδαγμένος 1 Ε4ΙΠ οἱ Μ85, πη ραιιοὶ προδεδι- 

᾿ ἱ ; ᾿ 
τοῖς ἐγγίζουσί σοι ὥσπερ μύρου τινὸς εὐωδίας, τῆς 

᾿ 

τοῦ σοῦ τρόπου χρηστότητος ἀναπίμπλασθαι. Και 
- - Ν κε γὰρ εἴ τι καὶ ἀντιτεῖνόν ἐστι νῦν, ἀλλὰ μικρὸν ὕστε- 

τ , 

ρον χαὶ αὐτὸ τὸ τῆς εἰρήνης ἀγαθὸν ἐπιγνώσεται. 
“τ εἰς. ᾿ 

Ἴ: Ἕως δ᾽ ἂν ἐχ τῆς διαστάσεως αἱ διαδολαὶ χώραν 
4, ὧν ς 

ἃ ἔχωσιν, ἀνάγχη ἀεὶ τὰς ὑποψίας ἐπὶ τὸ χεῖρον συν- 
. 5 , 3 

αύξεσθαι. ἶστι μὲν οὖν οὐδὲ ἐχείνοις πρέπον ἀμε- 
-» Ὁ - , “ 

λεῖν ἡμῶν " πάντων δὲ πλέον, τῇ τιμιότητί σου- 
ἿᾺ ’ “ἢ , 

Καὶ γὰρ εἰ μὲν ἁμαρτάνομέν τι; βελτίους ἐσόμεθα 
-Ὥ» ᾿ 4 

νουθετούμενοι. Τοῦτο δὲ ἄνευ συντυχίας ἀμήχανον. 

Εἰ δὲ οὐδὲν ἀδικοῦμεν, ἀντὶ τίνος μισούμεθα ; ᾿Γαῦ- ᾿ ᾿ ᾿ ω 
᾿ “Δ Ἐν Ἀ ἀν τ » ΠῚ ν ΠΡΕῊΕ τα μὲν δὴ οὖν τὰ τῆς ἰδίας ἐμαυτοῦ" δικαιολογίας 

.“ 

προΐσχομαι. 

Ἃ δ᾽ ἂν ὑπὲρ ἑαυτῶν αἱ ἐχχλησίαι εἴποιεν, οὐκ 
» κ πο ὦ 7, κ᾽ τα Η , ᾿ 

εἰς χαλὸν τῆς διαστάσεως ἡμῶν ἀπολαύουσαι, βέλ-- 

τιον μὲν σιωπᾶν. Οὐ γὰρ ἵνα λυπήσω, τοῖς λόγοις 
ς Χ 55, 3νΆϑν.ὦ , " λ Ὁ ͵ Τ) μ , Β “ χέχρημαι, ἀλλ᾽ ἵνα παύσω τὰ λυπηρά. Γὴν δὲ σὴν 

, ῃ , πε τ τν , Ἴ Α -“ , 
σύνεσιν πάντως οὐδὲν διαπέφευγεν, ἀλλὰ πολλῷ μεί- 

ζω χαὶ τελειότερα ὧν ἡμεῖς νοοῦμεν, αὐτὸς ἂν ἐξεύ- 
--᾿ , . Υ Ν : ν᾽ θὰ, . 

ροις τῇ διανοία, καὶ ἄλλοις εἴποις, ὃς γε χαὶ εἰδες πρὸ 

ἡμῶν “ τὰς βλαάόας τῶν ἐχκλησιῶν, καὶ λυπῇ μᾶλ- 

λον ἡμῶν, πάλαι “ δεδιδαγμένος παρὰ τοῦ Κυ- 
ρίου, μηδενὸς τῶν ἐλαχίστων χαταφρονεῖν. Νυνὶ 

δὲ ἡ βλάδη οὐχ εἰς ἕνα ἢ δεύτερον περιορίζεται, 
ΕῚ }Ὶ ᾽Ἁ “ ΩΣ - ς 7, 
ἀλλὰ πόλεις ὅλαι καὶ δῆμοι τῶν ἡμετέρων παραπο- 

λαύουσι συμφορῶν. Τὴν γὰρ ἐπὶ τῆς ὑπερορίας φή- 

μὴν τί χρὴ χαὶ λέγειν ὁποία τις ἔσται περὶ ἡμῶν ; 
ΓΠ , ἈΦ᾿ ΕῚ - .- δυ, " Χ λό 

ρέπει οὖν ἂν τῇ σῇ μεγαλοψυχία τὸ μὲν φιλόνει- 

ς χὸν ἑτέροις παραχωρεῖν - μᾶλλον δὲ χἀχείνων ἐξε- 

λεῖν τῆς ψυχῆς, εἴπερ οἷόν τε" αὐτὸν δὲ δι᾽ ἀνε- 

ξιχαχίας νιχῆσαι τὰ λυπηρά. Τὸ μὲν γὰρ ἀυύνε- 

σ)αι, παντός ἐστι τοῦ ὀργιζομένου. Τὸ δὲ χαὶ 
"Ὁ τ 5 - ε , 5 . ᾿ , 

αὐτῆς τῆς ὀργῆς ὑψηλότερον εἶναι, τοῦτο δὴ μό- 

νου σοῦ, καὶ εἴ τις σοι τὴν ἀρετὴν παραπλή- 

σιος. ᾿Εχεῖνο δὲ οὐχ ἐρῶ, ὅτι ὃ ἡμῖν χαλεπαί- 
3 ᾿Ὶ ΔΑ ὦ ,ἷ Α 5» 2 νων, εἰς τοὺς μηδὲν ἀδικήσαντας τὴν ὀργὴν ἐπα- 

φίησιν. Εἴτε οὖν παρουσία, εἴτε γράμματι, εἴτε 
, - ᾿ ξ " Ε ΠΣ Ἁ "5,2 

χλήσει τῇ πρὸς ἑαυτὸν, εἴτε ᾧπερ ἂν ἐθέλοις 

τρό 8 70: ἡμῶν τὴν ψυχήν. Ἢυνἱτϊν ρόπῳ, ὅ παραμύθησαι ἡμῶν τὴν ψυχήν. Ἥι 
- - ᾿ μὲν γὰρ εὐχὴ, ἐπὶ τῆς ᾿Εχχλησίας φανῆναι τὴν 

δαγμένος. 564 “ταῦϊῖο ἀρίϊι8 (οάϊοο5 Ηδυ], Μεά, εἰ 
(0151. 4105 56 {1 Βα μην 

ἢ πρέπει 1 Γεθ Μ585, βθπ Δ [16|55111 πρέποι. (1015], 

Ὀγίπλιβ πρέπει οὖν τῇ σῇ. 
8 παραμύθησαι ἡμῶν τὴν ψυχήν 1 [ἴὰ (οάϊοεβ 4πὰ- 

ἴπογ,, ΖΙΠΟΤΊΤ τ] 118 ΔῊ {1 {π||551 πητ15,, ΠΟ ΠΡ 6. ΟΟἸ5Π1π|ὰ- 

πῖιι5. ἘΠῚ παραμυθῆσαι... χαταξίωσον. δε οἱ ροβίνε- 

ζητη. γι τὰ τοι ηθαῖι, Ιεροπάτιπν οὐῖΐ, τὶ οϑὲ ἴῃ 

Οοάϊοο Ηδγ]. παραμυθήσασθαι... καταξίωσον, οοπ5ο- 

ἰαγὶ ἀΐϑπανε. 

»ἰς; ὺϑὺςς-. 



ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΠΙΧ. Ω 
- δι 

θεοσέδειάν σου, καὶ ἡμᾶς τε ὁμοῦ, χαὶ τὸν λαὸν θε- 5 ἘςοΙο5᾽α ἀρραγδαὶ ῥἱθίδϑ ἔπια., οἱ ΠῸς 8: π|ὰ] οἵ ρὸ-- αἱαοῖς 1, 
ραπεῦσαι αὐτῇ τε τῇ ὄψει καὶ τοῖς λόγοις τῆς χάρι" 
τός σου. Ἐὰν μὲν οὖν τοῦτο ἢ δυνατὸν, τοῦτο 
χράτιστον ᾿ ἐὰν δέ τι ἕτερον δόξη, χἀχεῖνο δεξό- 
μεθα. Μόνον παγίως γνωρίσαι ἣμῖν τὸ παριστά- 
μένον τῇ φρονήσει σου παραχλήθητι. 

ῬΆΪατΩ ἔπ πΠῈ 050 σΟηϑρθοῖα., ἔπι πὶ σΡΑ Ι.6. τἰ86 56}- 

ΠΠΟΠΙθι15 οἴιΓ65. Οτοα 5] ἰδέα ἤοῦὶ ροίοθϑε,, οὐὶὰ 

ΟΡ ΓΙ ΠΉΙ1Π} : 51] γ6ΓῸ ἁἰππιά φαϊὰ νἱ δ τιν, δὲ {Ππ4 

ΔΙ] οΐθπηιν. Ησοο ἰὰπέιιη ἃ [6 σθυο ΠῚ ΡΘΊΓΘΗῚ, 

τι ΄αοά Ρυπἀθπ 85 ἔπι8 νἰϑαμη [πΘΡῚΕ. 1 ΠΟ Ϊ5 

5:5 1665. 

5ΞΞΞ-ΞΞ------...-------ΠΠ Π  ΠΠ  ππ -Πππτ ππτ-  Ξ-::::..:.:::.::::::.::-.-.:-:--.:.: 

ἘΠΙΣΤΟΔΛΗ ἴ΄. ἘΡΙΒΘΤΟΙΙΑ 1,Χ. 

διρηϊβοαΐῖ ΒΆ51Π1τι5. 58 {ρα 15 αἀγοπίι οἵ ἀςξογ 15 ἀν ΠΟ. ]} 5ΡῸ πη Ῥοὶβ ἈΠ σθ 15 γοογθαΐιμη {πῖσθο, ῬγοΡαίι- 

ΤΠ 56 ῬΓΟΤΩΓΙ «υιάφυϊαά ἀσαποαϊο 6 οοπ ΄ 
ΕἸ 

ΟΡ δὰ {1 Ῥυῖτ5 δεβία {πουαπΐ, 

Γρηγορίῳ θείῳ. 

, ᾿ , 
[Καὶ πρότερον ἡδέως εἶδον τὸν ἀδελφόν μου. Τί 

᾿ τὶ Υ͂ “Ν , Υ͂ 3 - Α 

γὰρ οὐχ ἔμελλον, ἀδελφόν τε ὄντα ἐμαυτοῦ ;, χαὶ 

τοιοῦτον ; Καὶ νῦν δὲ τῇ αὐτῇ διαθέσει προσεδεξά- 
Ν - “Ὁ τὼω 

υὴν ἐπιδημήσαντα, μηδέν τι τῆς ἐμαυτοῦ στοργῆς Ε 
᾿ , - Ξ 

παρατρέψας. Μηδὲ γὰρ γένοιτό τι τοιοῦτο " παθεῖν 
-- , 

μηδὲν, ὅ με τῆς φύσεως ἐπιλαθέσθαι, χαὶ ἐχπολε- 
μωθῆναι πρὸς τοὺς οἰχείους ποιήσει. ᾿Αλλὰ χαὶ τῶν 

τοῦ σώματος ἀῤῥωστημάτων, καὶ τῶν ἄλλων ἀλγει- 
νῶν τῆς ψυχῆς, παραμυθίαν ᾿ ἡγησάμην εἶναι τὴν 

ΩΣ - -Ὁ- ὃ) 

τοῦ ἀνδρὸς παρουσίαν " τοῖς τε παρὰ τῆς “τιμιότη- 

τός σου δι᾿ αὐτοῦ χομισθεῖσι γράμμασιν ὑπερήσθην" 

ἃ καὶ ἐχ πολλοῦ μοι ἐπεθύμουν ἐλθεῖν, οὐχ ἄλλου 
κὴ “ μὴ - Α ΜΓ ΧΩ " Χ Ὁ, 

τινὸς ἕνεχεν, ἢ τοῦ μὴ χαὶ ἡμᾶς τι σχυθρωπὸν διή- 
.- “ - “ἢ -» 

γημα τῷ βίῳ προσθεῖναι, ὡς ἄρα τις εἴη τοῖς οἷ-- 
, ᾿ λ ἐλ ὃ ΄ κί τὴΣ ᾿ ΑΥ 

χειοτάτοις πρὸς ἀλλήλους διάστασις ᾿ ἥδονὴν μὲν 
Ἂν Α ἐχθροῖς παρασχευάζουσα., φίλοις δὲ συμφορὰν, 

- ᾽ Ἂ ΔΑ ΄Ὁ “Ὁ 3 ἐνψε τε. , ψΡ Δ ᾿" 
ἀπαρέσχουσα δὲ Θεῷ, τῷ ἐν τῇ τελεία ἀγάπη τὸν 

γαραχτῆρα τῶν ἑαυτοῦ μαθητῶν θεμένῳ. Διὸ καὶ 
τῷ θέ 2 Ἑ Ὀ ΕΝ ,ὔ Ἐν - } μητε ἀντιφθέγγομαι ἀναγχαίως " εὔχεσθαί σε ὑπὲρ ἡμῶν 

“ . Η - 
παραχαλῶν, χαὶ τὰ ἄλλα χήδεσηα! ἡμῶν ὡς οἷ- 

, κ - - 

χείων. Τὸν δὲ νοῦν “ τῶν γινομένων ἐπειδὴ αὐτοὶ ἢ 

Β παθεῖν 1 Πεεβί δὰ σὸχ ἴῃ ἀποθιιβ Νῖ55. σϑοθη!ῖοτῖ- 

Ρα5. Ῥαι]ο ροβὲ βάτο Ῥανὶβ. ποιήσῃ. Νίβ5, οἵ νεΐα- 

βίδ δ οπ65 ποιήσει, 

ἱ ἡγησάμην Ἴ Ῥοβῖ πᾶπο νοσθῃ ΝΜεά, εἰ Ηδ1]. δἀ- 
ππ| αὐταρχεστάτην, τεϑεγ πείση δοζαίζιιπι. 

ἃ τιμιότητος Ἴ (0151, ρυϊτηιιβ χοσμιότητος. Ῥαιΐο ροβὲ 

«αδίπον (οα]ο65 γθοθπίϊογοβ διὸ χαὶ ἐκ πολλοῦ. 
Ρ εὔχεσθαί σε  Τ)θοδὲ Ῥγοποηηθα ἴῃ «αΐϊπααθ Ν8585., 

ποη ἴατηοη ἴῃ ἢδιϊ]., Μεά. εἰ (οἶ5]. Ργηο. Αἴ ραῦ]ο 

Ροβὲ Μεάϊοθιυβ, Ηδυ]. εἴ Ν αἵ. σὰπη ἀποθιι5 1115 χή- 

δέεσθαι ὡς οἰκείων. (τᾶ αι 6πὶ βου! ρίαγα 81 ρυοθείαν, 
ΞΕ] Ὠ 6 ΠἸσοπάπιπι οσὶς ἡυῶν, 

ς τῶν γινομιέγων 7 [ἴὰ ΟΠηπ65 ποβίτὶ σοΐῖοος Νῖ55, οὐμη 

ΓΟβδι5. [ΘΠ ρΟτο οἱ ἰοοο Ρ]οιοτιῖ. ΕὙΔΙΓῚ 858 ἀἸΠΠἄθτο ἰοβίαταν, 

Οτεροτῖο Ραίσπο. 

ΕἘλῚ δηΐθα ΠΡΟ ΠΟ ν᾽ ἀθ απ [Γα ΓΘ ΠῚ) ΠΊΘΙΙΠ. 

Οὐ ΠΙ 6η1Π}9 ΟἸΠΠῚ δἐ [Γαΐου ΠΊΘΤ15 δἰζ, δὲ ἴα}15: 

οἱ πιιηο δοάθηι αἰδοῖα βιιβοθρὶ Δαν θπ]θη θη, ἢ]- 

[1] Π6Ὸ ΔΠΊΟΓΟ ᾿ΠηΠ)ΪΠπ|ῖο. ΑἸΡ511 ΘΠ] 516 Δ ΠΟΙᾺΡ 

ΔΉΪΏΟ,; αὖ δ παῖ ΟΠ ΠΥ 5081, ΘΓ ΟἸΠῚ ΡΓΟΡΙΠ- 

{{π15 1Π]ΠΉ]ΟἸ 185 σΘγΆ ΠῚ. 564, δὲ ΘΟΡΡΟΓῚΒ 1Π|10}]-- 

[αὐτὴ 9 Θὲ ΔΙΠΟΥ ΤΙ ΠῚ ΔΠ]Π}Ϊ ἀΟ]ΟΓι ΠῚ. ΠΟΙ ΒΟ] ΠΟ ΠΘΠῚ 

ἀτιχὶ 6556 Ψ]ΡῚ ῬΥΘΘΘΘΠΠΔΠῚ., οἱ ἃ ΡΓϑοϑία πα πὰ 

ῬΘΙ ᾿Ιρϑιιπ 4|18 115 ΠῚ  ΡῚ5 να] 46. ϑιιη} “οἰ θοϊαϊαϑ : 

41π|5 4! 46ηι Τα πη ἀπάται τ] οἰ ΡΙΘ θα ΠΊ ν ΘΠ. 

ΠΟΙ ὉΠ18Π} Ὁ» Οδιιϑ8 Π1., ΠΙ5] τι Π6 δὲ ΠΟῸ5 υἹΐδφο Πτι- 

ΤΠ 85 Δ ΘΓ  Π115 ἔγ]ϑῖθ πη ΠΙ5ΓΟΥ Δ ΠῚ Πγτ{π|26 ΠΠ ΤΟ 

ΡΙΓΟΡΙ Πα 55 ιη05. (Ἰ55Θ 5015, γοϊπρίαίθιη 411- 

Ἃ6 1 1Π]1ΠῈ1615 Δ ΓΘ ΘΠ Ε5., ΔΙΠ]ΟΙΒ. ὙΘΙΡῸ ΤΠΟΡΙΟΥΕΠῚ 

ἃ0 1)60 αἰ50) 1  Πτ5., 481 ἴπ Ρουίδοϊα ἀΠ]θοοΠ6 

ΟΠ ΓΔΟΙΘΡ ἢ ἃς ΠΟίΔΠῚ 50 Γ (50 ΡΠ] ΟΥ τ ΠῚ ΡῸ - 

5:1. ΟἸοοῖνοα δὲ ΠΘΟΘΘΘΆΡΙΟ ΓΟΒΟΓΙΡΟ., ΡΙῸ ΠΟΡῚ5 
αἰ ΟΥῈ5. ΟὈΒΘΟΓΔΠ5., οἵ ἴπ ΓΟ] 4115 ΓΘ τ15. ΟἸΠΡᾺ Πὶ 

ΠΟΡΪ5 τιῖ ΡΓΟΡΙ Π41|15 ᾿πηροπάδβ. Οὐ] διιἕθηη 5101 

γε πὶ {1186 δοΐὰ ϑ:ηΐ, ΖΠΟΠΙΔΙη ΡΓ86 ἸΠ501|ἃ 1η-- 

16 ]ΠσῈ ΓΘ ΠῚ ῬΟΒΒ.Π}1|5., ἃ 518 ΓΠΠ1}}}118 ὙΘΓΈΠῚ 711- 
Β 

εἀὐϊοπο Ηδράποομβι, εἱ 1 ἔτοθεπ. ΑἸ τῶν γεγραμ.- 

μένων, δεπδιηι {ἰδ αὐτὶ, αἴ τηουργοϊαπάππι τποποῖ 

(οπιθεῆβιις. (ὐοπίοχίιπη ἱπητηαἴασπἑ ΠΠΟΤΆΥ1], ΘἸΠῚ 

μαΐπιι5 Ἰη 6 ΠἸσογοηΐ, {πᾶ πηγῖ5 πο γα] 16 511 ΟΒβοιιτΊΙ5. 

ΑΙἸῈ δηΐπὶ ΒΆΒ1Π1π|85 ῬΤῸ 5Π1Ὶ Π18 5118 Πτπη  π]ξαΐο, 58 60- 

Τατη, 4πῶ αοίθπιιβ ἔπ ΘΓ Ο ββΟΓ ἢ, 56 Π511Π) ΠΟ 1η16]- 

Ἰίρουο, 14 βϑὲ, {πὶ ΟΡ οατιβαηι ἴαοῖα ἔπ ΠΈ, τη Πτι5 

Ῥουβρίοευα ; 564 ἐᾷ πηθη ἀββθυ θυ πε! ἀγα ποι]ο γα έιι-- 

ται. ϑ:τ 1 ον ἴῃ Ἐριδὲ. 232, 7ιγαγὶ αἀπίεπε σαὐι, 

᾿παιῖξ, χαὶ τὴν διάνοιαν τῶν εὐλογιῶν., δὲ πείδδαγιπι 

διοσίαγιπι δογιζεγείζατα; ψαΐρρθ ψιῖα παὶλιὶ μεν «πὶ -- 

πιαΐα υαἰϊάαπι Ρ'Έεοαίτι5 65 δοπεοίείεπε, 

Ζϊ]Πτας 

ΧΕΥ. 

“ππο 37ι:. 

[9 ΠΥ ΕΠ ΤΕΥ 

ἙΠαγαςοίογ 

οσατιία5. 



ἰαϑξὶ5 1, 

ΤΠ ας 

ΧΠΥΠΙ, 

Οἰγοα ἀπ. 

371: 

0,15.) 5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΈΒΑΠΕ ΚΣ 

ἀἴοαγο, {ποὰ ᾿ρ86 ΠΟΡῚ5. ΘΧΡΟΠΟΡΟ ἀἸσηδῖα5 ἔτι6.- 
τἶ5. Νϑοθββα δϑὶ διιΐθιη ΓΘ] πιὰ οἰϊᾶπι ἃ ἴτπιὰ ΡΥῖι- 
ἀδητῖα ἀθἤ νι, λει τη 1ΠΊΘΡ ΠῸ5 ΘΟΠΘ ΘΒΒΊΠΗ ; 
[ΘΠ Ρι15. ΔΟΘΟΙΠΟΑΠΠῚ ; εἵ 1Φοποιιη Ἰοοσιιηι. 81 151- 

ἴπ| ΟΠ ΠΙΠῸ βγαν τα [πιὰ ἃ] ΠΟΒΕΡΑΠῚ Πι1Π}}] 1 6 
ἀδϑοοπάθγ ποη γϑοιϑαῖ,, ΠΟΘ 116 ΔΙΊ 110 56 ΏΟΠΘ 

ΤΠῈ ΡΟΥΘ ; 5108 ΟἸ1ΠῚ 8115, δῖν 6 θυ ναι ἤθυὶ οοη- 

ΘΡ βϑιι πὰ) ΨΟΪΘΥΪ5., ΤΠΟΡ ΘΠ ΘΘΡΘΙΏΙΙΒ : ΟἸΠΠῚ 5616] 
ΔΡι 1] ΠῸ5 5[α ΘΥ  ΠΉ115 56 Ψ 16 {01 1η σαν ταῖ6., ἃ0 

ΟΠ ΠΪΠῸ ΘΧβθ αὶ 41|28 ἃ 1)61 σ] ον δ τη ἃ τπὰ μ᾽ θίαῖθ 

ΠΟΡῚ5. ΡΥ ΘΟ ρΙ 6 πίμν. (βίθυιιμη. [Ρα ΘΠ ΡΘΡ πα πη ἃ 
ΓΘΥΘΥΘΠπι ΠΟῸῚ ΘΟΘΟΊΠητ5 σα] ἀπ} ΠΟῚ5 υἶγὰ 
γΌ06 ἤἸσοΓῸ, 4π||ὰ ΠΘΠΠ6 ἃπῖθα ᾿051115 ΒΘΓΠ]Ο ΟΡ6- 
ΡΠ [Θϑ ΕΠ ΠΟ ΠΟ ΘΟΠΠ ΡΠ θά Γα}". 

ΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΛΕΟΘΗΙΕΡ. 

ὑπὸ ἀμαθείας συνιέναι οὐκ ἔχομεν, ἐχεῖνον ἐχρί- 
ναμεν ἀληθῇ εἶναι νομίζειν, ὃν ἂν αὐτὸς ἡμῖν ἐξη- 

γήσασθαι χαταξιώσης. ᾿Ανάγχη δὲ καὶ τὰ λειπόμε- 

να παρὰ τῆς σῆς μεγαλονοίας δρισθῆναι, τὴν συν- 

τυχίαν ἡμῶν τὴν πρὸς ἀλλήλους, χαὶ χαιρὸν τὸν 

πρέποντα, χαὶ τόπον ἐπιτήδειον. ἃ Εἴπερ οὖν ὅλως 
ἀνέχεται χαταδῆναι πρὸς τὴν ταπείνωσιν ἣμῶν ἣ 

σεμνότης σου, χαὶ λόγου τινὸς μεταδοῦναι ἡμῖν, 

εἴτε μετ’ ἄλλων, εἴτε χατὰ σεαυτὸν βούλει γενέ- 

σθαι τὴν συντυχίαν, ὑπαχουσόμεθα, τοῦτο ἅπαξ 

ἑαυτοῖς συμβῥουλεύσαντες, “ δουλεύεϊν σοι ἐν ἀγάπη ᾿ 

καὶ ποιεῖν ἐχ παντὸς τρόπου τὰ εἷς δόξαν Θεοῦ 

παρὰ τῆς εὐλαδείας σου ἡμῖν ἐπιτασσόμενα. Τὸν 

δὲ αἰδεσιμώτατον ἀδελφὸν οὐδὲν ἠναγχάσαμεν ἀπὸ 
γλώττης εἰπεῖν ἡμῖν διότι οὔτε ἦ πρότερον μεμαρ- 

τυρημένον εἶχε τὸν λόγον ὑπὸ τῶν ἔργων. 

ἃ εἴπερ οὖν 519 Με5. ἘΔ εἰ οὖν, ἱπ αιήθοιιβ οἴϊαπι Ρατὶβ. 3. Ῥαυΐο ροβὲ Οοᾶοχ Ηαδη].. ἐπιτασσόμιενσ. ΡΓῸ 
Ῥάᾶια]ο ρΡοβί Ἰοριταν χαὶ χατὰ σεαυτόν, Τ)δοδῖ σοπ] αποιῖο γραφόμενα. 
ἴῃ Ν95. 

6 δουλέυειν 1 Πα Μ55. Ἐ41Π δουλεύσειν, ὁχοορία οα!ι, 

, 
ἴ πρότερον ] 116 Μ88. Ξξεχ. ΕΔ1Π τὸ πρότερον. 

ἘΡΊΟΥ, Α: ΤΟΣ: ἘΠΙΣΤΟΛΗ ξα΄. 

ῬΆ5111π5 Τοϑροηοι ΠΠ {6 γ]5, Φαῖθι5. ΑἸΠμα παβῖτ5 Θχοοπη πηι ϊοα ἔπ ἃ 86. {1556 ΓΙΡγ ἀποθπι παηείαγογαΐ, Τ)6014-- 

ταὶ ἄποθπι ἐχ ΕΠ νυ ]5. ΑἸΠΠΔΠἀ511 510 ΕΠ Ο] 51:6 Ἰπποξιιῖδθα,, τιῦ ΠΕΠῚΟ ΟΠ 60. Ἰσηοπ δι ἈΖΦΙα ΠῚ δύ ἰροῦτπι 

σοιητητπ6 γο}1 ΠάΡοτο, 

«ΖΤιμαπακῖο, “Ζ1οχαπάνϊ θρίβοορο. 

Τιορὶ β8 ΠΟ [8115 ἔπι88 ΠΠ {6 νἃ5, 1π {0115 Δάν ουβ115. ἢ 
ΤΑΡγ γε ἀπιοθπη, ΠΟΙ 1Π 6 ΠῚ ΠΟΙ τι, ΠΟΘ η5{1. 

Λο ἀοῇἤονίμηιι5 συ! θη ραν ΠΟϑίγᾶπι, «ποὰ 
[Δ] 1π|} ΠΊΔ] ΟΠ} Πηδ ΘΙ δι1 δὲ ππ ρῖχ. ΠοΠθνΊμητι5 

4πο64{|6 Τὰ πη ΓΘΘΊΟΠΙ γϑϑίγδο ΥἹΟῚ ΠῚ]; ΓΙ ΟΥ ΠῚ 

ΠΟΒ[ΓΟΓΙΙΠ1 ῬΑΓΓΟΙΡΘΠῚ, ἃ0 ΠΟΥ 115 [6] Π15. {νὰ 41-- 

ἴδ ΠΟΙ] 15. Οὐ 6] 116} 51π}1} οἱ Πατσίοβα γίνθη- 

[15. Ηος ᾿Ἰσιταν οραΐ, {πο βαρίθπίον ἀϊχογαὶ Ἐὸ- 

Εεοῖο. το. ΟΙοϑιαϑίθϑ : 78 {ἰῤὶ οἰνίίας., οἰ ιι5 τ α ἡιιτιὶοτ' 65 
τὸ, (65: δπίθιη μϊς ψαϊάἀάδηη διϊαῃ π]Ο] Θϑ 15), δὲ οι- 

75 ΡΥ ΙΠΟΙΡ65 ποη ἃ ποοῖίθ σομπιθάπηϊ, 564 ἴῃ ἴρ80 

ΠΊΘΥΙ16 Ἰαϑοι νι απηΐ, ΡΘΟΟΥ θιι5. 0515 οἰ θαι. ἴῃ 

8. ἀθανασίῳ εἴο. 1 516 Ἰορίταν μἴο {ἰτυ]ὰ5 ἴπ Οοάϊοὶ - 

θὲ5 Ηδν]., Μεά., (0151. ῥυῖτηο οἵ Πθρ. αἴτοχας, ἘΦΙΗ 

τῷ μεγάλῳ ἀθανασίῳ. 

μ τῆς Λιδύης 1 Ατεουϊις ἁἀάϊειβ ἐσ σΖυΐηηας 95. 

Ῥαιΐο πίε δα τῆς ὁσιότητός σου. Ηαν],, Μεά, οἱ 

(0151. αὐ ἴῃ ἰοχίιι. 

Ἰ τὴν ἡμετέραν Ἴ [{ὰ ἔγτε5 γοἰτιβ ϊβδιτηῖ (οάϊοο5, Ηδ1]., 

5 ᾿Αθανασίῳ, ἐπισχόπῳ ᾿Αλεξανδρείας. 

5 , : -» Ἷ Ὁ - , Ψ᾿ 

Ἐνέτυχον τοῖς γράμμασι τῆς σῆς ὁσιότητος, δι 

ὧν τοῦ ἡγεμόνος " τῆς Λιδύης, τοῦ δυσωνύμου ἀν-- 
Ν ᾿ » Ξ 
δρὸς, χατεστέναξας. Καὶ ὠδυράμεθα μὲν ἱ τὴν ἧμε- 

οὲ 

΄, , “ 7 - 
τέραν πατρίδα, ὅτι τοιούτων χαχῶν μήτηρ ἐστὶ χαὶ 

, , ἢ “ 
τροφός. ᾿ῷΩδυράμεθα δὲ χαὶ τὴν γείτονα τῆς ἥμε- 

Ἑ 3 72 

ἀπολαύου - 

σαν, χαὶ θηριώδει ἤθει παραδοθεῖσαν ἀνδρὸς ὠμό- 

τέρας Λιδύην, τῶν ἡμετέρων χαχῶν 

, - δ Άβλως , -“- 1", Ὁ πΦ Ὁ 
τητί τε ὅμοῦ χαὶ ἀχολασίᾳ συζῶντος. Τοῦτο ἦν ἄρα 

τοὺ ᾿Εχχλησιαστοῦ τὸ σοφόν: Οὐαί σοι πόλις, ἧς ὃ 

βασιλεύς σου νεώτερος (ἐνταῦθα δέ ' ἐστί τι χαὶ 

χαλεπώτερον), χαὶ οἵ ἄρχοντές σου οὐκ ἀπὸ νυχτὸς 
3 , 3 } ΙΑ Ὁ ΄, ΕἸ , ἐσθίουσιν, ἀλλὰ μεσούσης τῆς ἡμέρας ἀχολασταί- 

Μεά. εἰ (οἸ5]. Ττοβ 411 τὴν ἑχυτῶν, 611 τὴν ἑαυτοῦ. 

Ῥαι]ο μοβί εἀϊεϊο Βα51}. οἵ Ῥαγὶβ, τῆς ἡμετέρας, εἴ τῶν 

ὑμετέρων. ἙαΊο Ηᾶσαπ, εἰ Μ955, ποϑίυϊ Ὁπαη68 τοῦ ἴπ 
ἴοχίπι. 

ΚΕ ἀπολαύουσαν 1 Οο15]. Ῥυηιι5. ἀπολαύσασαν. 

1 ἐστί τι] ἡ οου!α αἀάϊία ὁχ φααίπουν Ν55, ᾿βάαο τὸ- 

{π|5οΥΊ θιι5. 



ἘΡΙΒΘΤΟΙΑ {Χ]- 

γουσι, βοσκημάτων ἀλογώτερον ἀλλοτρίοις γάμοις ἘΞ Δ]16 Πὰ5 Πιιριϊ5. {προ πῖθϑ. ΠΙὰ. Πα ἀθ πὶ) Πα 6 611 

ἑἐ 7 Ἔχεῖ ἐν οὖν αἱ μάστιγες μέ- ἐπιμαινόμενοι. ᾿Εχεῖνον μὲν ἱ μάστιγες μέ 
Α -ὩΞ ῃ ἘΞΕΙ -Ὁ-  κ , Θ νουσι παρὰ τοῦ διχαίου χριτοῦ, τῷ ἴσῳ μέτρῳ ἀν- 

, ΕῚ ΕἸ λ. δὰ δ ΚΟ οι 40 
τιμετρηθησόμεναι, ἃς αὐτὸς προλαδὼν ἐπέθηχε τοῖς 

ἁγί ὑτοῦ. ᾿Ἔ (σθη δὲ καὶ τῇ ἐχχλησία ἡμῶ ἁγίοις αὐτοῦ. ᾿Εγνωρίσθη δὲ ἢ ἐχχλησία ἡμῶν 
τ» - τ 7 

ἐχ τῶν γραμμάτων τῆς σῆς θεοσεδείας, καὶ ἀπο-- 
ἃ δ χ μὴ πυρὸς, 

Α ΩΝ 7ὔ ᾿ Ὁ τ ΥὟ 

μὴ ὕδατος, μὴ σχέπης αὐτῷ χοινωνοῦντες " εἴπερ 
-» ἢ “δ .-- 

τι ὄφελος τοῖς οὕτω χεχρατημένοις χοινῆς καὶ ὅμο- 

, 74 τρόπαιον αὐτὸν πάντες ἡγήσονται, 

, , τὰ “« μν .. ὧῷ ΄ ᾿ ψήφου χαταγνώσεως. ᾿Αρχοῦσα δὲ αὐτῷ στήλη, χαὶ 
Η͂ ᾿ 7 Ρ , - 

αὐτὰ τὰ γράμματα "ἢ ἀναγινωσχόμενα πανταχοῦ. 
Οὐ γὰρ διαλείψομεν πᾶσιν αὐτοῦ χαὶ οἰχείοις χαὶ 
φίλοις χαὶ ξένοις ἐπιδειχνύντες. Πάντως δὲ χἂν μὴ 

.- Ὁ }} - ἅψωντα! αὐτοῦ παραχρῆμα τὰ ἐπιτίμια, ὥσπερ τοῦ 
᾿ 3 Ψ μ- μ»- Φαραὼ, ἀλλ᾽ εἰς ὕστερόν ποτε βαρεῖαν αὐτῷ χαὶ 

ὃ)- ἡ τ σρΣ ᾿ ἀλγεινὴν τὴν “ ἀνάδοσιν οἴσει. 

8 υνἡ πυρός  Τάφαοε πῦπο ἀπισοπη ποῖ 50] πῃ ἃ Θοπη- 

ΤΠ ΠΙΟΠΘ. οὕ ῬΥΘΟΙθι5 Το οὔτιτη ἔτι1556, 5661 οἴϊα πη Ὁ 

ΘΟΟ]οβῖα ῬΤΌΓϑιι5 ο]θοΐαμα. ῬΟντο ἴῃ ΓΙΡ γα, ὉΡῚ σατα 

ΠΩ ΡΘΙΙΟ οἰϊαπη Ἔχσομηπμηιηϊοαξιι5 γουβα Βα τα, ποῖηο ΡῸ- 

ογαΐ δισπὴ 1 ἰνἰ5. 466 Δ τὸπὶ ρα] οὰ πὰ Ῥογ ποπΐ., 

ἴαρσοτο, ποὸ νι θεν ΑἰΠ απ ἀβ1τ5 θσονα Ῥοΐτ556 . ταὖ 

ΠΘΠΊΟ ΟΠΔ 60 Ισποῖῃ ἃὰΐ Δ4]αδτ δι ἰξεοίαση ΘΟΙη-- 

ταὰπθ παρθογοῖ, ΑΥ 15 51 ἴθ (δρρδἝοοίαμι ρυϊγαίτιβ τὸ- 
ἀ556ῖ, πηουϊίο βα  ϊσδθῖ ἢ ὰ5 Ἰσποτηϊηῖοο ποίδϑ8. 51121}1 

τηοᾶο ΒΆ51|1ι5 τη Ἐριϑί. 2388 Πουμῖηοπι 1π Ὑ1{115 ΡΥ 1-- 
πᾶσι Θχοοϊητητποαΐ, ἃς Πα εξ τοΥ] ράσο ἀθπιηἰϊατὶ 
δαπι αατηἐἐ δηλ πιο. 6556 αὶ τἰΐαπε γεγιπι ἀεὶ υἷ-- 

229 

ΑἸ α5515 11, 

τη πθηΐ ἃ 7π5[0 Ππάϊσ6., ΘΒ Π|Ὰ}} ΤΠ  Π510ἃ 1051 γ6- 
Ροπάθπάδ, {δ ΡΥΙΟΙ ᾿ρΡ56. 1ΠΠΠπ|8. βΆ ΠΟΙΙ5. 1ΠΠΊΧΙΓ. 
Τηποίτξ διιΐθιη δὲ θοοθϑὶθθ ποϑίροθ ὁχ {Π{{6 015 ρὶθ- 
τ 15. ἴπι86, δὲ ἃθοιηϊ απ ἀπιτὴ ἰρϑιι ΘΧἸβΕ πη ριιπΐ : 

ΟΠΊΠ65, 516 τι ΠΟῚ ἴση 6Π), ΠΟ ἈΠ τ18 ΠῚ, ΠΟῚ ἴΘΟΙΠΠῚ “τις πμαος 
ΟΠ 1050 σΟμ τ Π6 Πα οαπΐ, 51 {14 ρΡΟϑις ΠΟ - ἰσιὶβ πος 

ΠΝ Πἰ Ρτι5 ᾿ζα ΔΗ] Πλΐ ἱπη}Ο ΘΠ ΕΠ 115 ΘΟΙἢ πηι 5 ΙΖ ἐθν πος 
ἘΠᾺΠΙΠ}15 ΘΟ ϑθιηπαίίο. ϑ8 15. ἀπιθ η} τηᾶσηδ 11 οοπιπιαπο. 

1 [Ἀλη1ς6 Ποῖα, ν6] ᾿ρϑθ ΠΠπῖθυρθ, ἄπιπὰ ἀΡΙ αΘ 16- 

σαπίαγ. ΝῸΠ Θηΐπὶ ᾿ΠΙΘΥ ΠΩ] [ΓΘ 115 Θἃ5. ΟΠ] τι5 

6] 5 δὲ ῬΥΟΡΙ 15 δὲ Δῃ}1015 οἱ ΠΟϑρ Πρ τι5 οϑίθη- 
ἄδθγθ. ΟἸ ΠΟ δα[6Π1, ΘΕ] Π51 ΠΟῸΠ ΘἸΙΠῚ ῬΡΟΙΠτ5 

ἴαησαπῦ ἸΠΠ]οῖδο ΡΟ πδθ, φαθιηδπηοάτῃ ῬΠδΡδο-- 

ΠΘΙῚ ; σαΡτ6 ΔΙ πὰ πᾶ σ άυθηι δὲ Δσθυθδη οἱ γο-- 

ΠΗ ΘΓ ΠΟΠΘΩῚ 1πΠ ΡοΟϑίθυτιπι [θυ ηΐ. 

αἴτιαι 6ὁχ- 

ἐαπε ρον ϊπεχζιτη 5οοϊοίαίεπι. 

» ἀναγινωσχόμιεναι ἘΔ ΙΠο Ῥατῖβ. 41: ἀνεοαλαπι, 

εἴ Ρραυΐο ροϑβὲ μαβεῖ οὐδὲ γὰρ εἰ τὰ παραχρῆμα ἐπιτίμια, 
εἰ βαρεῖαν αὐτοῦ. Οοάἶοε5 ποδίτὶ αὐ ἴῃ ἰοχῦπ. ΘΌΠΡ5- 

οαπὰ οἰϊαπι σοπβοητεππΐ οἀϊομο5. Ηασαπ. εἰ ΕΤΌΡεπ. 
5» 

ταδὶ φαοα Βαβθεπὶ οὐδὲ γὰρ εἱ τὰ ἐπιτίμια ὥσπερ τοῦ 

Φαραὼ παραχρῆμα. 

ς ἀγάδοσιν 1 ἘΠῚ ἀντίδοσιν, 4 βοτιρίθπτα οἰβι ρτὶ- 
πὰ βρθοῖθ ποθὴ ἱποοιητηοάα υἱθίτιν, πη 15 ἰπηθη ἃτγ- 

τ ἀοῇ θὰ {πᾶπὰ ἴπ οοπίοχίιι ῬΟβα Πη115, ἃ0 Ῥτδοίο θᾶ 856Χ 

Μ955. οοάϊοιπι οἱ δἀϊϊοπαμπι δσαμ, εἰ ΕΤΟ θα πϊᾶπε 

ῬΓΪπης ἀιιοϊογιίαἴο πἸ{Π{π|1,ς 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ξδ΄. Β ἘΡΙΘΤΟΙΙΑ 1.Χ1]. “ἴα ς 
ΟἸΥΧΤΥΧΥ. 

Ῥαυπαββοπδπι ΘοΟ] 658 π), Οἰ]115 ΘΡΙβοοραβ οὈϊογαΐ, θα ΔΓ 10 τη ογ6 σομβο]αὔαν' ΒαΒΉ]1π5 ; ἀθμΈπι6 ΟΡΟΓ ἅμα 

Ἰιουταΐατ, αὐ ἃ Π6ὸ ραβίογοπα βθοιπψιτη 6}15 γοϊαπία θη πη ρο Το ηΐ, 

Τὴ ἐχχλησίαᾳ Παρνασσοῦ παραμυθητιχή. 

Καὶ ἔθει ἑπόμενοι παλαιῷ ἐχ μακρᾶς τῆς ἀχο- 

λουθίας χεκρατηχότι, καὶ τὸν χαρπὸν τοῦ Πνεύμα- 

τος, τὴν χατὰ Θεὸν ἀγάπην, δμῖν ἐπιδειχνύμενοι, 

διὰ τοῦ γράμματος τὴν εὐλάδειαν ὅμῶν ἐπισχε- 

πτόμεθα, χοινωνοῦντες ὑμῖν τῆς τε ἐπὶ τῷ συμόαντι 

λύπης » χαὶ τῆς φροντίδος τῶν ἐν χεροίν. Ὑπὲρ μὲν 

οὖν τῶν λυπηρῶν τοσοῦτον λέγομεν, 
ἡμῖν ἀποόλέψαι πρὸς τὰ τοῦ ἀποστόλου παραγγέλ- 
ματα, χαὶ μὴ λυπεῖσθαι Ὡς χαὶ οἱ λοιποὶ, οἵ μὴ 
ἔχοντες ἐλπίδα οὐ μὴν οὐδ’ ἀπαθῶς ἔχειν πρὸς τὸ 

συμόὰν, ἀλλὰ τῆς μὲν ζημίας αἰσθάνεσθαι, ὑπὸ δὲ 
τῆς λύπης μὴ καταπίπτειν, τὸν μὲν ποιμένα τοῦ 

ὅτι χαιρὸς αὶ 

Εσροϊοοῖθ Ῥαγπαςςὶ σοπϑεοίαϊοτία. 

᾽ 
ἘΠῚ ΠΠΟΓΘΙ 56 ΘΠ [65 ΔΗ ΙΓ ΠΠ1ΠῚ ἘΣ: Ἰοπσὰ ἴ61- Οἴτνεα απ. 

Ρουτιπι 56 γ18 νἰσθηΐθμη, δὲ [πποίατη. Κρ τπι5, α1- Ἔὐει ἢ 

Ιδοϊϊοπθιὰ δοοιπάπηῃ Ῥθιπη., γὙ0 015 ΘΧ ΠῚ ΡΘΗ 65 5 χατις βογὶ- 

ΡΘΓῚ Πππτονὰ5 ῥ᾽ θίαΐθιι Ὑθϑιγ ἈΠῈ 1ΠΥἸ 51 Πητ18, 80 ἀο]ο- ἌΓ ο ν π δ 

γοπὶ νοδίβοιῃ 1 πος ουθπίμ, οἵ ΓΘΡΕΠῚ {1188 1Π εἴα. 

μαδηΐθιι5. διιπὶ 50Ποἰ τἀ ποηὶ ραριμηιιν. Αο ἠ6 

τηο]6ϑἐῖ5 φαϊάθπι τ θτι5 ΠΟΟ τα τιμὴ (ἸΟἸπη1ι5, ἔθ η.-- 

Ρτι5. 6586 τιὖ γϑριοἰδπηιβ δ ργθοθρία ΑΡοϑίοὶ!; 

Π6ο πιορθᾶτηϊβ {7{ δὲ εἰθίογὶ, φιιὶ σρθϑην τιοτὶ ἢ α- 

νομί ; πιδς ἴδιηθπ ΠιιπΠῸ σαβιι πὴ οἰ ἔνα ἀ]Ππ1Π} ἀΟ]ΟΥΓΙ5 

ΘΘΠΏΒΠΠῚ [ΘΓ ΆΠ1115. 5664] ἀἀτη πίη 4] 46 ΓῺ 56:18 ΠΉ118 : 

αἵ ΦΟΙΟΥΪ τα! 16 5 1σοιι ὈΔΠη115, Ῥαϑ[ΟΡ ΠῚ ΟὉ 1}- 



ΟἸακεῖς 11. 15 ΟΡ τππὶ Ποαΐιτη ΘΙ ΕΠ Δ Π 65, τι 71] 1Π 56Π6- 
οἴπθ Ρίπσι ἀθοθϑβθυῖῖ, δὲ 1Π ΤΠ ΧΙ Πη5 ἃ ΠΟΠΙΠΟῸ 

“115 

ΘσΟΌΟΆΧΧΙ. 

Οἴγοα απ. 

371. 

Ἑπερίάο5 ἢ Ππά]60 : 56 Π6 πιὰ [ρα στοὶ ΕΠ  ρ᾽ 415 6ϑὲ. ΘΟ σα ργΟ ρον 

Πα 5. 

ΒΟΠοΥΊΡιι5 ΓΘ που θυ. 1)6. Θςο θυ 5. Δ116ΠῈ} ΓΘ 5, 

θα ΠαΡθμλτ5 {π|ὲ6 Βα ΠΟΡΓΘΠΉΠ, ΠΊΟΡΌΓΟ ΟΠΙΠὶ 

ἀδροβίίο, δ 5656 γϑάθιιπάϊιιηι 6556, οἱ δὰ πϑθοθϑ- 
βανίατη ΕΟΙ ϑίθθ ΟΡ ΠῚ 55 ΘΠ 1ΠῚ, τιῖ ΤΠ Θῖ5 
58 ΠΟ Τ5 5π|ΠῚ ΟΥ̓Ϊ6 οτροῖ, γνο βάτο ἀοποῖ ρᾶβίο- 
ΓῈΠῚ 56 ΕΙΠΕ ΠῚ 5118 ΠῈ| γ Οἱ Πίδίθ ΠῚ, 41] νῸ5 ΘΠ Ὁ 

βοιεπία ρᾶϑβοδί. 

ἃ ἐγ γήρα 1 515 (ο15]. ῥτίπιις εὐ Μοά. Ἐ4ΗῚ ἐν γή- 

ρει, [Π)ὲ ἱπιϊξαίϊοπε Ἠοιηοσῖοα, Θά. Τ, 3601, νἱάς 

ποίαϊα δῇ ἅτερ. ΝαζίαμΖ, ἴῃ (ὑβαν, Οταῖ, Ρ. 33.] 

ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΒΑΒΕΙ͂ ΟΑΡΡΛΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

τέλους μαχαρίζοντας, ὥς ὅ ἐν γήρα πίονι τὴν ζωὴν 

χαταλύσαντα, χαὶ ταῖς μεγίσταις παρὰ τοῦ Κυρίου 

τιμαῖς ἐναναπαυσάμενον. Περὶ δὲ τῶν λοιπῶν 

ἐχεῖνα παραινεῖν ἔχομεν, ὅτι προσήχει πᾶςαν ἄπο- 
θεμένους κατήφειαν, ἑαυτῶν γενέσθαι, καὶ πρὸς τὴν 

ἀναγχαίαν πρόνοιαν τῆς ᾿Εχχλησίας διαναστῆναι" 

ὅπως ἂν ὃ ἅγιος Θεὸς “ ἐπιμεληθείη τοῦ ἰδίου ποι- 

μνίου, καὶ παράσχοιτο ὑμῖν ποιμένα χατὰ τὸ αὐτοῦ 
θέλημα, ποιμαίνοντα ὑμᾶς μετ᾽ ἐπιστήμης. 

ὁ ἐπιμεληθείη 1 519. Πάει Μοά. δὲ (οἱβὶ, οὰπὶ 8}115 
ΠΟΠΏ1115. ἘΠ ΤΕ ἐπιμελυθῇ, 

ἘΡΙΒΘΤΟΙΑ 16ΧΤ1]1. ἘΠΙΣΤΟΔῊ ἔγ. 

Βα51105 Ῥου Ποπουῖῆοο βα]ΐαϊ ΡΥ ποΙ ρα] τη ΝΝ εοσαξάγοοο, {πιο ῖη ὁχ [απιὰ ἔα πὶ οἱ οχ οοἸ]]ο 115 ΕἸ τὶ 

ΘΟΙΊΤΏ 1115 ἃΤη]οὶ πουογαΐ ; ΡΘΕ ΓΖ ἃ} 60 τιῦ 56. ΠΙΠΊΘΙῸ ΔΤ] σΟΓιιπὶ Δ ξουθαξ. 

Ῥρνὶποίραϊὶ Ποοσι εάν. 

Γι.) 5 Ρ᾽ΘΠπἔθ μη, θα Πϑὶ ’Ιοπ σα [ΓΆΡ πη ἐ6- 
Φ Ὁ 

σαΐῖ, ΘΕ Π5] Πυμ τὰ Π} ΟΟῖ}15. νἹἀΘΡῚ ΠῚ, ΔΙΊ] ΟΙΙ ΠῚ 

οἴϑι ΠΟΡῚ5 ΘΧ σοηΡ Ό5511:, 4{| ΘΟΡΑΠῚ 511, ΠΟΠΑ ΠΙΠῚ 

ΠΑ Π Δ ΠΪΠῚ} [ἃ ΘΠ ἔπ ΠΔ ςΟς ΠΟΒΟΘΙ 6. ΘΟΠΕΡΙΓ, 126 

ἀπ 6 ἢ Ε}0] ΔΠΊΙΟΙΙ ΠῚ 6556 δὲ [τη }]Π]αγ θὰ ἄἶοο. ΝᾺ 

Ῥαΐ65. Ἀ556 Π Δ [0 Π6 ΠῚ 6556 ΠπΠΠῸ 56  ΠΠΟΠΟΠ]. Ἐὰ-- 
Π1Δ 1 ΘΗΪΠ} ΔΙ ]ΟΙ 185 ΘΟ ΠΟΙ Πα Ὁ πὶ Πα 060, τη Π0 

50Π1ἔπι| Γ65 [1ὰ5 ΟΠ Π [115 ΟΠ} ΠῚ} 5115 ΡΥ ΘΟ Ἰοδ ἢ ἔθη. 

Αὐ ροβίψαδπι δὲ οἵμπ αἰπὺ ΟΠΠΠΙ γονθροπία ΕἸ- 

Ρ᾽ἀϊο ΘΟΠσ Ο551 ΘΌΠΗ5., [ἃ ΠΟΙΪ5. ἸΠΠΟ  Ϊσ 1 δὲ 

[Δ ΠΓΌΡΘΓΟ ΠΟῸ5 ΟΘΡΙ 511, ἃ6 51 εἴτι ἔθοιιΠ} [1556 Π}115 

γοῦβαῖ!, ἃ0 ἰΙοησὰ ΘΧΡΘΥΊΘΏΓ ἃ 4π|26 ΕΠ] ᾿πϑιιηῖ ΒΟ ηἃ 

ΘΟΚ ΠΟΥ Ί556Πη1|5. ΝΟῸΠ Θηἰῃ θϑι1 116 ἴα ΠΟ 5 

ΟΥ̓ ΠΑ ΠΊΘΗ ἴᾷ 5151} {1Π| ΠΆΡΡΔΓΘ : ΔΠ1ΠῚ1 ΠΤ ΉΠ161- 

ΠΘΠ1, ἃἰἴδιη οἱ Θ Χο 58 }}) ΠΊΘΠ ΘΠ}, ΠΟ. [Δ 61}1-- 

[αἴθ] : ΓΘΡΈΠῚ ΘΧΡΘΡΙ ΘΠ 8 ΠΊ, ΠΊΘΠΕ5 ΡΠ ΘΠ 18 ΠῚ, 

νἱϊο σναν ταΐθπη ΠΙ] αν αῖθ ΡΟΥ ΠΧ ἴα ΠῚ ; γππὶ (11-- 

ῇ ἡγεμονι ] Τασοπὶ ΝΝοσξβαγθϑο ᾿πί6 151: τ είτ ἴπ- 

ἴοΓΡτο5. [πὶ {{{π||0 ῬΤΌΓΘιΙ5 5ἰ τη} ἘΡΊϑίο!α 306 τοαϊε, 
Ῥνωοϊαὶ δεΡραςίία. ϑεᾷ τὰ πἴτοάας Ιοοο πὸπ ἄπιχ ἁπΐ 

Ῥυῶβοβ, 4αογιτη Ροϊοβἕαβ πα ΠἾτι5. ασ 15 ΠΉΡιι5 πη οοη- 

{ἰποθαΐαν, 564 Ῥοῦττι5 Ῥτεροϑιίαβ. ππ|}015 ἱπα Ἰοαΐατ,, 568 

ῬΥίπειδ ον, αἵ Ἰεσιῖαγ ἴῃ (οά. ΤΠοοά, ἢ 12, 
αἰτ, 1, 165. 121,171., εξ 189. Εγαηΐ οπῖπὶ ἰπ τπᾶααᾶ- 
486 οατία ῬΓΙπΟΙρΆ 165, δὲ ἱπίθυ ῬυΪποῖρα]65 ττητι5 6 Πη]- 

περαῖ ἀϊσηϊζαϊο, ἃ0 γα σθη δ ΟυΓΊ88 δὲ ΠγΡ15 σα] σπδῃ- 
ΡΠ] αν Ἰπλὰβ ραγίοβ ἐθμεραΐ, Ῥυροβιζιις ρᾷβοσιπη 51-- 

ΓἩγεμόνι Νεοχαισαρείας. 

Τὸν σοφὸν ἄνδρα, χἂν ἑκὰς ναίγ, χθονὸς, χἂν 
7 3 νι. δ Ν "-" , τ 7" »9 μήποτ᾽ αὐτὸν ὄσσοις προσίδω, κρίνω φίλον" Εὐ- 

,ὉΝ 2 ᾿ - - , [7 γ - , ριπίδου ἐστὶ τοῦ τραγικοῦ λόγος. “ὥστε εἶ, μήπω 
“ ν Ξ -“ 

τῆς χατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἥμῖν συντυχίας τὴν γνῶσιν σου 
ΕΗ εἰ ᾿ τ Ξ τῆς υεγαλοφυΐας χαρισαμένης, φαμὲν εἶναι φίλοι 

ι , ΒΒ 

σηυ χαὶ συνήθεις" μὴ χολαχείαν εἰναι τὸν λόγον 
, Ὑ1- Η - 

χρίνης. Γἔχομεν γὰρ φήμην πρόξενον τῆς φιλίας, 

μεγαλοφώνως τὰ σὰ πᾶσιν ἀνθρώποις συμβοῶσαν. 
39 3 Σ ΄ ᾿ - - 

157 "Ἃ ο᾿ οὗ μέντοι χαὶ τῷ αἰδεσιμωτάτῳ “ ᾿Ελπιδίῳ 

συνετύχομεν, τοσοῦτόν σε ἐγνωρίσαμεν, χαὶ οὕτω 

χατ᾽ ἄχρας ἑαλώχαμέν σου, ὡσανεὶ πολὺν χρόνον 
συγγεγονότες, χαὶ διὰ μαχρᾶς τῆς πείρας τῶν ἐν σοὶ 

χαλῶν τὴν γνῶσιν ἔχοντες. Οὐ γὰρ ἐπαύσατο ὃ 
ἀνὴρ ἕχαστα ἣμῖν τῶν περὶ σὲ διηγούμενος: τὸ με-- 

γαλοπρεπὲς τῆς ψυχῆς" τοῦ φρονήματος τὸ ἄνά- 

στημα, τῶν τρόπων τὴν ἡμερότητα' ἐυπειρίαν 
πραγμάτων σύνεσιν γνώμης" σεμνότητα βίου, 
δ... ᾿Ὶ πρ ἘΕΕΣ ΣΝ . λόνο », Χλλ. 

φαιοροτῆτι χεχραμιεντὴν ογου οὐυνᾶμιν, ταλλα 

τα Ποῦ γοσαδίτ ἡγεμὼν ἴπ ΕρΙκε. 86. 

α ἐλπιδίῳ 1 Ηατγ]. (οἷ5]. ρυίπηιβ, Με. οἱ (]αγοπι. 
Ἑλλαδίῳ, Μεάϊοδαβ. Ῥυωπητ νοσοη ἀδελφῷ, 56 
Ἰάδθπη ἴῃ 56 4πε πη] ορίβίοϊα νοοαΐαν ΕἸρΡΙἄτα5., πα} 

ῬΓΟΥΒιι5 “Ἰββοπίιθηΐε Νί5, οοάϊοα, 
5 φαιδρούτητι 1 516 πιο πἀαυίπιιβ ρα (οαϊοῖς Μεα1- 

σαὶ 404 Ἰεροθαίαν ἴῃ 6115 φαιδρότητα. Οοάοχ Ραν]- 

516 ῃ515 ΕΟ] 6β18 βοοιιηἦα τηὰπὰ Παροΐ πὲ Μοαίσειιβ, 
ΤΡΊ οι οἀ1| λόγων δύναμιν, Ξερίεια Μ55. τ τη ἰοχέιι. 



ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΠΧΠΠ. 

. “"» .» ᾿" ΩΣ 

ὅσα αὐτὸς μὲν διὰ πολλῆς τῆς πρὸς ἡμᾶς ὁμιλίας 

ἀπηριθμήσατο, ἣμῖν δὲ γράφειν οὐχ ἦν δυνατὸν, 

ἵνα μὴ ἔξω τοῦ μέτρου τὴν ἐπιστολὴν ποοαγάγω- Β 
μεν. Πῶς οὖν οὐχ ἔμελλον ἀγαπᾶν τὸν τοιοῦτον ; 

“ πὰ ἘΞ - Ν ᾿ Ἢ 
πῶς γοῦν ἠδυνάμην ἐμαυτοῦ κρατῆσαι, πρὸς τὸ μὴ 

οὐχὶ χαὶ ἐχδοῶν τὸ τῆς ψυχῆς ἐμαυτοῦ παθος δια - 

σημαίνειν; Δέχου τοίνυν τὴν προσηγορίαν, ὦ θαυ- 

μάσιε, ἐκ φιλίας ἀληθινῆς καὶ ἀδόλου σοι προσαγο- 
,ὔ " ον δ’ Α ,7 Ν Ἃ -- ᾿ « , 

μένην " πόῤῥω γὰρ θωπείας δουλοπρεποῦς τὰ ἣμε- 

τερα᾽ “ καὶ ἔχε ἡμᾶς τῷ καταλόγῳ τῶν σεαυτοῦ 
φίλων ἐναριθμιίους, γράμμασι συνεχέσι σαυτόν τε 

Ν - ΓΝ δεικνὺς καὶ παραμυθούμενος τὴν ἀπόλειψιν. 
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ο6Π4], οἱ ψιςοιμη 6 Αἰ1ὰ 058 Ζυ ἄθπι ΟΠ σῸ ΠΟ- α]αθοῖς 1. 

 ᾽δοῖ ΘΟἸ] 1110 ΓΘΟΘΠ511, ΠΟΪ5. τι 6 Π} 5ΟΡῚ ΠΟΙ Θ 

ΠΟΠ Οϑὲ 1πΙοσ 7, Π6. ΘΓ ποίη. Θρ βοὴ 

φνοάποδπιι5. Οποιηθο στ} ψΊ τι π ἴα] ΘΠ) ΠΟΤ 

ΔΙΠΔΓΘΙῚ 3 ΦΠΟΠΊΟ4Ὸ ΘΟὨΓΠΘΡῈ 6. ΡΟϑβ5θιὴ, 4π0- 

ΤΉ] ητι5 ΘΧΟΪ Δ Π5. Δ Π1ΠῚ] Πη6ὶ αἰ δοΐαμη ἀθοίαγϑιη ἢ 

ΘΔΙα ΔΈ ΟΠΘΙΙ 18 {116 51150106, ὙΠ ΟΧΊΠΉ16, {1|86 ΕΠ] 

ΘΧ νϑΓὰ ἃ0 51ΠΕρθνὰ ἈΠ ΟΠ ἃ Δ ΠΠ]Θπιν : ΟΠ 6 ΘΠ]ΠῚ 

Δ ϑιιηΐ ἃ 56. ν}} Ὧο 1ΠΠ|0 6 8}1 Δ] ΟΠ 6 ΤΟΙ 5 ΤΠ6Ὶ: 

ΑἸτοηΐ ΡΝ 
536 1100} 6 

ἧ ; Σ τηοτε5 υδὶ- 
ΠΊΘΉ16 5001 6 1Π ΔΙΏΙΘΟΡ ΠῚ ἔπ 1 ΠΔ ΠΙΠΠΊΘΙῸ, {|- Ε}. 

[ΟΓ15. 16 [γα Θ Π 1115 Οϑιθπ6η5 οἱ ἀρϑθητίατη 46- 

ΠΠΠ]6}5. 

ὁ χαὶ ἔχε 1 (σῃγαποίιο δ ἀ1τἃ ὁχ βορίθιη ΝΊ55. [θ᾽ ἀοπὰ άπ ἀναριθμίους. δῖ55. αὐ τὰ ἰοχία. 

ἘΠΙΣΤΟΛῊΗ ἐδ. ΕΡΙΘΤΌΙΙΑ ΤΕ ΧΤΙΥ. “Πὰς 
ΘΟ Ι.. 

ῬΕΥΠοπουϊῆοο βα]αϊαΐ Ηοϑγο πσα, {πὸ πὶ εἰ οἱτπι οοσπονθγαΐῖ, οἵ ὁχ βουπῖοπο ΕἸΡΙΔῚ Ρ] ασῖπη ἔλοϊοραῖ. 

Ἡσυχίῳ. α 

ΕῚ -Ὁ 

᾿ μὲ πολλὰ μὲν ἦν καὶ ἐξ ἀρχῆς τὰ συνάπτοντά 
- ΄ ἘΠ ἐνπεῦσς; δι: 

του τη τιμιοτήτι" ὦ τε περι λόγους χοινος εφὼς, πολ- 

ἅ περιφερόμενος " λαχοῦ παρὰ τῶν πεπειραμένων 

ἥ τε πρὸς τὸν θαυμάσιον ἄνδρα “ Τερέντιον ἡμῖν ἐχ 

παλαιοῦ φιλία. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ ὃ πάντα ἄριστος, χαὶ 

πάσης ἡμῖν οἰκειότητος ὄνομα ἐχπληρῶν, ὃ αἰδεσι-- 

μώτατος ἀδελφὸς ᾿Ελπίδιος εἰς λόγους ἀφίκετο, καὶ 

᾿ ἕχαστα τῶν ἐν σοὶ χαλῶν διηγήσατο (δυνατώτα- 

τος δὲ, εἴπερ τις ἄλλος, χαὶ ἀρετὴν ἀνθρώπου χα- 

ταμαθεῖν, χαὶ παραστῆσαι ταύτην τῷ λόγῳ)" το- Ὁ 

σοῦτον ἣμῖν τὸν ἐπὶ σοὶ πόθον ἐξέχαυσεν, ὥστε 

εὔχεσθαι ἡμᾶς ἐπιστῆναί σε ποτὲ τῇ παλαιὰ ἑστία 

ἡμῶν, ἵνα μὴ ἀχοῦ μόνον, ἀλλὰ χαὶ πείρα τῶν ἐν 

σοὶ χαλῶν ἀπολαύσωμεν. 

ἃ περιφερύμενος  (οἶοχ Νίεάαϊοξιιβ συμπεροιφεοσμ,ε- 
" " ὁ ιἾ : ᾿ : 

νος. 

6 Τερέντιον ] δῖ. ΟἸαν. Βοσ. βεουηάπβ οἱ (0015]. Ξ6- 

Π]ο5γ 6Πῖο. 

ΜΙ] ὰ φαϊάθιηη τὴ6 διϊδηη ἃ ᾿πῚ 110 οὐαπὶ ἔπ ἀϊσμῖ- Οίνοα ἀπ. 

ταῖθ ΘΟ] ΠησΘ ὈΔΐ, ΘΟΙΠΠΏΠΠΠ15. ΠΠ ΓΘ ΓΔΥΠῚ ΔΠΊΟΙ Ἴῦις 

ἘΡΊΖπ6 ἃἰν ἢἰ5. 411 ΘΧΡΘΙΕ διιπὶ ρΘΡν τ] σα π5., οἱ 
Δ ΠΕ {τὰ Ποβίγα Οἴ1Π} ὙἹΡῸ ΔΕ ΠῚ} 81} ΤΘΡΘΠΓΟ ΔΠηΪ- 
οἰεἶα. Αἱ ροβίψιυδμι νἱν ΟΡ ΓΤ ηγ115,. ΤΌ] π16. ΠΊΘΟΙΙΠῚ 

ΟΠ ΠἾ5. ΠΘΟΘβϑιτπἀϊη15 Ποιηθη Δα ΠΏ Ρ]6, ΟΠΊΠΙ] Πο- 

ΠΟΙ αἰρμι5. [γαΐονῦ ΕἸΡΙἾτι5. τη οι 5ΘΙΠΟΠΘΠῚ 

Πα] τ, ἃς βιπσι!α γα Π}. ἔπ ΛΠ ΟΥ̓ ΠΔΙηΘ Πα 

ΠΑΡΓανῚΐ (65 διι[6 1, 51 4115 8}1π|5, πα χὶπη6 140-- 
Πθιι5, {π| δὲ νιρίπτθμη. ΠΟΙ Π18 ϑρθοῖθί, ΘΔ 116 

ΘΘΡΙΠΟΠ6 ΡΥ Ἰ66Ε}: [ἢ ΠῚ6 ἰδ 1} ἰπὶ Δοσθ πα 

ἀοϑιἀθυίπιπη, τι [6 ΠΟϑ 5 ΔΙ πὰ πο ΔΠΠ6415 ἰἃ-- 
ΥἾθιι5. ἀ6556 ῬΡΘΟΘΡ : {10 ΠΟῚ Δι ἀΠΠ|0Π6 5018, 564 
ΘΧΡΘΥΙ ΠΕ Θ ἰδ ΟΡ ΠΔΠΊΘΗ 5. {π||5 ΠΡ ΕΙΔ Π111}.. 

οαπάπ5, ἘΔΊΠ Τερεντῖνον, Τ)εοϑὲ Πδθὸ Θρ βίο! τῇ (οαά. 

Ἠδ1]. εἰ (οἰ5]. ρυΐπηο. 

Γ ἕχαστα τῶν 1 Αὐ(ου]5 αἀατἴτι5 οἐχ Δ8ξ. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ξε΄. ἘΡΙΘΙ ΘΙΓΑ ΤΣ Υ- ας 
ΘΟΟΙ ΧΙ. 

ΟῬΥΙΟΥ 501: Αἴάανθιο Βαβι, οἴ{π6 τῇ {αᾶτην 5 παι τ] 801, ἃ0 τοραῖ αὖ οἵ 1086. ἀοίποορϑ σαν αἴθοπι Ὀ ΤῸ 56 

ογαΐ, οὐ οορίτοῦ {πᾶπ|] Τπζουϑῦ τητιΐπια οομο νὰ δα ΒΕ] Τὴ Τ ΡΟ] πτη, 4πο4 ἴῃ οὐ Ὲ πῃ οἰσοιθαΐῖ, δα 

ἰαπηοπι ἃ] 605 ρου υ θπἔπ στη ογαΐ, 

8 ᾿Αταρδίῳ. 

, “Μ, .Ὁ τ 

Καὶ τί πέρας ἔσται τῆς σιωπῆς, εἰ ἐγὼ μὲν τὰ ἐχ 

8 ᾿Αταρθίῳ ] οἴοχ (Ἰατοπιοπίαπιιβ Αὐταρκίῳ, 

ΤΟΜ. 1Π|-. 

«“1ανΡῖο. 

5 65Ὁ δία 5 ΓΘΡΟΘΟΘΠ5. Οἴγοα απ. ἘοΖα 5 ουὶῃ 5:16 Π|] ἢ Π]8;, 3 
η1- 

1ὃ 



ὡὺ .. ΒΑΒΙΠΙ σΕΒΑΠΒΕ 

ΟἸαϑοἱ5 Π. 7α ἃ, δ χϑρϑοίθῃι ἃ [6 {16} } ̓πῚτπιὴῖ δα τἀ Π6}], τὰὰ 

ἀπ τ6 πὶ αἰ] Θοῖϊο ἀ αἰ πι5. νὉ]} 1πς Ἰηα]0 “ΕΠ ΘΘΟΘ Πα ὶ 
ΘΟΏ51110. ΡΟΥΘον ΓΆΡ ἢ 56 ο οθῸ 1Π ΔΠΊΙΟΙΕἃ 

ΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

᾿ ΕἾ ΓΕ ΘΝ το μκον " ν τῆς ἡλιχίας πρεσδεῖα ἀπαιτῶν, ἀναμιένοιμι " παρὰ 
σοὺ γενέσθαι τὴν ἀρχὴν τῆς προσφωνήσεως" ἣ δὲ σὴ 

ἀγάπη ἐπὶ πλεῖον βούλοιτο τῇ βλαδερᾷ χρίσει τῆς 
Ἐρράνι ς 5 Ξ ἃ Ἐν 5 ΞΟ 3. ο 5. τὰς πὶ 05 - 

Τα αἀπιϊοιτια ΥἼΠΟῚ [46 νᾶ] 6 ΡῈ θα Ἰβε! 6} ἃς συ ἱ ποθ "6, ὈΡΟΠ ΘΟ γ58 ἡσυχίας ἐγκαρτερεῖν ; Ἀλλ ὅξθθα ἐγὼ τὴν ἐν τοῖς 

Υἱποῖ ἔδοπῦ γῃ6 ΕΠ] φοποθίθγο ποὸ [απ 115 οἱ οἱονίω ἴῃ ρυορυῖα Α φιλικοῖς ἧτταν νίκης ἔχειν δύναμιν ἡγησάμενος, 
να]οῖ ἂς Η ᾿ - ᾿ νἴποονο, ϑ86η[Θη[Ἂἃ ΓΘ ΠΘ πὰ 5Ππ41π|Π|. 056. Δ ΓΘ. ῬΥΊΟΙ 

. Ὅον. τ3. 8.(1 5ΟΥΠΘ Πα τιΠη} ἃοοθϑϑὶ . ΠΟΠ σ᾿ ΠΟΥ ΔΠ5 ΟΑΡ Γα ΘΠ] 

: ΟΠ Πἰἃ 511{{ 6 } 6, ΟΠΊΠ]ὰ 511511ΠῸ} 6.) ΠΕ πᾶ πῈ «πος 

5.ΠῚΠῚ 65 “1120 61 ; {πᾶρ ΓΟ Ρίου πα πᾶ τὴ ἜΧΟΙ. 

Ναιη (6 }1οἱ ποπ ροΐθϑε, 4π| 56. Ρ6 1. σαν] αἴθ πὶ ργῸ- 

ΧΊΙΠΊΟ 51 Π}1{{1Ὶ. Εδο ᾿σίεαιν ΘΕ 1ρ56 δα] ἔθ πη ἀθἰ ποθ Ρ5 

ΡΥΪ τι δὲ τηαχ  Πλτ ΞΡ ἔτι5. [Γποἴπιη}.,. ΟαΡ Γὰ-- 

ἵ 

7 

[617 ΡΓδ [6 [Ὁ ΓθΠ5, Ῥ ΓΟ] 1Ο 5. ̓ ΡΑϑΟΘ ἢ {Ππ|ΠῚ {Ὁ 15}1-- 

{Π8 17 4τιᾶ}}} ΠΟΡΡ15 Ρ61" 5:16 ητπππὴ ἀθο ρα 511, οἱ οοη-- 

ΟΡ α5. οοΡ 6 δ τὴ, Ῥᾷοθ ΠῚ οἴππὶ [γα ν 115 61] 

5ΘΠ ΓΘ] 115, σι ἀπ οἱ 501ΠΠ 01 {π|| Π 6 ἢ ΡΓῸ 6οο]ο- 

5] αν ατη ΠΟΠΉΪΩΙ ΡοΡρϑιαϊ αθ. ΝΟνθυ 5. ΘΠΪ ΠῚ, Πἰϑὶ 

ῬΆΓΘΗΙ ΠῸ5 ἰΔΟΓΘΠῚ Ρ᾽Ὸ ΘΟΟ]65115 5150] Ρ᾽ Δ Πλ115, ἃς 
δά πὸ ΦΟΟΙΓῚ ποθ. Δ νθυϑαυ ἃ ΘΑΡ ΘΥΘΙΘΙΟΠΘΠῚ 

οἱ ὁπ μη]δἴα Π Τὰ] Π ΠῚ : ΠῚ ΠῚ] ᾿πη ρΘ ἢ 6 τι Δ }1τι5 
γ ΘΙ] [ἃ5. 0 ΠῚ ΠΉ]Οἷ5 ονουϑα ροΡθαϊ, ἀο σΟΠΘΠ]Πἃ-- 

ΠΟΠΪ5. Θὲ Ἰρ51 ῬΆΓΓΟΙρΡ65 51 Π}115., {πο4 ΠΟ ΟἸΠΠΪ 

5[πΏ10 δίαιι6 ἰδοῦ 16 πὶ πη τὰ ΘΟΠΟΟΡ ἴα ἀο ἴῃ 

1ν15. 4τιδ ἃ Πδιῖιπὶ 5ροοίαη! σΟΠϑρ δ οι, 50}Π1ς]- 

{π6 1} 6} ΡΓΙῸ γ1 1} δα ΘΟΟΙ Θϑ᾽ αν" ΘΟΠ[ ΠΟΙ ΟΠΘΗΙ 

Οϑίθπ ἠθυηητι5. ΠΟΡΙΟΙ ἰστταν, πὰ πο ΟΡ ΠΟ 6 ΠῚ δχ 

ΔΗ ΠΟ [10 6]}10145, [6 ΠΟΙΏΪΠΟ 110 δα σοιημηιηϊο- 

ΠΟΙ Πα σονθ. ΝΌΠ ΘΗΪΠῚ 65. ὙἹΡῚ δϑοιπάϊτιπ οανὶ- 

ἴαῖθηὴ ἈΠ} 1] Δ Π 1155, τ ΟΠ» 511 ΙΘρϑηι ΔἸ π ρ] θη 5, 

ΒΘΙΠαπὶ ἴὰ 5656. ἃ [Γα γι σΟἢ πἰποιῖο 6 οί πορο. 5ππ]} 
οὐ θη εἰτ- 
εταπιαρίιας. Δ. 6 Πα ν ΘΠ δὲ {Ππι4 σοσιτοι ΣΟ Πτ15. ἔπιι15 ἢ Πη115, 

6111 μηδ] τῖπ (το ἴῃ ΟΥ̓ ΘὴῚ οἰ Γου πη σῚ [{π|, [τ 6 ΠῚ 
ΔΙΠΙαπαπ 0 ἃ ΠΟ5 Θεϊὰ Π ΡΟΥΘ ΠΡ ΕΙΠῚ ; ἃ0 5ἷ ΠῸ5 

«θΟ΄ῈΘ ἀπᾶ Οἰ 4115 ἢ τ} 186. ΡΑΡΕΙΟΙ 65 51 ΠΏ1|5., 

ΠΟ ᾿πΥ ΘΠ ΕΓῸ5., 4111 ΘΟ ΉΠ 5Θ Ροβοαμ, 0 {πο6 

[δο τ 186. ΓΠΊΡΟΓΘ 115 «αἱ ᾿π} σία οἰ θα π αν οοπ1- 
ΠΗ ΒΘ ΓΔ ΓΙΟΠΪ5. 50 1Ὰ] 018} ΠΟΠ ΘΙΌΘΥΘΙ ΠΉ15. 

Ἀ παρὰ σοῦ γενέσθαι 1 Ἐ41Π παρὰ σοῦ μοι γενέσθαι, 

56 1Ππ4| μιο! ἀχριαπχίπηιβ, {πο φῇ βθῃ ΘΠ 15 Π] ΓΟΓΟ ΠῚ 

Ἰ:άϊῦ., οἵ ἴῃ ἀπε βῖτηο οάϊος Μοήϊοο οἱ (οῖ5]. 

ΡῬΓΊπιο ἀοοϑὲ, ἴῃ 1115 ἀπίοπη (Ο Ἰοῖθιι5 πιιπς ροβί ἀρ-- 

χὴν, πᾶπο μΡοϑβὲ γενέσθαι ᾿οπῖίαν ; τππς πο ἀρϑιιτα 

ΒΘΈΒΡΊΟΪΟ πᾶπο γοοι απ 6 τηᾶγσῖηα ἰπ σοῃτοχίαμ δα 

Πγασυϊοσαπη ΤΥ ΙΓ πὰ πα Πποΐατη {{|556. 
ε ΄ - ἔ π ᾿ - ἃ ἡσυχίας Οαΐπαας οοάϊοοβ Νῖϑ5. συχοφαντίας, ἔπι 

πιαῖο εαἰκιπηιϊ αγιεἰὶ οοποίίϊο ; 564 αν]. Με. οἱ (ο15]. 

Ῥυίπιιβ Ιοπσο ἈΠΕ ΠΙΟΓΟ5. Πα θοηΐ αὖ 6411. 516. δἴϊατη 

(Ἰαγοιηοπίαπιβ (άδχ. ὐοάο ΠΡγαγῖος Φοῖσοο πᾶποὸ 

γούοθῖῃ συχοφαντίας Τῃ ἰσχία τη 1πΠΠπιχῖββς, 418 Αἴατ- 

Ῥὶιι5. τᾶ 15 ΒΑΒ. τι σα] 115 ἀΡΡΟΙγ. αὐ γι ογὸ 8 ᾽ 

τ » -Ὁ Ὁ ἈΝ - 

ὁμολογῶ σοι μὲν παραχωρεῖν τῆς ἐπὶ τῷ δοχεῖν 
- Ὁ 2 , ζ Ῥ' 

γεριγεγενῆσθαι τῆς οἰχείας χρίσεως φιλοτιμίας. 
“ . ΄ “ ΝΑ , 

Αὐτὸς δὲ πρῶτος ἐπὶ τὸ γράφειν ἦλθον, εἰδὼς ὅτι 1 ρ τ υ Ἷ ᾽ 
, , ’ 7, “Ὁ - 

ἀγάπη πάντα στέγει, πάντα ὑπομένει, οὐδαμοῦ ζη- 
-" - ΝΜ - , ᾽ὔ 32 

τεῖ τὸ ἑαυτῆς" διόπερ οὔτε ἐχπίπτει ποτέ. ᾽Ατα- 
, ᾿ ᾿, "ΞΆῷ , 

πείνωτος γὰρ ὃ χατὰ ἀγάπην τῷ πλησίον ὕποτασ- 
, σ μι ᾿ ψ πεν ᾿ - κι πο σόμεγος. “Ὅπως οὖν χαὶ αὐτὸς πρὸς γοῦν τὸ ἑξῆς 

τὸν πρῶτον χαὶ μέγιστον χαρπὸν τοῦ Πνεύματος 

υ 
ον ᾺΝ ΄ Δ 5 ΕΘΨε 3 "54 (Α] ἜΜΕΝ λ Ν .- 

πιδειχνύμενος τὴν ἀγάπην, ἀπορῥύψης μὲν τὸ τῶν 
ΕΔ 0 ὃν. ὅπερ ῥυῖν διὰ τῇ ἜΝ ὀργιζομένων σχυθρωπὸν, ὅπερ ἣμῖν διὰ τῆς σιωπῆς 

ὑποφαίνεις, ἀναλάδης δὲ χαρὰν ἐν τῇ χαρδία, εἰρή- 

νην πρὸς τοὺς ὁμοψύγχους τῶν ἀδελφῶν, σπουδὴν χαὶ 
μέριμναν ὑπὲρ τῆς τῶν " ἐχχλησιῶν τοῦ Κυρίου 
διαμονῆς. Γίνωσχε γὰρ, ὅτι εἰ μὴ τὸν ἴσον ἡμεῖς 
ἀγῶνα ὑπὲρ τῶν ἐχχλησιῶν ἀναλάδοιμεν, ὁπόσον 

ἔχουσιν οἱ ἀντιχείμενοι τῇ ὑγιαινούση διδασχαλία 
εἰς χαθαίρεσιν αὐτῶν χαὶ παντελὴ ἀφανισμὸν, οὐ- 

δὲν τὸ χωλύον οἴχεσθαι μὲν παρασυρεῖσαν “ ὑπὸ 
τῶν ἐχθρῶν τὴν ἀλήθειαν, παραπολαῦσαι δέ τι καὶ 

.- ο , ᾿Ὶ , φ΄ω "ἢ , 

Ο ἡμᾶς τοῦ χρίματος, μὴ πάση σπουδῇ χαὶ προθυμίᾳ 
.) ς ,ὔ τ ᾿ 5 Ἵ ᾿ ,ὔ Ὡν 

ἐν ὁμονοίᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους, χαὶ συμπνοίᾳ τῇ 
Ἀ λ τὸ, ΥΟ μεν 7 ιν χατὰ τὸν Θεὸν, τὴν ἐνδεχομένην μέριμναν ὑπὲρ 

“ ζὰϊς ὧν “ - , 
τῆς ἑνώσεως τῶν ἐχχλησιῶν “ ἐπιδειξαυιένους. Πα- 

"ὋὉ Ἀπ ο -- - - Ν ει 
ραχαλῶ οὖν, ἔχόαλε τῆς σεαυτοῦ ψυχῆς τὸ οἴεσθαι 

Ν ᾿, ς , τ ,ὔ Ων 0 οὐ Α 

νιηδενὸς ἑτέρου εἰς χοινωνίαν προσδεῖσθαι. Οὐ γὰρ 
“- τ Α τα ,ὔ 

χατὰ ἀγάπην περιπατοῦντος, οὐδὲ πληροῦντός ἐστι 
-Ὁ - - ᾿" ᾿ “ὁ Ν 

ἐ τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ, τῆς πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς 
, « Ἁ ΕΣ Ἁ σ ΟΑ Ε] - 

συναφείας ἑαυτὸν ἀποτέμνειν. Δ μα δὲ χἀχεῖνο λο- 
“γ Ἃ “2 τῇ Ἷ “ ο, γίζεσθαι τὴν ἀγαθήν σου προαίρεσιν βούλομαι, ὅτι 

“Ὁ -" “ ᾿ ἊΝ 

τὸ τοῦ πολέμου καχὸν κύχλῳ ' περιιὸν, χαὶ πρὸς 
φό να ὙΠ νι. “. ΟῚ - χΧλλ ᾿ ὁ τ 
ἡμᾶς εἰσέλθοι ποτὲ, κἂν μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ἡμεῖς 
-Ξ " ΒΕ ᾿ τῇ 
τῆς ἐπηρείας παραπολαύσωμεν ν» οὐδὲ τοὺς συναλ-- 

- , ἈΝ Ὁ Ὡῳ ΕἸ ᾿ 
Ὁ γοῦντας εὑρήσομεν; διὰ τὸ ἐν χαιρῷ τῆς 5 εὐθυμίας 

« “- Ν 7 - ,2.2 4 ε 

ἡνῶν μὴ προχαταβαλέσθαι τοῖς ἠδιχημένοις τὸν 
“Ὁ , Ν 

τῆς συμπαθείας ἐρανον. 

δὲ τη Εριβε. 120. 

Ρ ἐχχλῃσιῶν} Ηα}]. δα 1 τοῦ Θεοῦ. 

ς ὑπὸ τῶν ] 810 {γ65 νοϊαπἐιβϑιτηῖ (ὑοαϊοο5 οἰ ΠῚ Ρ]α- 

ΤἼΡιι5. 4115. ΕΑ παρὰ τῶν, Μοχ 661] παραπολαῦσαι 

ἔτι, (ὐοάϊοο5 τποάο οἰἰδε1 αὖ πὶ ἰοχία. 

ἃ ἐπιδειξαμιένους 1 Μοά. ἐπιδεξαμιένους, διιδοίρίεπίος, 

6 τὴν ἐντολήν 1 510 {τ65. γϑ πβίϑϑι τη] (οάτοο5. ἘΠῚ 

τὸν νόμον. 

Γ περιιόν 1 81. ΜΙ55. ἘΔ1Π περιίοι. ΠΡΙ ἀ6 πὶ 611 ἔλθοι. 

Ἴτο5 νοις 5511 (ΟἸσ065 αἱ ἴῃ ἴοχία. ΤΑΡ πον 6 σο- 

ΤῈΠῚ εἰ χαὶ πρὸς ἡμᾶς εἰσέλθοι, οἱ αὐ πο5 ρευνεπεν. 

5.4 ποη ανομπί Νῖ55. σο]οο5. 

5 εὐθυμίας 1 510 πάρη ἔνο5 Οοάτϊοοβ, ἘΜΠΤΠ εὐθηνίας. 



ἘΡΊΙΒΤΟΙ,Α ΠΧΥῚ. 29 1 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ἔς. ΒΡ ΘΙ ΑΕ ΧΟ ΥῈ: 

Ἀοραΐ ΑἰΠαπαβίτπι ΒΑ511ι8, αὐ ΟσοΙδηΐα}65 δα βιισοιγγοπάιπι ΟΥοπίὶ ἐχοῖτθξ ; οἵ ουτὴ ἡ ἰβοι ἀπτὰ ΑπΉ ὉΠ 6- 

πιαπ 5018 ΒΘ ατα Ῥοβδιῖ, μὰπο Ῥγουϊποίατη βαβοϊ ρα. 

᾿Αθανασίῳ, ἐπισχόπῳ ᾿Αλεξανὸδρείας. 

Οὐδένα τοσοῦτον ἡγοῦμαι λυπεῖν τὴν παροῦσαν 
- - δ ᾿ ᾿Α 

τῶν ἐχχλησιῶν χατάστασιν, μᾶλλον δὲ σύγχυσιν, 
- ᾿, 

εἰπεῖν ἀληθέστερον, ὅσον τὴν σὴν τιμιότητα" συγ- 
-» .- Α , 

χρίνοντα μὲν τοῖς ἀρχαίοις τανῦν , καὶ παρὰ πόσον 
Ὁ , ΝΜ εἶ ταῦτα ἐχείνων ἐξήλλαχται λογιζόμενον, χαὶ ὅτι εἰ 

Ἁ Ν Θεν δὶ Α τ" ε 5ς7 ἘΘΑ, ταν Ἐπ τ᾿ χατὰ τὴν αὐτὴν δρμὴν " ὑπορῤῥέοι ἐπὶ τὸ χεῖρον 
} , ὑδὲ “ Χ λύ οἴ δ}. τὰ πράγματα, οὐδὲν ἔσται τὸ χωλύον, εἴσω ὀλίγου 

χρόνου πρὸς ἄλλο τι σχῆμα παντελῶς μεθαρμοσθῆ- 

ναι τὰς ἐχχλησίας. Ταῦτα πολλάχις ἐπ᾽ ἐμαυτοῦ 
ἐς -» Ἁ - γενόμενος διενοήθην, ὅτι εἰ ἡμῖν οὕτως ἔλεεινὴ τῶν 

5. Ὁ , } ἐχχλησιῶν ἢ παρατροπὴ καταφαίνεται, ποίαν τινὰ 
τῪΨν , ᾿ 

εἰχὸς ἐπὶ τούτοις ψυχὴν ἔχειν τὸν τῆς ἀρχαίας εὖ- 

σταθείας καὶ ὁμονοίας περὶ τὴν πίστιν τῶν ἐχχλη- 
“- ο-Ὸτὦο " Ἀ 

σιῶν ἅ τοῦ Κυρίου πεπειραμένον ; ̓Αλλ᾽ ὥσπερ τὸ 

πολὺ τῆς λύπης τὴν σὴν τελειότητα περιίσταται, 
« - Α τ 

οὕτως ἡγούμεθα προσήχειν καὶ τῆς ὑπὲρ τῶν ἐχ- 

χλησιῶν μερίμνης τὸ πλέον τῇ σῇ διαφέρειν φρο- 
7 , τὐῷ πρῚ ᾽ν, ΕΣ . δι Ὁ 5 γᾺ; 

νήσει. Πάλαι οἰδα χαὶ αὐτὸς, χατὰ τὴν ἐνυπάρχου- 
- , 

σάν μοι μετρίως τῶν πραγμάτων χατάληψιν, μίαν 

ἐπιγνοὺς δδὸν βοηθείας ταῖς χαθ᾽ ἡμᾶς ἐχχλησίαις, 

τὴν παρὰ τῶν δυτικῶν ἐπισχόπων σύμπνοιαν. Εἰ 

γὰρ βουληθεῖεν, ὃν ἀνέλαθον " ὑπὲρ ἑνὸς ἢ δύο τῶν 
Ἁ Χ , “τκ ΓΝ εὐ α , . 

χατὰ τὴν δύσιν ἐπὶ χοχοδοξία φωραθέντων ζῆλον, 

τοῦτον χαὶ ὑπὲρ τὴς παροιχίας τῶν καθ’ ἡμᾶς με- 

ρῶν ἐπιδείξασθαι, τάχα ἄν τι γένοιτο τοῖς χοινοῖς 
᾿ ο ὄφελος, 

, Ν ’ Χ - ς τω “Ὁ 

πλήθους δυσωπουμένων, χαὶ τῶν ἑκασταχοῦ λαῶν 

οω ν᾿ ἌΣ ἢ τὰὦρ 

τῶν τε χρατούντων τὸ ἀξιόπιστον τοῦ 

᾿ , 5. πον Ν 9 Ξ..7 Γ΄. Ὁ τὸ 
ἀχολουθούντων αὐτοῖς ἀναντιῤῥήτως. Τὶς οὖν ταῦτα 

--" τὦ 7, , , 

διαπράξασθαι τῆς σὴς συνέσεως δυνατώτερος; τίς 
» Ν Ὁ, 55, , - Ὡς ῃ ᾿ ᾽, 

συνιδεῖν τὸ ὄέον ὀζύτερος; τίς ἐνεργήσαι τὰ γρή- 

᾿' ὑποῤῥέοι 1 1[ἰὰ Ξεχ Μί55. Ἐ41 ὑποῤῥέει. 

ἃ τοῦ Κυρίου ] [1 ἔγο8 γαἰπβ  55πὴ1 (οάἸςο5, Ηλι], 

Μεά. εἴ (ο15]. ΕΔ πΠῚ τοῦ Θεοῦ. 

Ρ ὑπὲρ ἑνὸς ἢ δύο 1 [ἡ οτὰ Οοαϊοῖς ΠΡ βεοαπάϊ 16- 

διΐαν οο ΒΟ] ταπὶ : περὶ τῶν κατὰ Ῥώμην ἐπισχύπων 

Αὐξεντίου, καὶ τῶν περὶ αὐτόν. 

ς τῶν τε χρατούντων  Εδάθηη νοῦς Τππρογαΐογοιηῃ 46- 

βιστιαΐ ἴῃ Ἐριβί. 68. 816 ἀιιΐοπι ᾿πέουργθία πο βιιβέα]1- 

πλῈ15 σα! 414 ἐγαΐ Δι Ί σα τῃ του οοπίοχία. ΠΙπ 

ΘΠ, ἀκολουθούντων αὐτοῖς, ποη ἀερεΐ γϑίουυι δα πὴ - 

ῬΟΡΑΓΟΡΘΠῚ ; Δ]ΠΙΟΖ11 ΒΆ51111|5 ΡΡΟΐαΙσδοῖ αὐτῷ, τιὶ ἰὼ 

ἐ 

Β 

“«Τιμαπακῖο, δρίϑοορο ϊοσαπάνίω. 

τ. ΝΟΙΪΠΙ ἀΡΌΙΓΓΟΥ ἰαπίπ πὶ ἀο]οΥ ς Αἰ θυγο ΡΙΩ- 

56 ΠΈ6}) ΘΟΟΙ ΘΒ] Δ. ῚΙΠῚ 518 {111}, 561 ῬΟ τι5, τις γΘΥΪτ5 
ἸΟΖιιὰ, ΘΟΠ 510 Π6ΠῚ, “118 11} Ρ Θοβία Π 180. {π86, 

4] ΘΟΠῚ ΑΓΔ 5 ΟἸΙΠῚ ΠΥ ]5015 Ρ} Ὁ 56 ἢ 18, 48 [πἸΠῚ 116 

Πιδθο ἃ} 115 ἀἰβίθηξ, 1π 16 ]}16 15, ἂς {Ππ|4 δεϊαπη οοη- 
51:66 γ85, 51 γ65 δ θη ᾿π|ρθέτι ἴῃ Ρ6 7115 ἀ Πα] να πεῖν, 
Π1Π1] ῬΡΌ ΠῚ ΙΓ τι Π}, {ΠΟ ΠΉΪΠτι5 Θοο οί Ὀγονὶ ἱπ 

ΠΙᾺ ΠῚ “Ια ΠΙ ἤΔ1η [ΟἹ Δ ΠῚ ΡΘΗ ἔτι5 ἐΡἃ Π5 ΠῚ Π ΓΘ ἔπ}. 

Ηδο 5:2})}06 Ἰηθοι ἴρ56 οοσίίαν, 51 ΠΟΡΪ5. δήθο 

ΤῊ Ϊ5ΘΓᾺ 1115 Θοο θϑίασιιπι ἀθργὰν δῖῖο νἹ δέ", {68}} 

«Θαιπι ἈΠΙΠη0 ἢΪ5 1 ΓΈτ15 6556 μΔΓ 511, {|| θυ Ἰβοᾶ πη 

{Ὁ Π4ΕΠΠΠΠ αἴθ πη οἱ ᾿π Π 46 σοποοΡ ἴδ} ΘΟ Ο 69]. ΠῚ 

Σ Το ΏΪη1 ΘΧΡΘΡίι5 6519 ΑἹ αι θη δ ἀπηοάτιπ ρ] γ] Πηὰ 

Ῥᾶγ5 40] γ]5. δὰ Ῥ δϑι Π ΠᾺπῈ ἔππιᾶ πὴ Ρ ΟΡ ΘηΪ : ̓ὰ 

ἄδοθυθ ἃν ΡΠ, τιὖ δὲ 5011 01 {π41Π|5 ῬΓῸ 66 616-- 

5115 Ῥ] ΕΝ ηΙὰ δα] τὰ η} ΡΥ θη 8 πὶ ρογεηθαῖ. Πι- 

ἄτιπη ΠΟΥῚ οἵ 1056 ΡΓῸ ΠηΘΠἸΟΟΓῚ Πηθὰ ΓΟΡῚΙΠῚ ΠΟΙ] -- 

[ἰ, ΠΠᾺ ΠῚ 6556. ΘΟΟΙ65115 ΠΟϑ 5. ΔΙΙΧῚΠΙ ν]Δ ΠῚ, 5ἱ 

ΠΟΡΊβοῖιηι ΘΟΠΒΡΊΓΘηΣ ΟὐοΙ ἀθη 4165 θρίβοορὶ. ΝᾺ ΠῚ 

51 γοιθῦῖηΐ, φαοα Δα] του πξ ὑπ Π1Π} 1 ΠΠῸ 

ἅπ| ΔΙΓΕΓῸ, ΡΟ ού56 ἴῃ ΟσοΙ ἀθπίθ 5θηΕ6 ἄδργθ- ἴτπυς δαὶ 

ΠιΘ 515, {Ππ|4 Θεὰ ῬΓῸ ΠΟΒΙΓΑΡ απ ΡΑΡΠ ΠῚ ρὰ- 

ΤΌ οἷα οϑίθμθρ ; [Ὀγ α556 ΓΘ θτ15 ΘΟ ΠῚ ΠΉ 1 Π1 115 ΠΟΠ Οεοοϊἀθηῖο 

Π1Π1] ΔΘ ββθΡῚ  τ{ΠΠ1{8115, ΓΠ ΡΟΓΔΙΟΥ 6 ΠλΠΠ ππ Πη15 

πο ΟΥ ΓΘ ἢ ΤΟ ΘΙ πί8 δὲ ῬΟρα]15. πΡΙ τι6 0505 

5116 4ἼΠΡ10 56 ΘΠ Ε]}0115. Οἷ115 ἀτιΐθπ) δ] μος ρους 
Ποϊθη ἃ ῬΟΙΘΠΕΟΥ δϑὲ θυ ἀθπεῖα ἔπ 9 {15 δά νἱ- 

ἀδπάτιπ αι! ἀθοθαΐ δοιον } {15 αὐ μονἤοϊοπάα 

4185 Ργοβιηΐ οἰ ποδοῖον ὃ 4115. δὰ ἀοϊεπάιτι) οχ 

[γί γαη. ΔΙ] ΟΠΟΠ 6 ΡΓΟΡΘ 510. 9 {{|5 ρου ππὰπὴ γ6- 

ἐριβί. τηοάο οἰζαία, Ῥγίθγοα ποῦ ἰαπίμτῃ 510] ἄς  ἃ- 

Ἰθηΐθ Ῥο ]]οοθαίασ, τ οιιτὴ ρΡΟρ]15 ἴσο πὶ ἃ 58 Δ ΠῚ 

Πάοτη βρογαγοῖ ὁδί θμβαγιη : 564 Πθς τ ίουυὶ ἀθθοπς 

ἃ Οοοϊἀοηίαϊοβ, ἴσα πὸ ποβίγα ἤγμηδίαν ἰπΐον- 

Ρτοϊαϊο. Νὰπι οὕπὰ ἰθο γευθὰ, δὲ μοριείϊς τιδίχια 

ἰρ505 εἰπε ἀμδῖο δειδηίίδιις,, τοίου ἀἜροαηΐ δα Οο- 

οἰἀεπίαδ]οϑ ; ἑοΐα τὸ5 ΔΙ στὰ ἃ0 ΠΟῸῚ οχ Βα511Π1 ΠΊΟΓΟ 
αἸοῖα εβϑθῖ, 81 [5 γόοῖριιβ, τῶν τε χρατούντων, 188 

ῬΓοχῖπηα ἀπίθοθατιηϊ, ΠΟ πῃ] ἢ ῬΘΥβΟπᾶτῃ, 564 μ]ιι- 
65 ἀοβι σπαϑβοί, 

ΟἸ ας 515 - 

Κις 

ΧΗΥ͂ΙΓ. 

Ἵππο 37ηι. 

αἰΐον [Ἰεοτθ- 

(ἰσὰ5 15 

ἀορτεϊιεηϑὶ. 



228 5. ΒΑΒΙΠΙ 

ΟἸαςοῖς Πν νουοηα σά ηΠ16 ἐπα Οσοιἄσηε το] ν ΘΟ ὈΙ ΠΟΥ ὃ 

ΘΙ Π4πὸ ΔΠ πο ΠΙΟΠιΙΠΉΘΠ πὴ ΠΠ ΟΡ ἘΠ} 115, {πᾶ 

ΨΊνΘ ΠΕ] γα οπ6 αἰ Πιη., μα ΓΟ ἴῃ ῬΙ]Π115 γ6 Π6- 

γαπάθ. ΤππιπηθΡῸ5 105 ΡΙῸ Ρῥ᾽οίαϊθ χη 1105 [ὰ-- 

θοΥῸ5. Ποὺ τιπὸ [οῖο θχοῦπᾶ : τη] 6 ἃ]! 4105 ΟΧ 

ΟἸΒΛΑΒΕΞ ΟΛΡΡΛΑΌΟΟ. ΛΆΘΠΙΕΡ. 

͵ , ῃ χα 
σιμα πραχτικώτερος: τίς πρὸς τὴν χαταπόνησιν 

«ὖςἜ Ὁ ΄ω ᾿ “- , τῶν ἀδελφῶν συμπαθέστερος ; τίς τῆς σεμνοτατης 
ἢ] - ᾿Ξ -Ο΄ "ἝΝ ΑΕ κ κ "νξξ σου “ πολιᾶς πάση τῇ δύσει αἰδεσιμώτερος ; Κατά 
΄ - τ» - » 

λιπέ τι μνημόσυνον τῷ βίῳ τῆς σῆς ἐπάξιον πολι- 
,ὔ 

τείας, τιμιώτατε 
ΝῚ }Ὶ 

επάτερ. Ἰ οὺς φϑο Ὁ ἐχείνους ὕπερ 
ΕΣ Ἀ 

τῆς εὐσεῤείας ἄθλους ἑνὶ τούτῳ βαποία [τὰ ΘΟ ο δα ὙἹΓΟ5 ἢ 58Πὸ ἀοοίπὰ ρμοϊοηῖος αὶ 

δα Ονοοἀοπία]ος. ΘρΡΊβοορο5 : ΘΧΡΟΠΘ 1{Π15. σα] δηη]-- 
[αΐθ5. {αἰ θτι5. ῬΡΟΙΜΙΉΤΙΡ : 5ΠσσθΡρ ΤΠ 111} ΟΡ Ι5 

, χαταχόσμησον 
-" Ε , -“ μῚ } 

ἔργῳ. ᾿Ἔχπεμψόν τινας ἐχ τῆς ἁγίας τῆς ὑπὸ σε 
Ἂ 5 Ὃ ,ὔ Ν᾿, ἐχχλησίας ἄνδρας δυνατοὺς ἐν τῇ ὑγιαινούση δι- 

[οὐθη τ : 5 58 }1116] ΘΟ ]65115 : Δί ΠΙ ΚΘ ΓΘ ππὰ οὐπὶ δασχαλίᾳ πρὸς τοὺς χατὰ τὴν δύσιν ἐπισχόπους" 
. , ΡῚ Ὁ -" "Ρ. οὁυ 7 

ῬΟΡ᾿]15 θ6 110 ΟΡΡυρΠδΕ5: ΟΡ ᾿δΟΙΠΠοα5 ρΡθοο5: διήγησαι αὐτοῖς τὰς χατασχούσας ἡμᾶς συμφορᾶς" 

Ροίθ σγαιϊαπι ἃ θοιἶπο, πὶ ΔΙ] μδοῖβ ΠΟ Πα- 

ῬΘΠΓ} ΘΟ Ο]65115 “πη Π)] ξαϊ. Θοῖο ΘρΊ5[0 185 ̓ ΠΠρηὰ5 ἐχχλησίαις- πολεμουμένοις τοῖς λαοῖς συγχαχοπά- 

6556, τι Γ65 ἴδ ΠΠΟΠΊΘΗἿΙ ϑδ δαί". 56 Ππρίτι6 

{πὶ ἀν ΘΧ ΠΟ 06 ᾿πἶσθ5, ΠΟ 58Π6 ΠΙΆ ΘῚ5 

«Ππιλ τ ΘΟΠΟΡΟΒ 5511}. Ρτ151]65. ῬΌΘΡΟΡΙΙΠΙ ΔοΟἸΠηἃ-- 

Τ|0Π6 : ΠΘΩΠ6 ΠΟ5 ἀΟΟΘΠη15 Ἰσ ΠΟΥ ΔΗ 61, 50 ( [6511-- 
πδηἰὶ 1} Θἴπ]ἢ ᾿π 6 ἢ 4 Πη1|5. 

ὑπόθου τρόπον ἀντιλήψεως" γενοῦ Σαμουὴλ ταῖς 

ῃ ΝΣ ὍΥΑΆ ΞΕΡΕΡΕΝ Ὁ, λ δε εν ὅμ.; 
ἡησον" ἀνένεγχε ᾿ εἰρηνικὰς προσευχάς" αἴτησον γά- 

Α “- , 

ριν παρὰ τοῦ Καὶ ΒΟ) εἰρήνης τι υνημόσυνον ὅ ἐνα- 
ν “" 

- - ΕῚ μι ΕΣ - Ὁ 
ρεῖναι ταις ἐχχλησία!ς. Οἶδα ὅτι ἀσθενεῖς αὐ ΕἼ" : 
στολαὶ, πρὸς συμβουλὴν τοῦ τοσούτου πράγματος. 
᾿Αλλ᾽ οὔτε αὐτὸς τῆς παρ᾽ ἑτέρων παραχλήσεώς 

0 χρήζεις, οὐ μᾶλλόν γε ἢ τῶν ἀγωνιστῶν οἵ γενναιό- 

τατοι τῆς παρὰ τῶν παίδων ὑποφωνήσεως " οὔτε 

ἡμεῖς ἀγνοοῦντα διδάσχομεν, ἀλλ᾽ ἐσπουδαχότι τὴν 

δρμὴν ἐπιτείνομεν. 
2. Αά γο] 5. 4αϊάθη γῸ5 Οὐ θη Ε5. [ΟΡ α556 Πρὺς μὲν οὖν τὰ λοιπὰ τῆς ἀνατολῆς ἴσως σοι 

ΠῚ Ῥ] αυίπιτη. οὔτι. Δα ΘΗ ἴΟ ΟΡ 5 Θϑὲ, αἰαπιιθ χαὶ πλειόνων συνεργίας προσδεῖ, καὶ ἀνάγχη ἄνα- 

ΟσοΙἀθηΐα θϑ ΠΘ 6556 Θϑὲ υβρθοίαν. Β6 4 Ρ ΡΟ ὩΡτι5 μένειν τοὺς ἐκ τῆς δύσεως. Ἡ μέντοι τὴς χατὰ τὴν 

ΔΠΠΟΟΠ ΘΠ ΘοοΙοβίδο δἰδἔτϑ ἀρ 6 ΘΧ ἔπὰ μ᾿] θέαι θ 
Ρομάοι; 

, 

᾿Αντιόχειαν ἐχχλησίας εὐταξ ξίαᾳ προδηλῶς τῆς αἧς 

1ϊὰ τις ἰῃ 8105 4α! θαι ἰθι ρΘΡἈΠΠΘπ0 ἤοτηται θεοσεβείας" ὥστε τοὺς μὲν " οἰκονομῆσαι, 

{4 015»). 105. Ὑ6}Ὸ ΘΟΠΙ 6505, αἰαιι8 Ἐςο]οϑὶθθ το- τοὺς δὲ χαθησυχάσαι, ἀποδοῦναι δὲ τὴν ἰσχὺν ᾿ τῇ 

θὰ Ρ6Ρ σοπυον πὶ τοϑεϊτια5. ΤΊ Ὶ ΘηΪ πη, ΒΡ 6 η- 

{1551 Π]ΟΓ ΕΠ ΠΊΘΟἸΟΘΟΙ ΠῚ ΠΊΟΓΟ, ΟἸΡΆΠΕΙ ΠῚ ΕΠ ΠῚ ἃ 

Ῥ ΘΟ ρα 5 ρανεῖ τι5. 6558. [Δ οΙ ΘΠ τι}, ΠΙ6]1π|5. ἴρ56 

Ἐροϊοοῖα ΠπἉτη (|50{π4 ΠῈ 4}1π|5 ῬΕΥΘΡ]οΪ5. Οὐ ἀπίθπ μὰ- 

Ἀπαοοίιθπα ΠΝ ΟΥ̓ΌῚ5. ΤΘΡγά τι} ΘοΟ  οϑῖδ, «ποὰ ρητοίονθη-- 

αὐξη τιν 4) 51] σοη τ ησογθὲ δά οοη- 

ΘΟΥ Ἰατὴ γον Θ, Π1Π1] ᾿πηροάϊροῖ, {πομλΐπτ5 ψϑ]τὶ 
σαριξ ΘΟΥΓΟΘΟΓΑἰ ΠῚ ΠΠΙνΘΥ50 ΠΟΡΡΟΙῚ 58 Πα 6 ΠῚ παντὶ τῷ σώματι ἐπιχορηγεῖν τὴν ὑγίειαν. Τῷ ὄντι 

5 ρα άϊθι. Ἀθνοιὰ διιΐθι πὰ ᾿Π Ἰσθπὲ βαρίθητα δὲ ἶ 

6 Θυ Π ΘΠ Οα ΘΟΠῚΠ]ΒΟΡΑΙΠΟΠΟ τι} 15 1{Π1π5 ξοογται- 0 Ἑ 
ἀἴπ65, {1188 ΠῸῚ ἃ} Περυ οἷ ΠΟ 0 5οἰβϑὰ εϑί, 5ϑὰ οὖχ ὑπὸ 

- “ὦ ΄ κ Α “ " , 

ε ᾿Εχχλησίᾳ διὰ τῆς συμφωνίας. Καὶ γὰρ ὅτι ὀφεί-- 
Ἂ κ᾿ ΄ εν" : “ Ὦὠιψ. 
λεις, χατὰ τοὺς σοφωτάτους τῶν ἰατρῶν, τῆς ἐπι- 

“ “ -“ , “ δ 
μελείας εχ τῶν χαιροιωτατων ἀραΕσο σε πᾶάντος 

ἀχοιθδέστερον αὐτὸς ἐπίστασαι. Τί δ᾽ ἂν γένοιτο ταῖς 

τοὺ χατὰ τὴν οἰχουμέ νην ἐχχλησίαις τῆς ᾿Αὐτιαχείας 

ἄσιπη 511. ΛΒ ΠΟ Πρ ἢ ΑΚ ἐπικαιριώτερον; ἣν εἶ συνέθδη πρὸς ὁμόνοιαν ἐπα- 
ΕΟ δι τ Ω͂ δ 22ς ΄ 

νελθεῖν, οὐδὲν ἐκώλυεν, ὥσπερ κεφαλὴν ἐῤῥωμένην, 

τῆς σῆς δεῖται σοφίας χαὶ εὐαγγελικῆς συμπα- 

ἐχείνης τῆς πόλεως ἀῤῥωστήματα ἥ γε 
- ΄ - Ν , 3 

τῶν αἵρετιχῶν διατέτμηται μόνον, ἀλλὰ 
40 115 6141, {π| 1θ ᾿ΠΊΘΡ 56 56 {106 56 ἀϊοσιπί, χαὶ ὑπὸ τῶν τὰ αὐτὰ φρονεῖν ἀλλήλοις λεγόντων 

ὦ πολιᾶς 1 ΤΤο5 Μ55. εἴ βθοιιη ἦα ππαπιὶ Νοἤϊοδιιβ πο- Ἀ 
λιτείας. 

5 χαταχόσμιησον Ἴ [1 ΝῖΞβ, δορίοπι : β1| χατάστησον, 
σοπἤίπια. 

ἴ εἰρηνιχάς 1 Α4 ογὰᾶτη (ὐοαϊοῖς Περι 35. οἴρξογυαΐ 

Οὐοπαθεῇβιτιβ 06. 5 ΟΠ Ἰπιπὶ ]ΘΡῚ : ὅτι τούτων τῶν εἰρη,- 

εἰχονομῆσαι 1 5ρεοσΐαπξ πες «ὦ Ῥαυ]πτιπι., {ππ6 πὶ 

οὕ Ῥτουϊἄογεῖ ΒΆΚΊΠ1π5 ποῖ ΠΡΘΠΓΟΡ 46 510 ορ᾽παῖΐο 

7ὰτ ἀδοδββαγιιπη., ἈΠ Φα14 11 6] αβάπι6 ο]ογ οἷβ ἀοίουτὶ 
γο]οραΐῖ, φαοα Ππᾶπο Παοξαγαπι σοι ηϑᾶροξ 86 πη0]6- 

βϊατη Ἰοπῖγοῖ, (Ἰάσυῖι5. ᾿θο ἸπΠἸοαπ αν ἴῃ ορίβίο]α 86 - 

46 ΠΕ. 

ἱ τῇ ἐχχαλυησίᾳ Ἵ [τὰ Δῖ55. β6χ, δὲ ραᾶι]ο ροϑβὲ ὀφείλεις. 

Ἐάδπὶ τῆς ἐχχλησίας οἱ ὀφείλῃς. Ηαβεὶ ὀφείλεις 2 Ῥατί5. 

Κ' ἐπιχαιριώτερον 1 Πἰὰ Μεά. εἰ (015]. Ἀτγΐπηιιβ Δ0 

ῬΓΙπηὰ τη Δ Πτὶ Ηαν]. 4παπα ᾿δοΙ ΟΠ πὶ σΟΠΠτιπδηΐ 4πᾶ- 

ἴον. Δ}1 (οάϊοεϑ 1 ἴῃ 4αῖθιι5 Ἰοριταν ἔτι χαιριώτερον. 

νικῶν προσευχῶν μέμνηται χαὶ ἐν ταῖς μυστικαῖς εὐχαῖς 

τῆς θείας λειτουργίας ὁ μέγας πατήρ. Παχτιπι ραοϊβοα- 

γα. ΡΥ οιιτηι τη δἸγεπιϊ! Θἰ1ατηι ἐγ τη γδέϊοὶς ργδοϊδτις εἰϊ- 

νίπεθ {ἰτιὲς πιπστι5 ραΐον. 

8. ἐναφεῖναι 1 [1ὰ 56χ Νί55. ἘΔΠῚ ἐναφεθῆναι. 
Ροϑβί ο1{| πρὸς συμδολήν. δὲχ 585. αὐ ἴῃ ἰοχίιι, 

Ῥαι]ο 

Ἐα1Ε χαιριώτερον 



ἘΡΙΘΤΟΙ͂Α ΕἘΧΥῚΙ-: 

διασπᾶται. Ταῦτα δὲ ἑνῶσα' καὶ ἃ εἰς ἑνὸς σώμα- 
» , -Ὸ» 

τος συναγαγεῖν ἁρμονίαν, ἐχείνου μόνου ἐστὶ, τοῦ 
χαὶ τοῖς ξηροῖς ὀστέοις τὴν εἰς νεῦρα χαὶ σάρχα πά- 

ξΖ - “ὦ “ 

λιν ἐπάνοδον τῇ ἀφάτῳ αὐτοῦ δυνάμει χαριζομένου. 
΄ μον». , 3 - - Ἵ 

Πάντως ὃὲ τὰ μεγάλα ὃ Κύριος διὰ τῶν ἀξίων αὐ-- Β 
- 5» - 7 ΚῊ φν5 ΌΝ -,ιοω 

τοὺ ἐνεργεῖ. Πάλιν οὖν χαὶ ἐνταῦθα τῇ σὴ ψεγαλο- 
“ »» Ψ » 

φυΐα πρέπειν τὴν τῶν τηλιχούτων διακονίαν ἐλπί- 
“᾿ 7ὔ Νὴ - ὦ 

ζομεν, ὥστε χαταστορέσαι μὲν τοῦ λαοὺ τὸν τάρα- 
-- Χ " λ ͵ 

χον, παῦσαι δὲ τὰς μερικὰς προστασίας, ὑποτάξαι 
᾿ , 7 5 

δὲ πάντας ἀλλήλοις ἐν ἀγάπη, χαὶ τὴν ἀρχαίαν 
3 δν Σ »,,.οὦ ὩἋ 5 ,ὔ ἵ 
ἰσχὺν ἀποδοῦναι τῇ ᾿ἰχχλησία. 

ἃ εἰς ἑνὸς σώματος ἡ (ο15] πἀξονάας οὐ ἄπο ΠΘΡῊ εἰ ΠῚ 

Σὺ 

αἰβοουθ ἔτη". ΕΟ γ 1 Ὸ σΟΠ ΟΠ Προ, δὲ δὰ τἰτι5 οο}- 

ΡΟΥῚ5. Πὰν ΠΠΟΠΙ ἢ 6 Ἰσονθ, 1ΠΠπ|8 οϑὲ 5015, 48] 

Οἵ 516 6015 Οβ810 115, πῇ ἂ(ἰ ΠΟΡνῸ5. δὲ σαρποῖὴ ἄθηιϊιο 

γθάθδηΐ, ΠῚ ΘΠΔΡΓΆΒ1Π δια μοϊθϑίαϊθ ἰἈν στ, 

ΤΟ ΠΉ 15. ἃιιΐθη ΟΠΊΠΙΠῸ μηδ σ Πᾶὰ Ρ6᾽ 605, 48] 56 

ἀἸσηι διιηΐ, οἰποιι. Ἀτιβιι5 Ἰστταν οἱ ΠἸσ τᾶ σΠδη]- 

"16 ἢ} ἐπιᾶπὶ δοθοῦν ο ἰδ ἴαυ τ ΤΟΡ τ Δα ΠΉ]η]-- 

ϑ[ν ΠἸΟΠΘ ἢ) ΘΠ ΘΡΆΠΏΠ5., 8660 τι ρΡορα] «α]θηὶ 
τὰ ἈΠ τὰ ΠΟΙ ρόβϑοα5, ρΓϑο δοΐιιρὰ5. ἀπ !Θ ἢ ρᾶΓ ]- 

ΟΠ] Γ 65 ἀΌΓΟσΘ5, ΘΓ ΟἸΠΠΘ5 5100] ΤΠ ]ΟΘΩῚ 5110}10 185 
ἴῃ ἀΠΘο ΠΟ Π6; 46 ΤΟ Ρ}Ί5οῖην ᾿υρο] ο5185 Γ δε τι85. 

ΟἸα551511. 

ξζ' 
σαν ἘΠΙΣΤΟΛΗ ἘΡΈΒΕΘΙΑ ΤΕΣ ΥΤΙ. Πὰς 

1. 

Ἀοραῖα Πογοῖ μοὶ ἀρογίλιι5. Ἔχ ρῇ σας ΒΆΒΗΠτι5, φιιοἱ ρυϊονθι5 ἸπἀἸοα γοναὶ ΕΠ ον 15, 5ῖο ἃ ΠΕ ΘΟ Ἶο ΤῸ5 σοπῖρο- 

ΠΘη (185, ταὐ ΔΙΌΙοἴ1 15 ΕΟ 6β1α: ΘΟΓΡΟΥῚ ρ᾿Γαϑιῖ, 1πὶ 1105 ἀππίομα Ὁοοποιηΐα Δ ΠΙ Βοαίτν: 11ὰ οπΐπὰ οἵ ᾿ρβῖ5 Οοοῖ- 

4 πα ΠΠΠ|0115 Ρ] αοτ556, τὖ ΠΕ τοτ ῬῸΡ Ὀραΐαχη ΘΥ ναπιπὶ ἃἰ]α 6 ἐοβίαη ται. 

Β ͵ὕ ,ὔ 3 ͵ὕ 

᾿Αθανασίῳ, ἐπισχόπῳ ᾿Αλεξανδρείας. 

λ δ ἱΞ - - 7 

Ἐμοὶ μὲν ἐξαρχοὺν ἐφάνη ἐν τοῖς προτέροις 6 
, Ν , ο 7 

γράμμασι πρὸς τὴν σὴν τιμιότητα τοσοῦτον ἐνδεί- 
ω φ- Ψ ξασθαι, " ὅτι πᾶν τὸ κατὰ τὴν πίστιν ἐῤῥωμένον 

Ὄρ ᾿. Ε 7 9 , 3 ,, Ὁ ΡΆ τοῦ χατὰ τὴν ἁγίαν ἐχχλησίαν ᾿Αντιοχείας λαοῦ εἷς 
, το τὰν ᾿ υἱαν “συμφωνίαν χαὶ ἕνωσιν χρὴ ἐναχθῆναι, πρὸς 

᾿Ν “- " “ , Ἷ 
. τὸ δηλῶσαι, ὅτι τῷ θεοφιλεστάτῳ ἐπισχόπῳ δέελε- 

, Ν᾿ , Ἅ 7, ,ὕ . Ὁ ΄ ΄ 

τίῳ δέοι τὰ εἰς μέρη πλείονα νῦν διηρημένα συνά- 
5Ὲ. Υ Ὴ72 “νι - Ἐν 3 ἈΝ Ὁ 

Ψαι. ᾿Επεὶ δὲ δ᾽ αὐτὸς οὗτος ὃ ἀγαπητὸς συνδιᾶχο- 
- ῃ ῃ ι ΄ 

νος ἡμῶν Δωρόθεος ἐναργεστέραν τὴν περὶ τούτων 
, 

ἐπεζήτησε μνήμην, ἀναγκαίως ἐπισημαινόμεθα, 
μὰ Ὁ -- ΩΣ ᾿ - - 

ὅτι χαὶ πάσῃ τῇ ἀνατολῇ δὶ εὐχῆς, καὶ ἣμῖν τοῖς 
“ - Ἀ Ἁ 

παντοίως αὐτῷ συνημμένοις ἐπιθυμητὸν, αὐτὸν ἢ) 
Ν»- ἐν Ὁ ἷς ΄ - , τ 

ἰδεῖν τὴν ᾿Εχχλησίαν διέποντα τοῦ Κυρίου" τῇ τε 
΄ 3 , 2) λ - , ,Ν " πίστει ἀνεπίληπτον ὄντα, χαὶ τῷ βίῳ οὐδεμίαν 

λ Ν 57 3 Ν , , ς λ - πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπιδεόμενον σύγχρισιν, “ χαὶ τῷ 
-ὦσι -" - ;» 2 ,ὔ - 

τοῦ παντὸς, ὡς εἰπεῖν, σώματος τῆς ᾿ἰχχλησίας 
,ὔ " ΔΑ λ Φ - αὐτὸν προεστάναι, τὰ δὲ λοιπὰ οἷον μερῶν ἄπο- 

»Ὁ 7) ΩῚ »" 

τμήματα εἶναι. Ὥστε πανταχόθεν ἀναγχαῖόν τε 
τ ΠῚ » Ἐρὴν αὐὐδονεῖ ΄ πο ῦσιν λ 

διυιοῦ χαὶ συμφέρον, τῷ ἀνδρὶ τούτῳ συναφῆναι τοὺς 
» , - - ᾿ 

ἄλλους, ὥσπερ τοῖς μεγάλοις τῶν ποταμῶν τοὺς 
-) ω λιν Ν Μ'' ΄, Ἂν τ' 

ἐλάττους" περὶ δὲ τοὺς ἄλλους γενέσθαι τινὰ οἶκο- 
΄ ᾿ Ξ' , ΄ Ν αἴ 

νομίαν, τὴν κἀχείνοις πρέπουσαν, χαὶ τὺν λαὸν εἰ- 
-» - », δ," 

ρηνεύουσαν, χαὶ τῇ σῇ συνέσει χαὶ περιδοήτῳ 3 
3. ἢ 

» ὅτι πᾶν τό 1 [ἃ Νί55. βερίθπι. ἘΜ ὅτιπερ τό. 

Ῥαιΐο ρμοβὲ 1 συναχθῆναι. Πα], οἱ (ἸΟἾ5], ῬΥΐπητι5 

δαπὶ {1 115 ἀπ αὖ τα Γεχία, 

οχαὶ τῷ 1 ἘΠῚΠῚ χαὶ τό. δε [πος ογγαίαπι, {ποά 

«1παπιαβῖο, Θρίδοορο «4 οχατάνίο. 

ΜΙΠῚ «αι θη} 58 115 6556 ν᾽ θ δῖαν [ἢ ὈΡΟΡῚ 15 

ἢ ΟΡ Ὶ5., ΡΥ ϑοϑ Δ ΠΕΪ86 ἔπι80 Δ πΠ ΠῚ [ΠΕ] Ἰοαγ 6, 4υ6- 

414 δχ βαποῖθθ ΘΟ  θϑῖθθ ἈΠ ΠΟΟΠΘΠ66 ΡΟΡαΪοΟ ἴῃ 

[46 ΠΡ τ ΠῚ 65, 1Π τΠΠ8ΠῈ ΘΟΠΟΟΥ  ἸΔ1ὴ δὲ τη] αίθ 

Δα ἀποοππτὴ 6556; 11, ᾿Π 181], 5815 6556 νἹ 60 ὰ- 

{Π|’7) τ} ἀ ΘΠ] ΠΒΓΓΔΓΕΠῚ ΓΘ] ΙΘ]ΟΒΊ 5510 ΘΡΊΒΟΟΡΟ δ6- 

ἰδο ΟΡΟΡίΘΡΘ, {86 1η Ρ]Πγ65 ραν ο5. πιιπο αἰ ν͵δὰ 

5πη:0 Δ΄] Ππησοῦθ, 564 4αϊὰ 146} 1116 ἀπ θοῖι5 ο0η-- 
ἀἸδοοπιι5 ποϑίον ΠΟΡΟ Π6ι15 ον ον μὰ (6 ἢ15 τηθη- 

ΠΟΠΘΠῚ ΡΟϑ[Π]Π αν, ΠΘΟΘΘΒΑΡΙΟ ἰοϑία πη δ τιηϊ-- 

6750 ΟΥΘπτ 1ὴ νοί8. 6556, εἴ ἃ ποθ ]5 ΜΙ6 6 Ὸ 

ΟΠ ΠΟ 0. ΘΟΠ] ΠΟΥ 5. ΘΧΡΘΙ, πὲ Θιιηὴ γ᾽ ἀθδτητι5 
ἘΟΙ βία η ΠΟΠΏ]ΠΙῚ σα Θ᾽ Πα Πΐθμη ; νἱ γι δὲ Π48 

που] ραίτι, δὲ ἔπτ γα ΠῈΠ] 11} Οτι 1 4115 ΘΟ η]- 

ἥπηο 3ηῖ1. 

Μεϊειῖη 9 

ῬάγδΠ ΟΠ] Ἰοοιη ΓΟΙ Πα πΘΠίθμ ; ἰππὶ {π|041 1056 δΑποιίαιε 
- . . - - . ΠΘΠΊΙΠῚ 

ἘΠΊγΕ 50, τιῖ τ “Π68Π|, ΟΟΥ̓ΡΟΙῚ Ἐοἴδϑίδο ῬΡΘΘ511), ξοπιραναα- 

ἄυ5. ΤΕ ἃ ΨΘΙῸ 51η1. ν 610 ραν πὴ ϑθστηθηΐᾷ. ΘΓ 6 

τι Πα] {τ|6 ΠΘΟΘΘΘΑ ΡΠ 511η11] Θὲ αι 61|6, ἢ ὙἹΡῸ σ0Π-- 

ΤΌΠΡῚ 41105., ψϑῖαι ΠῚ 115 ΠΡ Π15. Π]ΠΟΡᾺ : 
οἶτοα ἃ]105. διιίθ μη ἈΠ Φαοα ἔθ ρου πη θηίηι 8 Π|-- 
θυ], φαρα δἐ 115 σοπνϑηϊαῖ, οἵ ρδοΙἤοθΕ ρορα αι η,; ἔς 

δὲ ρει θη ἴδ ἔππδ5 ἃ0 ΡΟΡ ΠΙᾺ ΠῚ ΟΘΙΘΌΥῚ 5016 ΡΕ188 5έτι- κενβά εσ τς 

ἀϊοςια οοπιρεῖαι. (ἰδοίθυτιπη Ἔχ  Π] Δ) πὰ} Ὀ.1ι-- Οςοἰάουια- 
165 σομιργος- 

᾿ Ῥαγαμι. 
το ἐρίδίοα: το πορτὰβ οὐαπάοθαξ, 55 ἘΠ Πππτι5 ορ9 (ο- 

ἀϊσατα Ε4}], οὐ (151, αὐνίπβαιο, Ν᾽ αὐ. οἱ ἤδρ. ῬΥΙπη]. 

Ῥαιο νοῦ άπ οἱ δὲ λοιποὶ... εἴη. ΒΡ Ν55. πὶ τὰ 

τοχίιι, 



290 Ἂ ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΑΒΕΙ σάΡΡΛΌΟΟ. ΛΑΆΘΗΊΕΡ. 

ΟἸανοῖς 1. ἀδητίαπη πα}110 τποάο Ἰαἴοί, θϑαάθῃι 78π| οἵ τιπᾶη]-- Ε τρεχεία καὶ σπουδὴ ἐπιδάλλουσαν. Πάντως δὲ οὖχκ 

“1α5 

ΑΥ̓ΤῚ. 

“ππο 371. 

ΔΈ 

πα τι5 τ5 ΟοοΙ ἀθη δ] ]οῖι5 Ρ] Δουιῖ556 : τι οϑιθπάπιηξ 

ΠΠ τ α ΡῸῚ’ θϑδίιιπι ΒΘ. Πγπιιπὶ ΠΟ Ϊ5 Δ]]αἴοο. 
«- 

ἔλαθέ σου τὴν ἀνυπέρόλητον φρόνησιν, ὅτι ἤδη χαὶ 
- ,ὔ - ΝῚ 4, ἂν Ἁ 

τοῖς ὁμοψύχοις σου τοῖς χατὰ τὴν δύσιν τὰ αὐτὰ 

Ὡ“ ταῦτα 

τοῦ μαχαρίου Σιλουανοῦ χομισθέντα ἥμῖν. 

ἃ συνήρεσεν" ὡς δηλοῖ τὰ γράμματα τὰ ὃ: 

ἃ συνήρεσεν 711 86χ (οάϊοο5 εἰ νοις δἀϊοπο5. Ῥαγίβιθτιβῖβ συνήρεσχεν. 

ἘΡΗΘΟἾΑΣ ΣΧ Ύ ΨΕ{1Ὺ: τι ἘΠΙΒΤΟΔΛΗ ἕη: 

Οὐπὰ Μεϊείϊο ἀρὶὶ Βαβι τις ἐς Τογοῖμθο Βομπηᾶ μη πηϊζίεπάο, Νιυιπίαὶ ἄς ΕυρΡΡΙ δἀνοπία, εἴ δ]τοσιιιη 

ΑὙἹΑποσιτη Ἔχϑροοία!οπο, 

Μοϊοιῖο, ορίϑοορο «“πιϊοοπία. 

ἨἩδοΐθπιιβ {πα} θ πὴ ν ΟἹ ΕΠ Π}115 ΓΘΓ ΠΟΥ. ἀρ ΠῸ5 

ΤΟΙ ΟΝ Ι 55: πλτ1Ὴ ἤρα ΓΘ ΟΡ ΟΙΠ Θιι ΠῚ ΘΟ Πα ἸΔΟΟΠΙΙΠῚ, 

τι Θι1ΠῈ 511} ἤποπὶ ΠΟσΟΓ ΟΥ̓ πὰ αἰ} 6 165.) 51Π- 

ΘῸ85 γ65 βϑϑίαϑ ρ Γαδ 186. [πὸ ΡῈ Ρ51Π1ὴ 51|5}1-- 

ΠΟΔΓΘΠΊι15. 564 ἔἀτηθη 4 ΠΟ ΠΪὰ ΠῚ ἄτιπὶ 16 πὶ οχ ἐ16 

ΑἸ ΓΘΡΊμητι5... ἴῃ ἸΟ σιμὴ [ΘΠΊΡτ5 ῬΓΟΥΡΔΟΙΙ ΘΕΠΉ115, 

βίαι αἴσιθ ΠΟ. 15, τὰ 1πὶ ΓΘ θτι5 ΕΠ ΟΠΠ]11}15, οοη- 

51Ππ|πῈ ΔΠΠ4π04 ἀ6 ΓΟ] 115 ἃ σΘΠα15 1Π ΤΠ ΠΊΘηῚ γϑηϊζ, 

Π}]51 Π1115 ῬΥΘΘ ἸΟἴ ΕΠ ὙἹΓΊΙΠῚ, {1 ϑα ΠΟ Γα 6 Π| ν6- 

5[Γ8Π| σοηνθηϊαξ, ΓΘΙδ αἴ 4116 ΡῸΡ 56 056 δίησηα, 

οἱ σοι ΘΠ ἴα ΠῚ ΠΟΒ ΓΕ ΠῚ οϑἰθπάδε.,, τι 51 πΠΠ18 

γ᾽ ἀθαη ταν 4185 ἃ ΠΟΡ]5 δχοορσιαΐα σι η., 68. ἴπ 

Γ6ΠῚ ΘΟ ΓὉΥῚ] οαΡοὲ νϑϑίγὰ μι  ϑϑίδπτϊα. Ηδθοο ἀαἴθιη, 

τ ἰΠ δα πηὰ ἀἸσαμ, ὙἹοΙΓ ΒΘ Θ ΠΕϊα., τπιὶ 146} 1116 

[γαΐθυ ποϑίθ Πουοῖμοιιβ Ἐοιηδη) ΡΓΟΙ Οἰβοαία, 
Ῥο , Σ τ αλάδ: 

τόπος αἷμ} ΘΧο [οί Δ]Π14τ|ὸ5 6χ 1[Ὰ]}1ἃ 41 ΠῸ5. Ἰην ας, 

δαΐεπι ἀδ γ)}} τιθη!65., αὐ 1ΠΙΘΓρΘΙ] ἴον 85. ἀδνιτοπε. Αἢ]-- 
ΘΧϑαθ 5 

ΒΕ ΘσΘΟΓΟΓΘ, παν θυ ἢ ΘΠ]ΠῚ 605 48] ἀραὶ ΤΠ] ΡΟ ΔΙΌ  ροίεη- 
[65 ϑιιπξ., Ποίπ6 γν6 116, πράπ6 ρό5856. {{ΠΠπ|π ἐ6 

ΘΧΘΟΪΠτι5. ΘῈ ΙΠΟΠΘΓΘ : 564. «πο Π1Π1] Ρ6]1|5. ἴῃ 
660} 65115 Πθυὶ ν]ἀθαπέὲ, 1ὰ ργῸ ᾿πονὸ ἄποογο. Τσι- 

ἴπν 51 δὲ ργι θη ἔπι88. τ {116 ΘΟΠΒΙΠΠπ|Π 6556 νἹ-- 
511Π} [ΘΥΙΣ, ἀἸσπάθογο οἱ δρίϑίοϊαθ ΘΧΆΡΆΓ . οἱ 
σοΙπηθηἰαν τη ἀϊοίατο,, 46 {π|ι15, οἱ δὰ 41|ὸ5 

1Ρϑτπὶ γ ῦθὰ ἴδοογα ορουῦίθαϊ. ΑἸητ6 πὶ ποίου - 
ἴδιη ΔΙΙ4τιᾶ πὶ Πα θοαπὶ ΠΠ{Θγῶ., Δα] Πσθ5 ΟἸΉΠΙΠῸ 

ἃ πεοὶ τῶν πραχτέων 1 Ἴτε5. δῖβθ5, ποὸπ ἈΠΕ ΖΕ 551 ΤΠ} 

περὶ τῶν προχειμένων, ἐδ γενιις ργοροοίίϊ5. Μίοχ 61 

ἴη ἰσχία, 

Ρ χρησαμένους 1 Οοάἄοχ Μοάϊοξοιι5 χρησομένους. Ῥαι]ο 

απῖς Με. οἵ (ο15]. ρυΐπειιβ τῶν ἐχ τῆς Ἰταλίας. 

ς αὐτὸν  Πὰ εὐττὸ ἤαραμ. οἱ 1 Βα51}, εἰ (οήϊοος 

Ο 

Μελετίῳ ἐπισχόπῳ ᾿Αντιοχείας. 

χε" 7 » 5 -» 

Τέως μὲν ἠδουλήθημεν κατασχεῖν παρ᾽ ἑαυτοῖς 
᾿ ΄, νὴ ,ὔ 

τὸν εὐλαθέστατον ἀδελφὸν Δωρόθεον τὸν συνδιάχο- 
᾿ ἊΣ ἮΝ , 

νον, ὥστε ἐπὶ τῷ τέλει τῶν πραγμάτων ἀποπεμψά - 
ς Ό εο -Ὡ 

μενοι, γνωρίσαι δι᾿ αὐτοῦ ἕχαστα τῶν πεπραγμέ-- 
ΩΝ , ͵ὕ 2 ἢ Χ . 2Ἐ Ἷ 

νων τῇ τιμιότητί σου. ᾿Ππεὶ δὲ ἡμέραν ἐς ἥμερας 
τὩ , 

ὑπερτιθέμενοι εἰς πολὺ τοῦ χρόνου παρετάθημεν, 
Υ, ον ΡΈΕΙ, λή τις ἡμῖν ἐνέπεσε 

καὶ ἅμα, ὡς ἐν ἀπόροις, βουλὴ τις ἥμῖν ἐνέπεσε 
- ,ὔ ᾿ ’, 

ἢ περὶ τῶν πραχτέων, ἀπεστείλαμεν τὸν προειρημέ- 
ἢ ὦ ἘΠ ἀρο πὰ - , ΚΤ Υ, 

γον ἄνδρα καταλαῤεῖν ὑμῶν τὴν ὁσιότητα, χαὶ δι 
ς “τ - Ἁ " 

ἑαυτοῦ τε ἀνενεγχεῖν ἕκαστα, καὶ τὸ ὑπομνηστιχὸν 
“- - ,, Υ. , 

ἡμῶν ἐπιδεῖξαι, ἵνα εἰ φανείη χρησίμως ἔχειν τὰ 
- ΕἾ - » “- 

παρ᾽ ἡμῶν ἐννοηθέντα, εἰς ἔργον ἐλθεῖν παρὰ τῆς 
ε , , , ε ᾿ , 
δμετέρας τελειότητος σπουδασθείη. Ὥς δὲ συντόμως 

τρένας. , 3 , .. ΝΑ εν ἢ ΠΟΥ - εἰπεῖν, γνώμη ἐχράτησεν ἐπὶ τὴν Ῥώμην διαρῆναι 
Α ὯΝ - “Ὁ Ἀ - , 

τὸν αὐτὸν τοῦτον ἀδελφὸν ἥμῶν Δωρόθεον, διανα- 
τ - ᾿ 4 - γ. Ἁ ’ 

στῆσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, πρὸς τὴν ἐπ' - 
τὰ φ Ἐπ , ἜΝ ΞΕΞ: , [᾿ λ 2 τ σχεψιν ἡμῶν θαλάσσῃ " χρησαμένους, ἵνα τοὺς ἐμ. 

ποδίζοντας διαφύγωσι. Τ οὺς γὰρ παραδυναστεύον- 
- - 5 ΡΝ 7ὔ 

τας τοῖς χρατοῦσιν εἶδον μηδὲν βουλομένους, μήτε 
, ν -Ὁ 

δυναμένους ὑπομιμνήσχειν “ αὐτὸν περὶ τῶν ἐχόε- 

ὀλχημένων " ἀλλὰ τὸ μή τι χεῖρον ἰδεῖν ἐν ταῖς ἐχ - 
. ,ὔ , "ὋΝ , ΕἸΛΡΕ.. ᾿ 

χλησίαις γινόμενον, χέρδος τιθεμένους. [51 οὖν χαὶ 

τῇ σῇ φρονήσει: χρήσιμον εἰναι τὸ βούλευμα παρα- 
Ὁ ν 

σταίη, χαταξιώσεις χαὶ ἐπιστολὰς τυπῶσαι, χαὶ 
΄ " ἈΠ Ρ Νὴ - 

ὑπομνηστικὰ ὑπαγορεῦσαι περὶ ὧν χρὴ διαλεχθῆνα: 
ΕἸεαλ" .' " , υ͵ Σ δὲ : ΑΜΆ "5 7 

αὐτὸν, καὶ ἧ πρὸς τίνας. “ἕδστε δὲ ἔχειν ἀξιοπιστίαν 

Μεά. οἱ (οἱ5]. ρυΐπηιβ οὕπη {υ10 115 8115, ΝΠ οχϑἕαι 

ἴπ Ηανίσαπο (οάϊοο ᾿ς ερίβίοϊα, ἘΔ1|. 2 Βα51.. εἵ 

Ῥαγι5. αὐτούς. 

ἃ πρὸς τίνας  ΕΔΤῈ δἄάιιπε καὶ ὅτε, εἰ ψιιαπάο, 564 

πος «ἀάιταπηοηίιπη “Θοϑί ἴῃ 5ὲχ ποβίσβ (ΘΠ οΙριις, 

ΤΡΙ (ἐπὶ ὡς δέ. ΜΙ55. ὥστε δέ. Ῥαι]ο ρμοβὲ 61 συμπα- 
ραλεήψυ, καὶ οὕτως. Οὐΐπάπο Νῖ535, τ ἴῃ Γαχίιι, 



ΕΡΙΒΤΟΙΑ ΠΧΥΨΠΠ. 291 
, ͵ Ἁ [ ΑἾ ἢ . . 5 . . 

τινὰ τὰ γράμματα, συμπαραλήψη πάντως τοὺς δὅμο- 605 41| 146π δϑηττιηΐ,, δἰ 5 πῸπ ἀάοιητ. ΠΙς 
- ἮΝ " - . ᾿ "τς 

γνώμονας, χἂν μὴ παρῶσι. Τὰ δ᾽ ἐνταῦθα ἔτι ἐστὶν ἁτιῖθπὶ Γ65 ᾿ποουῖθθ δάθιις δὲ ἀπ} δ ; οὐ Ειὴρ- 
ΩΣ ΄ λ Ν ὩΣ Ω Ω . 

ἐν ἀδήλῳ, τοῦ Εὐιππίου παραγενομένου μὲν, μηδὲν γ1τι5 Δάνοπου! «αϊάθῆι, 564 ποπάτιη) «πἰ 4τιἅ1 

δὲ τέως ἐχφήναντος. ᾿Απειλοῦσι μέντοι χαὶ συνδρο- «ἰδοϊαγανευ. ΜΙπαπίι: Τα θη οἱ σΟΠΟΙΙΓΘΤ ΠῚ φ Ι] ῦ 4 - 
- Ὁ2Ἤ 3 , - . Ό . 

ὑμήν τινα δμογνωμόνων αὐτοῖς ἔχ τε τῆς ᾿Αρμενίας «πΘμ] Δ πὴ ΘΟυτπ, {π| ᾿ἄθιι δἀὸ 1Π1 βοπίϊπηϊ, ὃχ 
Ἔτ- ἣν τω , . - ΝΟ 

τῆς Τετραπόλεως, χαὶ ἐκ τῆς Κιλικίας. Ρ ΑγΘη1ὰ ΤΟίγαρΟΪ], οἱ εχ ΟἸ]οἰδ. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ἔθ. ΕἘΡΙΒΤ ΘΝ Α ΧΧΝ: 

Τιαυάαι ΒΆΒ1] 15. ΑἸ Πα ΠΆ511 διά τππὶ οὐ οἰ πη ΠῚ Π1 111 ΘΟ] ΘΒ ἈΓΊΙΠῚ : στα 5. σι ΟΡ τηΐβϑιιπι αὐ 56. Ῥοΐγιμμ 

ΡῬΓΘΒΡγ ἕοσιιπν. ΓΓόσιαπὶ ἃ δυπὶ τα {{10 Τ) ΛΟ ΠΘιιτα,, τοῦ 6}115 ΘΟ 5115. πη απ ττι5 ἈΟΤΏΔ ΠῚ Ρτγο[οιβοαΐαν, Νανγαϊΐ 

ΙΒ. 6588 ΠΟΙ ΠῚ ΒΟ ΘΓ, τὖ πε Ἰάοποὶ Ἰορα! πηι Γαπέιε", ἃ0 ὈΙσουΘ ΠΟΠ Π}118. αὐ Ποιηὰ πὶ ΜΆΓΟΟ]]ττ 

ἀαπιποηΐ,, ΒΡ 4 Ἰάοπι νἱάογι, Ἀοραΐ ἀεπίαας αὐ Τ)ογοι ποιὰ ἃ] ὈΥΪλτη πᾶν]ραι ποτὶ ἀἸππη[αἴ., οἱ 16- 

βαῖοβ ὁχ Οδοϊάοπίς ἀἀνομιοηΐοβ τηοηθαΐ., Φποτηοο ρὰχ ΘΟποΙΠἸ π4ἃ 51} ἂς ἴῃ ῬΥΙΠῚ15 Θοο]οϑα Ἀπ Ο μ6 πὰ 

οαγαπάα. 

᾿Αθανασίῳ, ἐπισχόπῳ ᾿Ἀλεξανδρείας. «Ζιμαπαδίο,, ορίδοορυ ΑἸοχαπάνίο. 

Δ 6" τ᾽ . ᾿ - Ὁ Ψ « , 

Ἦν “ ἐκ παλαιοῦ περὶ τῆς σῆς τιμιότητος ὑπόλη- 

Ψιν ἔσχομεν, ταύτην ὃ χρόνος προϊὼν ἀεὶ βεδαιοῖ᾽ 
»" ᾿ . “ξ . ἀκ “ . 

υᾶλλον δὲ καὶ συναύξει ταῖς προσθήκαις τῶν χατὰ 
᾽ὔ τ᾿ Ἁ ν -Ὁ- Α ΜᾺ Ἃ » ϊ, 

μέρος ἐπιγινομένων. “Ὅτι τῶν μὲν ἄλλων τοῖς πλεί- 

στοις ἐξαρχεῖ τὸ καθ᾽ ἑαυτὸν ἕχαστον περισχοπεῖν " 

τ. Οτιδηὶ ἀτιάϊπιηι ἀ6 ἔα ργοϑία πιὰ ΟΡ ΠΟΙ ΘΙ) 

Πα  Πλτι5., ΘᾺ ΠῚ ἔθ ΠΠ 115 ῬΓΟΡΥΘΙΘΠ5 56 ΠΡ 61 οοη- 

δυτηὰΐ : ν6] ΡΟΙτι5. 5111} ΟΥ̓ ΘΒ] ΣΕ ΘΧ ΘΟΡΠῚ {18 

51 ΠΡ ΠΑ ΓΠΠῚ ἤτιΠῈ ΔΟΟΘΘΒΙ ΟΠ Ριι5. Νά. Ρ]Θ 5416 

ἈΠῚ5 58 {15 Θϑΐ 5118 ΘΠ} Π50ΠῸ ρΓΌΡΓΙὰ ΟἸΓΟΙΠΏΒΡΙΟΘΓΟ: 

σοὶ δὲ οὖχ ἱκανὸν τοῦτο, ἀλλ᾽ ἣ μέριμνά σοι πασῶν Ε εἸ}ὲὶ γϑῖῸ 14 5115 ποῃ οϑί, δϑά ἰαπία ἱποϑὲ ΠΡῚ 
τῶν ἐχχλησιῶν τοσαύτη, ὅση χαὶ τῆς ἰδίως παρὰ οπηπίπηι ΘΟΟΙΘβ ἃυ τ ΟἰιΓἃ, 4αυδηΐα 1ΠΠπ|5.,. {1|ὲ8 

᾿ ΡΥ ΑΓ ΠῚ ΕΠ01 ἃ σΟΙ τ Π] Ποϑίμο ΠΟΠΊΪΠῸ σΟΠΟΓΕ- 

ται, ὅς γε οὐδένα χρόνον διαλείπεις διαλεγόμενος,Ἠ ἀϊία 651: 4Ζαΐρρα 4π| πι]]τιπὶ [ΘΠΊΡιι5 1ΠΊΘΡ 15 

νουθετῶν, ἐπιστέλλων, ἐχπέμπων τινὰς ἕχάστοτε (ἰ556Γ ΠΑ, Δἀπποποηάϊ, βου] 6 πα], ἂς δι᾽ π 46 

τοὺς ὑποτιθεμένους τὰ βέλτιστα. Καὶ γὺῦν δὲ ἀπὸ 162 ΘΠ], 4] ορεπηα σομηηοπθαπῖ. Αἰάπια πιιηο 
τοῦ ἱεροῦ πληρώματος τοῦ ὑπὸ σὲ χλήρου τὸν αἰδὲε-- Α διατὶ ἀἸσπτιπὴ Ομ ηὶ Ποποιδ ἔα ΓΘ ΠῚ ῬΘίνιιη 6 
σιμώτατον ἀδελφὸν Πέτρον ἐχπεμφθέντα μετὰ πολ- 5ΔΟΙῸ οΟἸΘΥΪ ἴα] σοθῖιι Π 5511ΠῚ πλτ]10 οἴπὶ σαι ο 
λῆς χαρᾶς ἐδεξάμεθα, χαὶ τὸν ἀγαθὸν αὐτοῦ τῆς δΘΧΟΘΡΙΠη5, Θὲ θΟΠιμ ρΘΓΘΟΥ ΠΑΙΙΟΠΪ5 ᾿ρ5ῖπ|5 οοη- 

ἀποδημίας ἃ σχοπὸν ἀπεδεξάμεθα, ὃν ἐπιδείκνυται 51}πι|η ἰδιιάανίμηι5,, “πο «αϊάθπι ρι88 56. ἰονὶ 
κατ᾽ ἐντολὰς τῆς σῆς τιμιότητος, τὰ ἀντιτείνουτα δθΘοιιπάτι μι ϑοϑίδη 128. ἔπιε τηδη δῖα, ΘΟΠΟΙ Δ 5 

προσαγόμενος, χαὶ τὰ διεσπασμένα συνάπτων. “Ὅθεν οοῃίγανα ἂο ἀἰνι θα σΟΠ] ΠσΘη5. Ππὰ46 δὲ ΠῸ5 
τι χαὶ ὑμεῖς συμδαλέσθαι τῇ περὶ τοῦτο σπουδῇ οἴῃ ΔἸ] ]τ|4 1π ἢπι}115 ΓΘῚ ϑ[πά Ππ|η} ΘΟΠ ΈΓΓ ν 6 }16-- 

βουληθέντες, ἐνομίσαμεν ἐπιτηδειοτάτην ἀρχὴν τοῖς 1115, ΘΟΠΥΘΗΙΘῊ {551 Π} 111 1Π|{Ππ1Π} ΓΘ 115 “Δ Π7Ὸ5 

πράγμασι δώσειν, εἰ ὥσπερ ἐπὶ χορυφὴν τῶν ὅλων, ἀαἰπιχίπηιι5., 5] ν᾽ αὐ Δ τπΠΠΙ  ΘΥΘΟΥ ΠῚ ἌΡΙ ΘΟ πι., δ 

τὴν σὴν ἀναδράμοιμεν τελειότητα, καί σοι συμιίού--ὀ [τη] ΘΟ ΡΟΥΘ. 115 ΡΘΕ ΘΟ ΠΟ ΠΘπι, δο ἴθ δὲ οοη- 
λῳ τε χρησαίμεθα καὶ ἡγεμόνι τῶν πράξεων." “Ὅθεν Β 51ΠΠ4{10., οἱ ἄπποα ΘΟΓΕΠῚ {{π|88 ἀσοπάα δηΐ πἴθνα- 

-Ὁ ο -Ὁ» ,ὔ 

τοῦ χοινοῦ Δεσπότου ἡμῶν ἐμπιστευθείσης ἐπίχει-- 

6 ἐκ παλαιοῦ 1 τε5. Νῖ55. τϑοθηίίοτοβ ἔχπαλαι. Α11- ἀιυίββίτηιιβ οάοχ (015]. κόπον. Ῥαι]ο ροϑβί 661 τῇ περὶ 
4υδηΐο Ροβὺ βαπἴομο5 ἃ Β4511. εὐ Ῥαυῖβ, ὅτε τῶν μέν. τούτου σπουδῇ. Ηλγ]. (ο15]. ρυίπηιιβ, Μεά, εἰ Βερ. 56- 

ἘΠ.Γ]. οἵ (0181. αἴθυια οἵ αἴογηιις Ἀοσῖαβ ὅτι τῶν μέν. ουπάιι5 περὶ τοῦτο, 4ιι8 ἸΟ4ΙΘ ΠῚ γαίϊο πϑιϊαίιον Βαβὶ- 

810 οἴϊὰπὶ Ηὰσ. εὐ 1 Βα51]. 11ο. 
ἃ σχοτόν 1 (Δα την 5 Πθο βουρίατα ἴῃ ἀποθιι5 ἰὰπ- » ὅθεν χαὶ τὸν ἀδελφὸν Δωρόθεον... ἀναπέμψαι 1 Ηα- 

ἴππι οσοιγγαΐ (ο Ἰοῖθι5., ποῖὴρο (οἴ5]. βοοαπάο εἰ επί ἄπο Π14τἰ νεΐογυοβ Θεύδωρον. ΔΤ ἀαΐοπι ἀνέπεμ.- 

Ἀορ. βεοαπάο, τηθ]1οΥ ἴατηθη ἰθύν {αᾶτη 4φαοα πὰ-Ἢ ψα. ϑεᾷ ἴπ 58ὲχ Μ88. Ἰοβίταν ἀναπέμψαι. ΒΙπ.1115. οο- 
Βοπΐ 411 Μ85. εἱ πὶ χόπον, ἰαθονεπι. Ῥυόοῖῖνο ἔπι οαχυὶξ ἸΟ Θ μ1 σαῖῖο ἰπ ΕΡΙβϑ[. 9 δα Μαχίμηαπι, εἴ 28 
Ἡθυανῖῖς ἴῃ πᾶσ νοοῈ οργᾶτο, Νὰπι ἴῃ Ἐρίδί. 211. 1] δᾳ δβοοϊεβίδτη ΪΝ δου: β ΓΊΘΏΒ6ΠῚ. 

πιδοοσβανο ᾿εσοπάιπι εὐσεθείας σχοπὸν, Παρεῖ ἀπι|1- 

ΟἸαξεὶς ΤΠ. 

τ αἴρρῖι5 

Δάνοῃϊ: οἵο - 

ἴον Ατϊδηὶ 
θΘχϑροοίδη- 

(ὰϊς 

“Πὰς 

Ε1Ι, 

“πο 371. 

Αἰ(ἰιαπαϑίο 
ἰᾳαπία αἱϊα- 
τ πὶ 6ςο]6- 

51 πὰ οἷ - 

τὰ. 4υδηία 

Ρτοργῖθ, 



Ὁ 5. ΒΑΘΙΠΙῚ ΟἸΕΘΑᾺΒ ΘΑΡΡΑΏΠΟΟ. ΑΒΟΒΙΕΡ. 

Οἰατοὶς 11, Πλτι, Ηδο 46 σατιϑὰ οἱ Γραίλθπι ΠΟΡΟ ]Πθτιη ἀἴδοο- 
ΠΙΠῚ ΘΟΟΙΘϑῖθθ., οἷ γΘυθυ ΘΠ ̓ 55: πητι5. ΘΡΙΒΟΟρ 5 

ΜΕ θῆτιβ5 ργεοϑῖ, θο πὸ γϑοῖς Πα δὶ βιπάϊο πΐθη- 

[617 Θὲ Ῥᾷοῖβ δοο᾽εϑίανιιηι ν᾽ θπ δ ορι πη, δά 

ῬΙΘἔδίθιη πιὰ πΠ| ΓΘΠ}Ϊ51. τιῦ ΘΟΠ51115 [115 ΟὈΒΘΟ Π16 Π5 
( «τὰ δὲ ἴθι ρ οὐ δὲ γϑυτ πη] ΘΧΡΘΡΙΘΠΠἃ 556: Ζοά 
ῬΓΔ οεο Ιου 5. Πα θθὰ5 ἃ ΘΡ [τ ΘΟΠΒΙΠΠ ΠῚ 5). ἔπ ΕἸ Ο ἃ 

80 5ΘΟΙΠ]ΟΓᾺ ΘΠ ΘΟ ΡῈ ροίο5.}, [τὰ ἀθηλιιη Θχ ρθε τα 
Δ0 4 οϑιἀθγαία ἀοσγοάϊαπιν. Ἡπιπο δὲ βιιβο θ᾽ 65 νἱ- 

ἀο!οθῖ,, δὲ. ᾿πέπι 6 015. Ῥδοὶ ἤοἷθ ΟΟΌ 15... ΘΠ τ|6 

ῬΓΘΟΙΠῚ 51 051 410 ἢνμηαΐπιηι., ἃ0 ΠΠ ΟΡ Γι νἱὰ-- 

{160 ΤΠ1ΠΠ 1 πΠΠ 5, 1Π10 Θἔϊα τὰ ΒΟΠΟΥἢῚ {πὶ ἀριμ [δ 

81ππη0 ΠΟΉΠῚΠΠ15. Δ 6} ποξιιπ., ἃ ργοροβιία ἄδάιι-- 

665. ΝΟ[Ι5. ἀπ θη} ΟΡΘΙ 86 ΘΓ ΘΕ 111, 6556. Ὑ]Β11ΠῚ 65, 

δ δρίβοοριιμ ΠΟΘΠλ: 50. 6 Ρ6.,. τι γ65 ΠΟϑΓἃ5 1π-- 

νἱδαΐ, οἵ σοηβη πη ἀἀγ 9 τ σααπ {ΠΠ|ΠπῸ 6 ΠῚ Π. 1] 

80 ΒΥ Πούϊοο ἄθονροίο ΔἸ 4τιὸ5 ΠΉ ΠῚ ΕΠ{Π 116 5ἱ:, 

1056 ποὺ πϑροιππη 5110 ΠΡ 6 σι α αἴ, 656 ἢ 5 

ΠΟΙ ΪΠ65 Ἰ4οη605 δά μου οΡομ 05 {ΠΠῸ }}5 ἰθΟΡ 65 ; 

Ἰάοπθοβ ἃ 605, {πὶ ἀριι πὸ5 ρουνουῦϑὶ ϑαπε, ἰ6- 

Ὠϊταΐθ ἃ6 Δ ΠΙΠΪ σΟΠϑίδη τα ΟΡ ΡΙ ΘΠ 05; ἃρίθ δὲ 

Δ [ΓΘ ΘΓ ΓΘ αἴθ Π [65 56  ΠΠΟΠΘ., 56. {πὸ Πα Ρ6η- 

[65 {ιδθου ΠῚ 116 ροϑί ΑΥΙΠ]ΠΘη56. ΘΟΠΟΙ ΠῚ σΘ βία 

51η}, δα ΘΟΡ ΠῚ 4185 ΡΘΡ νη {ΠΠ1Ὸ δοία ἔπιθραπῦ 

ἀἸββο ΠΟ Π ΘΙ : ̓ ἰ4τι6., ΠΘΠΪΠ6 βοίθπίθ,, ον 5ι66- 
Ῥἱταπλ 6. πιᾶρο ππιο Δ νοπίαηξ,, αἴ ΟΡ ΠΙΟ 6 ΠῚ 

ΤΠ] ΠΏ] ΟΟΥ ΠῚ Ρδοῖδ ρον ορίαηΐ. 

Ῥεῦι Βα. 23: ἈΘαΟ ταν δαΐθηι δὲ {Ππὼ4 ἃ ΠΟΠΠ 1115 {πὶ 
Ἰϊαβ,αι Μαν- ΠΟ 511Πἴ., ἃ0 ΠΘΟΘΘΘΑΥΟ 4] 46 μὴ, τι δια πὶ ΠΟ 5 

ρου οα 10.515 ν᾽ θῦαν., αὐ 105] ΔΑ 6111 Πεουθϑί πη νϑ ας μον - 
Ἀομιαπῖθ. ΠΙΟΙΟΘΆΠῚ, δὲ Ποχίαπι, οἱ ἃ 58πὰ {{{6 ΔΙ] Π Δ ΠῚ 6χ- 

του ηθηΐ, ΝΑ Πδοίθητιβ ἴῃ ΟΠ] 115 {{|5 50 Ὁ1- 

Ῥαπι ΠΠ 615... Αὐϊαμὴ αυ]ἄδθη [η διιϑὲϊ ΠΟΠΊΙΠῚ5 

ΨΙΡΕΠΠ 5ιι56π|6 θαι ἀπαιΠθιηαίθ [ουῖγ, οἵ ἃ 60- 
ΟἸ65115 γϑΙθθαγθ ΠΟ σοϑϑαηΐ: ΜΙΆΡΟΘ]]0 νΘΓῸ 64] 
1) ΡΙΘἰαίθηι οἱ οχ ἀϊδῃηθιιο ορροβιαηι ργοία!ε, 
οἱ 1ῃ ᾿ρϑᾶπὶ ἀἸν 118 {15 {ΠΠ]σΘ ΠΕ δ Χ ἰϑίθ πΠ]ἃτη 11}-- 
Ρἴτι5. ἔπι, οἱ Ὑ ΡΌΙ ἀρ ο] αι μ ἢ ραν ἀοοθριὶ, 

ΒΌΠ] αι ν] δ πίτι" 1 1556 ἱροῦ πα η. Οἷὴ γθν- 

τη φαϊάθηι ἀϊοίιιη ἔιι1556 ΤΠ πΙ σΘηἸἔτιπὶ σΟ ΠΟ Θά {, 

Δα τιϑῖιπὶ οἱ ἃ [δ ῃηρῖι5. ΡΥ Οσ  Θ ἸΘη5., 564 γΈΓ5115 

δα διιπὰ ππ46 ΡΡΟΔΙ γον θρίθηθ, ΠΕΩ16 ἃπίο οχὶ- 

πὴ 6556. ΠΘύ16 ροϑὲ ὑθαϊηὶ 51} 55]ϑίθνο. Αἰσιιθ 

ὁ τινάς 1 {πὰ ΗδΥ]. εἴ (ο15]. ρυῖπητιβ οαπὰ ΕΥΊΡ115. ΔΠ115, 

ἘΔΙΠ τισί. 

ἃ ὑπενεγκεῖν 1 τὰ Μεά. ΗδΔι]. εἰ (οἶ58]. ρυϊπιϑ. 

ΔΕ διενεγκεῖν. Ῥάῦ]ο ροϑὲ οουτιρ 5ϑῖτηο ᾿Π4θπν 61 
ἀπονοίᾳ ἤθους, φιιοα σα]πιι5 5απμα νυ πηιι5. ρὲ «απὸ 

Ν55. 

" ,ὔ . , τ ᾿ 

καὶ τὸν ἀδελφὸν Δωρόθεον τὸν διάκονον τῆς ὑπὸ τὸν 
, ΞΕ, , 9 , Η τῷ 

τιμιώτατον ἐπίσχοπον δὲελέτιον ἐχχλησίας, ἀγαθῷ 
ἐνὶ τας ΟἿΣ ὙΡΕΠῚ Ὁ ἀδίοςς ἜΝ , 

χεχρημένον περὶ τὴν τῆς πίστεως ὀρθότητα ζήλῳ, 
- ᾿ “-“ἷἷἷΖἷ χαὶ ἐπιθυμοῦντα χαὶ αὐτὸν τὴν εἰρήνην τῶν ἐχχλη- 

“Ὁ ΟῚ Ά . Ἁ Α Ἅ' 7 ᾿Ξ, ᾽7 

σιὼν ἐπιδεῖν, πρὸς τὴν σὴν θεοσέδειαν ἀναπέμψαι, 
“ -" » ς ͵ Ὁ γ Ὁ δ Α ωὭ 

ὥστε ταῖς σαῖς ὑποθήχαις ἀκολουθοῦντα (ἃς χαὶ τῷ 
Ψ τ το , Ἁ ωϑ " 

χρόνῳ καὶ τῇ τῶν πραγμάτων πείρὰ, χαὶ τῷ ὑπὲρ 
Ν Δ ν τω , 

τοὺς ἄλλους ἔχειν τὴν ἐκ τοῦ Πνεύματος συμΟουλίαν, 
ῳ » εἴ - 

ἀσφαλεστέρας ποιεῖσθαι δύνασαι), οὕτως ἐγχειρεῖν 
βϑαξ ΡΣ κα ", Δ τς 2) ι Ἄν τα , ᾿ 

τοῖς σπουδαζομένοις. Ὃν χαὶ ὑποδέξη δηλονότι, καὶ 
 ἋᾺ τ -" 5 - Έ τὶ 

προσδλέψεις εἰρηνικοῖς ὀφθαλμοῖς, στηρίξας τε αὖ- 
. αν ἅ, - ῸὉ , Ἁ 

τὸν τὴ διὰ τῶν προσευχῶν βοηθεία, χαὶ ἐφοδιάσας 
, τῷ ἊΝ Ν .. ς τὶ “ 

γράμμασι, μᾶλλον δὲ χαὶ παραζεύξας “ τινὰς τῶν 
ΡΝ ᾿ς γεν Ὁ ῃ , ᾿ , 

αὕτόθεν σπουδαίων, ἐπὶ τὰ προχείμενα ὁδηγήσεις. 
3 πο ΝΣ ΝΑ - ᾿ΕΝ ΕἸ “᾿ τ Ὁ ΄ 
Ἐφάνη δὲ ἡμῖν ἀκόλουθον ἐπιστεῖλαι τῷ ἐπισχόπῳ 
Ῥ , - “ δ ω νδοω Γὶ 

ὠμῆς, ἐπισχέψασθαι τὰ ἐνταῦθα, χαὶ δοῦναι γνο;- 
5» -» ῸὋν , 

μὴν, ἵν᾿ ἐπειδὴ ἀπὸ χοινοῦ χαὶ συνοδιχοῦ δόγματος 
2 Ὁ} ,ὕ ΝΝὔ -Ὁ ΓῚ "» 5" Ἃ 5 

ἀποσταλῆναί τινας δύσχολον τῶν ἐχεῖθεν, αὐτὸν αὐὖ- 
- ᾿ ᾿ εωω ἵν “" 

θεντῆσαι περὶ τὸ πρᾶγμα, ἐχλεξάμενον ἄνδρας ἵκα- 
Ἁ ς ’ » ἃ ᾿ 

γοὺς μὲν ὁδοιπορίας πόνους “ ὑπενεγχεῖν, ἱκανοὺς δὲ 
». ᾿ ’, - 

πραότητι καὶ εὐτονία ἤθους τοὺς ἐνδιαστρόφους τῶν 
» ὦ } 

παρ᾽ ἣμῖν νουθετῆσαι" ἐπιτηδείως δὲ χαὶ οἴχονομι-- 
- ,ὔ Ὁ , Ἂ , ΝΥ 

χῶς χεχρημένους τῷ λόγῳ, καὶ πάντα ἔχοντας μεθ᾽ 
ΩΣ Ἶ » Ν Ἄ 

ἑαυτῶν “ τὰ μετὰ ᾿Αριμῖνον πεπραγμένα, ἐπὶ λύσει 

τῶν χατ᾽ ἀνάγκην ἐχεῖ γενομένων" καὶ τοῦτο μηδε-- 
᾿ ΕΨΩΝ 5. ΝΣ ἀι εἶτ “- -“ 5 

νὸς εἰδότος, ἀψοφητὶ διὰ θαλάσσης ἐπιστῆναι τοῖς 
ὦδε ἔυβαλι ὃ οθάσ Δ γσϑησ - "ἢ -“ - 
δε, ὑπὲρ τοῦ φθάσαι τὴν αἴσθησιν τῶν ἐχθρῶν τῆς 
3 ,. 

εἰρήνης. 
ΓΤ τὰ - ΔΑ “ - , - ΕῚ Ὁ 
[ὑπιζητεῖται δὲ χἀχεῖνο παρά τινων τῶν ἐντεῦ-- 

»" -Ὡ ͵ 

θεν, ἀναγκαίως, ὡς χαὶ αὐτοῖς ἡμῖν καταφαίνεται; 
᾿ Ἁ ; ΄ φ κ᾿) ᾿ [ Ἂν " 

τὸ τὴν Μαρχέλλου αἵρεσιν αὐτοὺς ὡς χαλεπὴν καὶ 
Ἂ Α Ὁ , , Ἢ 

βλαύερὰν, χαὶ τῆς ὑγιαινούσης πίστεως ἀλλοτρίως 

ἔχουσαν, ἦ ἐξορίσαι. ᾿Επεὶ μέχρι τοῦ νῦν ἐν πᾶσιν 
Φ ω Ξ: ς ΄ 

οἷς ἐπιστέλλουσι γράμμασι, τὸν μὲν δυσώνυμον 
ΕΣ “ Ὁ 

Ἄρειον ἄνω χαὶ χάτω ἀναθεματίζοντες χαὶ τῶν ἐχ - 
ον ψ- 7 ,' ΠΣ 

χλησιῶν ἐξορίζοντες οὐ διαλείπουσι " Ναρχέλλῳ δὲ, 
“«- Ὰ ΄ τὶ ΄ ᾿ ᾿ψ.. 5 τῷ χατὰ διάμετρον ἐχείνῳ τὴν ἀσέδειαν ἐπιδειξα- 

“ Α ». τ δ ᾿Ὶ ε “ -Ὁ τ - 

μένῳ, χαὶ εἰς αὐτὴν τὴν ὕπαρξιν τῆς τοῦ Μονογενοῦς 
. ᾿Ὶ - ,ὔ 

θεότητος ἀσεθήσαντι, χαὶ καχῶς τὴν τοῦ Λόγου προσ- 
Ζ ΞΡ Ὡς γα ΄ 28 7 ’,ὔ 5 , 

ἡγορίαν ἐχδεξαμένῳ, οὐδεμίαν μέμψιν ἐπενεγχόντες 
Ἀ - " “- 

φαίνονται. Ὃς Λόγον μὲν εἰρῆσθαι τὸν Μονογενῆ 
ἊΨ. Ἁ , δ 5... ο 7 , 

δίδωσι, κατὰ χρείαν χαὶ ἐπὶ καιροῦ προελθόντα, πά- 

λιν δὲ εἰς τὸν ὅθεν ἐξῆλθεν ἐπαναστρέψαντα, οὔτε 
ἊΣ Ὁ ΔΈΝ Ἶ γᾶς," Ἄπααι Ν πα οἷ « 

πρὸ τῆς ἐξόδου εἶναι, οὔτε μετὰ τὴν ἐπάνοδον ὗφε- 

ε τὰ μετὰ ἀριμῖνον [τὰ 586χ ποϑιυ! (οαἸοο5 ΡΓῸ 60 

4πο4] Ῥγάᾶγε ἴῃ δ {15 Ιοροραξαν τὰ ἐν ἀριμίνῳ, σο]εῖ 

εϑῇ ἴῃ δἤϊοπο αρδη. τὰ ἐν ἀριμᾶνον. 

ε ἐξορίσαι  1Πὰ Μεά. Ηαιη]. (151, πξονατο οἱ Βορ. 

βοσιπῖπι5, ἘΦῚ ἐξορίζεσθαι. Πα π ᾿ριάοπι ΔΙοᾷ, οἱ 

Ἠα:]. ὑγιαινούσης διδασκαλίας. 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ ὙΧΙΧ. 

οστάναι. Καὶ τούτου ἀπόδειξις αἱ παρ᾽ ἥμῖν ἀποχεί- 

2) 5.0. 

«--- 

Πεει7τι5. ΤΟῚ ΓΘ Θὰ 511η0{ 5 11 ἀριι π05 ποία- 
μεναι βίόλοι τῆς ἀδίκου ἐχείνης συγγραφῆς ὑὕπάρ-- 165 γ]οΣ 115 5ΟΡΙΡΈΟΠΪ5. ΠΡ} 1. 56 (Δηθη. Πιιβα τὰ πὰ 

Λ 
χουσιν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως τοῦτον ἅ οὐδαμοῦ διαβαλόντες ᾿ 
ἐφάνησαν, καὶ ταῦτα αἰτίαν ἔχοντες, ὡς τὸ ἐξ ἀρχῆς 

χατ᾽ ἄγνοιαν τῆς ἀληθείας, καὶ εἰς χοινωνίαν αὐτὸν 

ἐχχλησιαστικὴν παραδεξάμενοι. ἢ ᾿Εχείνου τε οὖν 
μνησθῆναι πρεπόντως ἀπαιτεῖ τὰ παρόντα, ὥστε 

3 

ἐχ τοῦ 
- Ὁ ᾿Ν « , 

τῇ σὴ δοιότητι συνάπτειν τοὺς ὑγιαίνοντας, καὶ τοὺς 

ΕΝ Ξ Ἃ λ θέλ ΠΝ Δ 
"ἢ ἕξειν ἀφορμὴν, τοὺς ϑελοντᾶς αφορμῆν, 

Χ ᾿ 2 τω , 5: , Χ ο 
πρὸς τὴν ἀληθὴ πίστιν ὀχλάζοντας φανεροὺς πᾶσι 

.-- «“ - - .» Α 

ποιῆσαι" ὥστε τοῦ λοιποῦ γνωρίζειν ἡμᾶς τοὺς δυό- 
Α ΝΥ ἊΝ « Ξ᾿ ΞΞ ᾿ ,ὔ Ἔ Ν , ΄ 

φρονας" χαὶ μὴ, ὡς ἐν νυχτομαχία,, μηδεμίαν φί- 
ἣ, " Υ̓͂ ͵ κ ’; 

λων χαὶ πολεμίων ἔχειν διάχρισιν. Μόνον παραχα- 
Ὁ Ἂν - -Ὁ - 

λοῦμεν εὐθὺς ὑπὸ τὸν πρῶτον πλοῦν ἐχπεμφθῆναι αὶ 
Ἂ ’ ,ὔ - Ὡρ 

τὸν προειρημένον διάχονον, ἵνα δυνηθῇ χατὰ γοῦν 
ν τ ΄, Ἶ ΄ 1 - 

τὸ ἐφεξῆς ἔτος γενέσθαι τι, ὧν προσευχόμεθα. ᾿ξ κεῖ-- 
ἊΝ ᾿ Χο σὸς . - 

νο δὲ χαὶ "ἢ πρὸ τῶν ἡμετέρων λόγων συνιεῖς τε αὐὖ- 
ΕΝ Χ » , 

τὸς χαὶ φροντιεῖς δηλονότι, ὅπως ἐπιστάντες, ἐὰν 
Ν Α -Ὁν - 

ὃ Θεὸς θέλῃ, μὴ ἐναφῶσι ταῖς ἐχχλησίαις τὰ σχί- 
᾿Ὶ Ν δ᾽ ᾿ -Ρ - 

σματα, ἀλλὰ τοὺς τὰ αὐτὰ φρονοῦντας παντὶ τρόπῳ 
Ἵ , " . 

εἰς ἕνωσιν συνελάσωσι, κἂν τινας ἰδίας τῶν πρὸς 
ἀλλή) ᾿Ν ΠΥ » δι ο Ω͂ ΕΑ͂ Ξ 

ἀλλήλους διχφορῶν ἀφορμὰς “ εὕρωσιν ἔχοντας 
}Ὶ - λ ων ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸν ὀρθοδοξοῦντα λαὸν εἰς πολλὰ χα- 

»ἤ) δ ΓΞ - 

τατέμνεσθαι μέρη τοῖς προεστῶσι συναφιστά!λενον. 
γι Ἁ - , ἵν ς ΄ -- 

ἸΙάντα γὰρ δεῖ σπουδάσαι δεύτερα ἡγήσασθαι τῆς 
3 , ι , - 2 ν 

εἰρήνης, χαὶ πρὸ πάντων τῆς κατὰ ᾿Αντιόχειαν ἐχ- 
γ - ΡΝ ἀνα ΡῸ 

χλησίας ἐπιμεληθῆναι, ὡς μὴ ἀσθενεῖν ἐν αὐτῇ τὴν 

ὀρθὴν μερίδα περὶ τὰ πρόσωπα σχιζομένην. Μᾶλ- 
λον δὲ, τούτων ἁπάντων χαὶ αὐτὸς εἰς ὕστερον ἐπι- 

ψελήσῃ, ἐπειδὰν, ὅπερ εὐχόυεθα, Θεοῦ συνεργοῦν-- 
τός σοι, πάντας λάδης κ᾿ τὰ τῆς χαταστάσεως τῶν 

ἐχχλησιῶν ἐπιτρέποντας. 

ἃ οὐδαμοῦ διαθαλόντες 1 τὰ Ηαγ]. Μοά. (0151. ῥτ]- 

τη115. ἘΜ1 οὐδαμῶς διασάλλοντες. ΓΠιο στιν οἰΐαπ οὐδα- 

υνοῦ ἴῃ Πρ. βοοῦπ60 οὐ (Ἰοἶ5], βδοῦπο, 

ΓΜ ιᾶς Ααάεοπάα.] 

» πρὸ τῶν ἡυνετέρων 1 [ΐὰ 56χ Μί895. ἘΠῚ τῶν εἰρημέ- 

νων. ΙΒ] πὰ Θ11 συννοήσεις τε. Π)ὸ Μί955. συνήσεις τε. 

ΘΙΙΠῚ ΓΘΡΓΌΡΑΓΟ Υἱϑὶ ϑιηῖ; Τα τ|6 ΘῸ ΠΟΙΏΪΠ6 γἱει- 
ΡΘΓΔΠ, φαοα δὰιηὶ ἃ}0 ᾿Πἰ{|0 οχ υθυ δ [15 Ἰσπορὰ-- 

το π6 ἴῃ ΘΟΟΙϑ᾽ ἀβ ]οα πὰ Θἰ18 ΠΔ ΘΟΠΊΠΠΠΙΟΠ ΘΙ 16-- 

ἙΘρουῖηξ. Τοτταν δὲ 11Ππ|5.5 τ ΡᾺΓ 6ϑὲ 7, ΠΙΘΥῚ πηθπιῖο- 

ΠΟΠῚ ΓῈ5 Ὀ ΘΒΘΘΠ 165 Ῥοϑα Δ ηΐ ὙΠ 4] ΟΟΟΔΘΙΟΠΘΠΗῚ 

«πεϑυιηΐ,, ΟΟΟΑΒΙΟ ΠΟ. ΠῸΠ Βαροαπὶ, ἄτι β8πὶ 

ἃ [πᾶ] 56. βϑα ποι αἴθ] Δ πηστιηΐ,, οἵ 4{| οἰγοὰ 

νογατη [ἀδηι οἰαπ σα, πη Δ 1651} ΟΠ. ΠΡ 115 ἔπι η1ς 

1ἴὰ αἰ ἀθίμοθρ5. 605 411 ἰάθη ἃ0 ΠπΠῸ85 ϑϑπίπιηϊ, 

ΔΘ ΠΟΒΟΔΠΙΙ5. 7 ΠΟ 78 η1 ψΘΪτ 1η ΠοΟοίτ Πα Ριισ πὰ 

Πα] Ππ|η 511 ἈΠ] ΟΟΥ απ]. Θὲ ᾿ΠΙ ΠῚ] ΘΟ ΠῚ (ἰἸΒΟΥΓΙΠΊΘΠ. 

ΟΡ Δι’ 50} 1|Π},, τιἢ 5ἴα!!π) ἃ] ΡΥ Ππηᾶτη παν ]σα- 

ΠΟΘΙ ΡΥ Ἰοῖτι5. ἀἸ ΘΟ τι5. τη] απ, τὰς ΡΟϑ511 

58 [6] ΔΠΠῸ 56 Π|6Π1] ἈΠ] ΘΟΡΌΙΗ , {1π|88 Ρ ΓΘ οᾶ- 

ΠΡ, ΡΘΡΠοΙ. ΠΙῸᾺ ἀπίθιη ἃπῖθ ἰδ πὶ “πιᾶτὴ ἀἸοὰ-- 

115.) 1058. οἱ ᾿ῃιθ}}}1σἷθ.,. δὲ σα 015 γι θ] σοῦ 7) τ 

ΠῚ, Πθὸ νοϊθηίθ, δάνθπουϊπῖ, ποι ᾿τητηἸ απ ὶ 

Θ ΘΟ 65115 βο ἰδηιαΐα : 564 605 {π| θα ἄθιὴ βθῃιππέ, 
ΟἸΠΙ ΧΆ ΠΟΠΟ δὰ σΟΠ] ΠΟΙ ΟΠ ΘΠ ΘΟΠ ΡΟ Δ ηΐ, 6- 

ΕἸ 51 ΠΟ 1Π105 ΓΘΡΘυ πὲ, {πὶ ρεῖν αἴὰϑ {πᾶϑάδηὶ 

ἀἸβοον Ἰαγτι} 1Π 61 586. οατιϑὰ5 Πα θθαπί;: Π6 Ροριι- 

1τι5 οὔ ποάοχιιβ τηυ]α5. 1πΠ ΡᾶΡ [65 501 ΠΕ ΔΓ} 5) τιΠὰἃ 

ΟἾΠῚ ΡΓΘΘΡΟΒ1 115 ἈΡβοθάθιβ. Β[α 1} ΘΠ] ἴΠ 60 

ΡΟΠομ τ οϑὲ 5 πὶ ρ801 ρΡοϑι πα θα ἢ ἕτι" ΟἸΠ ΠΙΆ, 80 

ΡΓΘ5. ΟΠΊΠΙθι15 Θοοίθϑιας ἃ ΠΠΙΘΟ ΘΠ. ΟτΓὰ 51|501-- 

Ῥἰδίαν , ΠΘ 58Π8 1ΠΠπ|5. βᾺγ5. ΟἸγοα ῬΘΥΘΟΠ ἃ 5 560|588ἃ 

ἀο τ θῖαν. 564] πλὰσ]5 860 ΟἸΠΠΙὰ ΘΓ 1056 ἀοΙ ΠΟ Ρ5 

ΟΕ 015, ροϑίθα {πὰ π|., {πο4 ορίδπιι5, Δ Πππγὰηῖο 
[6 Τ)6ο, ΟΠ 65 ΠΑ] 6.15 Ε01., 4188 ἀ( ΘΟΟΙΘϑ᾽αγ τη 

βίαια ΡΟΥ πη ΐ 5, ΘΟΠΙ ΓΘ 65. 

Με. (151. ρυΐπιιβ, Βθρ. βθουπάι8 οἵ ᾿υὶπηα πηδθιι 

Ἠδν}]. αὐ τη ἰοχίι. 

α εὕρωσιν ἔχοντας  Ῥτὸ [215 νοΟΙθιι5 Ἰο σειν ἴῃ  ἀΠ- 

οᾶπο (οαϊοο ἃς Ἀθρ. βεοσπαο οἱ (015], βθοιπέο τύχω- 

σιν ἔχοντας. 

ΤῈ ΕΥΙάς Αἀάεπαλ.} 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ α. ἘΡ ΕΘΥΤ πχ χε 

Οὐἱθη 5 τη ἃ] δχῖμη 115 ΘΟ] τ θτι5 ἀορὶ παῖς ΤΆΒΠ] 15, οὐ Παιπάβιπη τοσαῦ,, τὖ ΟΧ πηοΓῈ δὲ 1πϑιϊ{αἴοὸ «ΓΘ 55 ὙΠ 

Βα σαμαι ΔΌΧΊ Τα πὶ ἔδναΐ, ἱπηρυ μι 15. ΤΙ ΘΠ γ 511, 41] ΟἸτπὰ 1π Οαρραδοοίαπι τἰβοναῦ, {πὶ οαρινοβ το πηοροπξ. 

ἃ ᾿Ανεπίγραφος περὶ συνόδου. 

᾿Αρχαίας ἀγάπης θεσμοὺς ἀνανεοῦσθαι, καὶ πα- ἢ 
, Ἂ;,. οἿ δ φλακτον “ « ᾿ 

τεέερῶὼν εἰρήνην, το ουρᾶνιον δῶρον Χριστοῦ χαὶι σὼ- 

«ϑὲηθ ᾿πδογίρίϊοπο αδ 5γποάο. 

ΤΙ] ΘΟ ΠΟ Π15 ΔΠΈΙΖΙ188 ἰΘΘῸ5 ΤΌΠΟΥ ΔΙ, οἵ Ῥδέγι"Π) 

Ῥᾶσθιη, σοῦ οϑῖθ 1Ππ|4 ΟΠ ΡΙδ1 1 ἀοπιιηὶ ἃ0 58} πιὸ 

ἃ ἀγεπίγραφος 1 Πᾶπο ορ βίο] απ Ρουβρίουιιιη οδὲ ἀ Τ)ατηαβισα Ῥάρδμι βου ρέδπι δξϑ6, 

ΟἸυ55191. 

“1Πἴας 

σαγχττ. 

“΄[ππὸ 3πε, 
͵ 



292. 

«ποά τοι ρογα οχδρ, δὰ νἰσόγθηι ᾿Γθγιιπὴ ΓΘ Ο- 

ΘΔ 6, ὨΘΟΘβϑα Πα ΤΌ] 46 η} ΠΟ 15 ἀ6 ὉΠῚ6 ; Πποπη- 

ἀ{ππ| ατιΐθιη, ϑαΐ βοῖο, δὲ πὸ ΟΠ Ί511 πη ΠΕ] ΠῚ Π]Ὸ 

γ] ἀορῖτν. Οὐ οπῖπι δι {ποι ἴτ|5.., {πᾶπὲ πο- 

ἸΏ] Π65 [ἀπίῸ ΙΟΘΟΥ ΠῚ ᾿πίθυνα! ! 0 56} ποῖ 5 ον ὰ-- 

5 ϑποῦ]ο ν᾽ 66 ἴῃ πΠ Δ} ΠΊΘΙ ΓΟ Παρ Π10- 
Πίδμι ἴπ οΟΡΡοΓο ΟΠ ΡΊ5ΕΙ ΘΟ  Πσ αν] ἢ ΟἸηΠΙ5 ργορα- 

᾿ηο πη] ΟΥΙΘΠ5., Ραΐθυ ΘΟ] ΘΠ ̓ 551Πη16 (1600. τι 6 ΠῚ 

᾿ Οὐίοης Οὐ θηΐοι. αι] ἀπ ἃ0 ΠΙγνῖοο «ὦ ργράιηι 

πὰ 5 πὸ ῬΡΟΓΘΠΑ τ}, ᾿πσθ πε τοι ρθϑίαίθ ἃ ὅθ5{πι 
Διργρίαπι. ΘΧΑσΊ [ΑΓ : σα] ἀα τιπὶ αι] 46 πὶ 5ραγϑα Πι6 Γ6515 

γπιοι: 4 1ΠΙΠ}160 γΘΡ [415 ΑΥἸΟ., ΠπιΠῸ νΘΙῸ ἱπηρι θη! 

ΘΟ ΘΠ 5, 860 ψ 6} 1] ΚΔ ἪἸχ διηᾶνὰ [το τι ΠΔ ΘΧΊΓΟ- 

511Π| ῬΓΟΓΘΡΘΠ5 5) 18π| ἀ ΟΠ  ΠΘίτν ; ΡΥΟρΡΙοΡθασαοα 
58 Π88 “ΟΟΙΡΙΠ δ. π΄ τπιπα]πδάτ6. ραγοθοῖα 5]. ἘΠ Γ6 Ὁ] 

ΡΘΡ Δ] απ] ΠΙάτὴ ἃ 1Π} 018} ΘΧ οἰ ἀθυιιηΐ ΘΟΟΙ 65115., 

τΡ1τὰ ἀαι 6 ΠῚ ΠΪ5., 411] 51} 0] ]ΟἸοντιπη. ἃ Π  Π]ὰ5 οὰ- 

Ρτϊνὰ5 ἀπιοιιπὲ, γθυη ροΐοϑίαβ. ΠΡ τ πο 

5... ΘΛΒΙΠΙ ΟἸΒΆΒΙ ἘΝ 

ΟἸαϑοῖ5 1], 

ΘΟΛΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΘΟΗΙΕΡ. 

ὕ 3 ι τ , ᾿ ᾿ τήριον, ἀπομαρανθὲν τῷ χρόνῳ, πάλιν πρὸς τὴν 

ἀχμὴν ἐπαναγαγεῖν, ἀναγχαῖον μὲν ἡμῖν καὶ ὠφέ- 
λιμον, τερπνὸν δὲ εὖ οἰδα ὅτι καὶ τῇ σῇ φιλοχρίστῳ 

διαθέσει χαταφανήσεται. Τί γὰρ ἂν γένοιτο χαριέ- 

στερον, ἢ τοὺς τοσούτῳ τῷ πλήθει τῶν τόπων “ διη- 

ρημένους τὴ διὰ τῆς ἀγάπης ἑνώσει χαθορᾶν εἰς 
, “κ᾿ ς , 3 ’, ΦΟΝΌΩΠ μίαν μελῶν ἁρμονίαν ἐν σώματι Χριστοῦ δεδέσθαι ; 

κ 3 Α Ὸ- ἊΝ ,ὔ 7 ΕΥἢ, Η ἀνατολὴ πᾶσα σχεδὸν, τιμιώτατε πάτερ ( λέγω 

δὲ ἀνατολὴν τὰ ἀπὸ τοῦ ᾿Ιλλυριχοῦ μέχρις Αἰγύ- [ἘῚὶ 
τ 7 

πτου), μεγάλῳ χειμῶνι χαὶ χλύδωνι χατασείεται, 

Ε τῆς πάλαι μὲν σπαρείσης αἱρέσεως ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ 
- “5 , 3 , Ἐν ἊΝ . τ ὦ , 

τῆς ἀληθείας ᾿Αρείου, νῦν δὲ πρὸς τὸ ἀναίσχυντον 
ΕῚ , ᾿ δ Ἷ , οὁ ᾿ “ν Ἃ ἀναφανείσης, καὶ οἷονεὶ δίζης πικρᾶς καρπὸν ὀλέ- 

θριον ἀναδιδούσης, χαταχρατούσης λοιπὸν διὰ τὸ 

τοὺς μὲν χαθ’ ἑχάστην παροικίαν προεστῶτας τοῦ 
ὀρθοῦ λόγου ἐχ συχοφαντίας χαὶ ἐπηρείας τῶν ἐκ- 

΄ὸ -» Ν -Ὁ» Α - 

χλησιῶν ἐχπεσεῖν, παραδοθῆναι δὲ τοῖς αἰχμαλωτί - 

ζουσ! τὰς ψυχὰς τῶν ἀχεραιοτέρων τὴν τῶν πραγ- 

50} π|]Ο Π6 1 ΘΧΘρΡΘΟΙ αν Πητ15.,. ΠῚ ΪΒΟΓΆΓΟ 5. νοϑερῶ 106 μάτων ἰσχύν: τούτων μίαν προσεδοχήσαμεν λύσιν 
ἰδ [ἈΠΟ Π ΘΠ. : ἃ ΠΟΒ 561Ώ 0061" οΘοηβοϊαία θϑ[ "10 ὰ- 

1115 νθϑίγα ον Γἃ5. Ὀ δ θυ Ο [ΘΠ ΡΟΓ6, δὲ [δῖο 

ἡ ΠΠΊΟΓΘ 4110, Ὁ 6 τιξ ἃ νὴ 1 ν Ἰ5Θ ΓΘ ΠΊΠ1), Δ ηϊ- 

1115 ἃ Ὀγδανα [θη ριῖι5. ΘΟΡΡΟ ΟΡ ϑιιμηιι5. Ῥοϑί- 

(1 ἃτι ἔθ} 508. ΘΧΟΙ ΑἸ τητι5 ; ΠΟ 781 ἈΠ θ]1115 [6- 

γθηἴ68, 60 ἀθνθηϊηη5., τ νῸ5 Ρ6Ρ ΠΟ Ρὰ5. οὔ 56- 

ΟΥ̓ ΘΠΊ1Ι5 5 τι Δ6] ΟρΘι ΠΟ]5 [Ροπδηὶ Θχοὶ θιηϊηϊ, 

οἱ οχ ΠΙ5 {ὰὶ Ἰάθιη ἃς. ΠῸ5. 56 η{Ππ|πῈ τα  Γα{15. 4}1-- 

405, {Π| νῈ] ἀἰβϑϑι ἀθηΐθϑ ΘΟ ποῖ θη , ν 6] οὶ θο- 

ΟἸοβιαβ δ δηηϊοἰ ἴὰπ Ρθάἀποδηξ, ν6] ϑα θη ρϑγίιν- 

ΑΓ ΟΏ5 διιοίου 65. γ 5 Οἰαγῖτι5. ἱπάϊσθηῖ; [ἴα τὶ 

ἀἰδίποθρϑ5 γ ]5 τη] δϑίτι Π] δ᾽ Ὁ, {π|}τιβοιι πὴ ΘΟ Π1-- 

ΤΠ Π]ΟΠ6 ΠῚ) ἀθοθαὶ Πα] Ρο. Ομ ΠἾΠῸ ἀτιῖθπι Π1}}1]} 

ΟἸτπν μοῖ- ΟΧΡΟΒΟΙ 1115 ΠΟΥ], 564 «ποά δὲ βίου 5 ΟἱἸπὶ θα 15 

Ἰαΐα πὶ, ρττοτ 0 Π)60 ΑΘ ο 15 1015 τιδι αῖτιπη δὲ θυ θθοῖριιθ νου Ϊϑ5. 
δεῖ ἘΣ ΝΟΨΙΠΉΙΙ5. ΘΠΪΠ] ΘΧ 56}16 ΠΠΘΙΠΟΥΪ86.,. ἃ ρΔΓ 15 

5οορῖ5, ἃ]Ἰὰ5 ΠΟΒ.115 1ΠΙΘΙ ΤΌΘ 15 Θὲ ΠῚ 15 ΘΕ] ἃ ΠλΠι1ΠῈῚ ἀριι ΠῸ5 
ΘοΟΙοβἴαβρογ ΠῚ Ξ “ ξ τς ἢ ᾿ 
᾿πιοκας. ἴῃ. 556} ν 4 15 δάοοῖ! ῬΙοπυϑιιιη ΘΑ 551 ππτπ {ΠΠπΠ 1 

αἴδογο, Πῖο- ΘΡΙΒΟΟΡΙΠΠ1, 41 ἃρτια γο5 δὲ γθοία [46 δὲ γϑ! 15 
ηγϑδῖὰς. Βο- 
ὨΔΠΙ15. 

Θ διυρρημιένους Ἴ [τὰ (ὑο15], αἴουα6, ΟἸάγομ. οἱ Βερ. 

βοοιπάιι5, ἘΜ1Π διειργμιένους. 

ἃ διὰ τοῦ γράμυνατος ἡ [τὰ φαΐϊπαιιο Νί55. ; Ῥ] πτ85. ἀιι- 

ἴορια. ἴῃ πᾶπο ἐρ β[οϊαπι ποὴ ᾿ιαθιΐμηιι5. ἘΜΠ διὰ 

γραμμάτων. 

Ρ φανερώτέρους  Πἴὰ (αἰπάιο (οάἸοε5. ἘΔ φανε- 

ρώτερον. 

ὁ οὐδὲν χαινόν] [1 Βςσ. Βεοιιη{τπι5 οἱ (151, βθοιιπή τι. 

ἘΠ, ο151, νη ἐὲ Ρανὶσ, οὐδὲν ἄχαιρον, γι  ἰεπιρε- 

δέζνιιπι, ΟἸατοιι. οὐδὲν δεινόν, χε τ! σνανε, Οὐος ΒΑΚ 11Π1ι5 

(ὁ Ἀοιηαπογιπη ΘΡΙΒΟΟΡΟΤΙΙΠῚ 1ἢ ἃ]1ὰ5. ΘΟΟΙ δὰ θοποῆ- 

Θομτα πᾶρρας, ἐΘΒΕ ΠῚ ΟΠ 115. ΟΠ Π πα ΐιι οἱ ΠΟ Π 511 

(ν᾽ ΕΠ Ἰοστιη ΦΡΊΒΟΟΡΙ ἀρπα Επιδοθίπια. ΗἸ5ι. ΠΡ, 4, 

τὴν τῆς ὑμετέρας εὐπλαγχνίας ἐπίσχεψιν" καὶ ἐψυ- 

χαγώγησεν ἡυδᾶς ἀεὶ τὸ παράδοξον τῆς ὑμετέρας 
-, ᾿ ΟἹ -Ὸ» ’ Ν- , ᾿Ὶ « ὰ 

ἀγάπης ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ, καὶ φήμη φαιδρο- 
’ ᾿ « Ἀ Ἁ ! Ἂς ᾿Ὶ 2 5» 9᾽ φ 5 τέρα πρὸς βραχὺ τὰς ψυχὰς ἀνεῤῥώσθημεν, ὡς ἐσο- 
ἐϑεν ὁ.» ἘΣ , ἊΣ ᾽ς - Ὁ δὲ ὃ 

μένης ἡμῖν τινος ἐπισχέψεως παρ᾽ ὑμῶν. Ὥς δὲ διη- 

ἤλθουεν 
ἐπὶ τὴν" διὰ τοῦ γράμματος ἡμῶν παράχλησιν, δια- 

μάρτομεν τῆς ἐλπίδος, μηχέτι στέγοντες 

.Ὰ « .- " »κὧδ 5" (λ Ἴ κ - γον 
ναστῆναι ὑμᾶς πρὸς τὴν ἀντίληψιν ἡμῶν, καὶ ἀπο- 

στεϊλαί τινας τῶν ὁμοψύχων, ἢ τοὺς συμδιδάζοντας 
᾿ Ν - “" ΕῚ , τ ,ὔ ο εὩ 

τοὺς διεστῶτας, ἢ εἰς φιλίαν τὰς ἐχχλησίας τοῦ Θεοῦ 
Ἀν ΩΣ τ 

ἐπανάγοντας, ἢ τοὺς γοῦν αἰτίους τῆς ἀκαταστασίας 
- - “ . Ξ 

ΕΟ" φανερωτέρους ὕμῖν χαθιστῶντας " ὥστε χαὶ ὑμῖν 

φανερὸν εἰναι τοῦ λοιποῦ, πρὸς τίνας ἔχειν τὴν χοι- 
, - ΄ ΔΙ ὁ 5. Ν᾿ . » 

γωνίαν προσῆχε. Πάντως δὲ “ οὐδὲν χαινὸν ἐπιζη- 

τοῦυεν, ἀλλὰ τοῖς τε λοιποῖς τῶν πάλαι μαχαρίων 
ἡ θεοφιλῶ ον ἃ γὴν “νηῦς λῷ ἘΣ: ςΨΡ καὶ θεοφιλῶν ἀνδρῶν σύνηθες, χαὶ διαφερόντως ὑμῖν. 

Οἵ Α αν ΡΣ ΨΕΝ Ὁ ολ θί } τ Ζῷ 
ἴδαμιεν γὰρ, μνήμιης ἀχολουθία, παρὰ τῶν πατέ- 

ρῶν ἡμῶν αἰτηθέντων, καὶ ἀπὸ γραμμάτων τῶν ἔτι 
-» - » ᾿ 

χαὶ νῦν πεφυλαγμένων παρ᾽ ἣμῖν, διδασχόμενοι, 

ο 38, εἱ ΤΙοπ 511 ΑἸοχαπάνιηι ΠΡ. ἴ, ο, ὅδ, οἵ Ἰρ51τι5 

οἴαπι Ἐι56 011, 41 ἤππὸ τηοτοπη πὶ Ροβίγοιηδ Ῥοῦδο- 

4ασπίϊοπο βογναίιπι ἃ ΟΠ Δ Π15 ἔτπ|1556 ἀδοϊαγαῖ Ὁ. 4, 

ο. 33. Μειπογαΐα αἰΐθιι ἃ Βαβ1]10 σα] απ 1ἴὰ5 58}} (ἀ ἃ]- 

Ἰδπὸ οοπίσις, οαπη ϑογίμο Οδρραάοοίδιη οἵ ἢ π1|1- 

185 ΤΈΡΊΟΠο5. ψαϑίαγοπι; τπιὖ ἰοδία αν ΘοΖοπηθπιι5 ΠΠ0, 

2, ον 6. Αἴάιθ οχ [ἀπ 115 τη 8}15 τη σπτιπιὶ πο. ΒΟΏτΙΠη 

ὄσαας Πρι5, τὶ ΟΠ σι απὶ ἃ ΒαγΡαγὶ5 ΑΡ πο] ν]οΐουο5 

505 σα ρεσθηΐ οἵ δά ΟΒτϊδίσση δἀάποογοπε, ἴΠπάς Βαὰ- 

5115 τὰ Ἐρίδῖ. 104. ρτίπια ῥἱοίατ5 βοπαῖπα ἀρια ο- 
{Π05 ὁ (δρραάοοϊὰ Ῥ.ΠΠ]ασθο. 1 ορογαὰ Ῥϑαῖ Επὲγ- 

ΟΠ15. 



ἘΡΙΒΤΟΙΑ 

Διονύσιον ἐχεῖνον, τὸν μαχαριώτατον ἐπίσχοπον, 
παρ᾽ ϑυῖν ἐπί τε ὀρθότητι πίστεως καὶ τῇ λοιπῇ 

ἀρετὴ διαπρέψαντα,, ἐπισχεπτόμενον διὰ γραμμά-- 
᾿ ,ὔ ΕῚ , - ΄ ν 

τῶν τὴν ἡμετέραν ἐχχλησίαν τῶν Καισαρέων, χαὶ Ο 
-Ὁ - ἣ; παρακαλοῦντα τοὺς πατέρας ἡμῶν διὰ γραμμάτων, 

χαὶ πέμπειν τοὺς ἀπολυτρουμένους ἐχ τῆς αἰχμα. 

λωσίας τὴν ἀδελφότητα. ᾿Ιὖν χαλεπωτέρῳ δὲ νῦν 
᾿ δ ᾿] ᾽ Ὁ Χ , ὌΜ“,.2 

καὶ σχυθρωποτέρῳ τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς, καὶ πλείονος δεό- 

μενα τῆς ἐπιμελείας. Οὐ γὰρ οἰχοδουημάτων γηΐ- 
Αι - ἍΝ “Ὁ [νὴ 25. ’ 

νων καταστροφὴν, ἀλλ᾽ ἐχχλησιῶν ἅλωσιν ὀδυρόμεθα" 

οὐδὲ δουλείαν σωματιχὴν, ἀλλ᾽ αἰχμαλωσίαν Ψυχῶν 

χαθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἐνεργουμένην παρὰ τῶν ὕπερμα- 
"ᾷ ζς «ς ’, τ ὍὭ 5 λ νὰ 

χούντων τῆς αἱρέσεως χαθορῶμεν. Ἅδστε εἰ μὴ ἤδη 
7 ᾿ Ε , Ν Ω͂ 

διανασταίητε πρὸς τὴν ἀντίληψιν, μικρὸν ὕστερον 
ΤΣ. .5. ὧν δ - τ ΚᾺ , ΩΝ 

οὐδὲ οἷς ὀρέξετε τὴν χεῖρα εὑρήσετε, πάντων ὑπὸ τὴν Ὁ 

ἐπικράτειαν τῆς αἱρέσεως γενομένων. 

δον .ΧΧ. 

νἰρτ 5. Θηιϊαϊς., ἸΠγ 51556. Θοοθϑίδη. ΠΟϑίγα πη Οἰαδδὶδ " 

(ϑαΓΊΘΠ56Πη., οἱ ραΐγο5 ΠΟϑίΓΟ5 Ρ6Γ ον ἃ5 ΘΟ - 

50] ΠΠΠἢ 6556.» ἃ0 Π]]51556., {π| ἔνα [65 σα ρ Εν Ο5 Γ6- 

αἀἰπηθροπῖ. Ναιπο ἁπΐθπι ΑἸ ΠΟΙ ΠΟΥ ἃο ΓΥΊΒΠΟΙ δϑί 
ΓΘΓ ΠῚ ΠΟΒ ΓΑΙΊΙΠῚ δ δίτι5., οἵ οαγὰ ΠΙΆ] ἱπάϊρσϑί. 
Νοία6 δηΐπι [θυ ΓΘ ηδ τη δ άἸτππι ᾿π σθηλτι5 ἄθιη0}1- 

ΠΟΠ ΘΙ, 564] ΘΧοϊ ἤττιπὶ ΘΟΟΙ Θϑ! ΡΠ : ΠΟΘ 601- 

ῬΟΓΙΠῚ 5ΘΡ ΙΓ! 5. 564 ἈΠΙΠΠΔΡΙΠῚ ΘΑρ να 6} 

«ποιά 16. ἃ Πϑ 6515 ῬΥΓΟΡ ΘΔ ΙΟΥ τι5 ρου οἱ νἹ- 

ἄθιηῖι5. Οἴιᾶν 6 ΠΙ5] 78Π| ἃ ΒΡ 6 185 [Θγ 85 οχ- 

ΟἸ ΓΘ ΠΔΪ ΠῚ 5, Ρᾶτ]ο ροϑὲ Ππθὸ {1||00115 ΠΊΔΠι1Π) ΡΟ. }1- 

σα 15 ᾿Πν ΘΠ ΕΡῚ 6515.» ΟΠΊΠΙθ115 5110 περ 6815 ροίθ- 

βίαΐθηι γοάδοι!ϑ. 

ΤΙΣ ΌΤΔ  οα-" ἘΡΙΒΙ ΟΤΤΓΑ ΤΥ ΧΙ: 

Οσὐόρουῖο ἀο]ογοπι βιππιπὶ 5 σπι Ποαΐ Βαβη 15, {το ΔγηΙΟἸββί πὶ 5101 Ποιηΐη 68. οὐ! 4 πῈ ΘΑ] πη] αἰ ΟΥῚ ἀπιτο5. ῬΓρο- 

Βοαμπξ. Νοραῖ ἀοἴδηβίοπθ οριι5. 6588 : Θα!ράτη ΤΘ]1ΟΙΣ τπ τορογίιππ,, {ποα] δθοιμὴ τη σπᾶπι ἃπ πὶ Ρᾶγίο πὶ ΠῸΠ 

ἰγαδαοαΐ : τοσὰΐ αὖ βθοῖπη Δάν οΓβιι8 ἱπηπηϊπθηΐοηι Πιοβίοι οογίαξινιιβ νοηϊαΐ, (το οχ οογίδηνῖπθ βρογὰ 80 

58] το πὶ ΘΧ51111 απο πὶ τορονίαςπγατη, 

, Γρηγορίῳ Βασίλειος. 

3 7 ᾿ ω “Ξ 
Ἐδεξάμην τὰ γράμματα “ τῆς σῆς εὐλαδείας διὰ 

τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἀδελφοῦ “Ἑλληνίου καὶ ὅσα ἐνέ- 

φηνας ἣμῖν, αὐτὸς ταῦτα γυμνῶςΐ διηγήσατο. ᾿Αχού- 
Χ ἐ σαντες δὲ ὅπως διετέθημεν, οὐκ ἀμφιδάλλεις πάν-- 

τως. Πλὴν ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκρίναμεν πάσης λύπης ἄνω- 
᾽ὔ - Σ Ν Ἁ ΡΣ ,, 5Ν ,ἷ ᾿ 

τέραν ποιεῖσθαι τὴν πρὸς σὲ ἀγάπην, ἐδεξάμεθα καὶ Ε 

τοῦτα ὡς ἦν προσῆχον, καὶ εὐχόμεθα τῷ ἁγίῳ Θεῷ, 

στορονῖο βαριζις. 

τ. ΑΘΟΘΡῚ ῥ᾽ δίδιῖ5 ἔπι85 ΠΠ 6 Γὰ5. Ρ 6} ἔΡΔ ΓΘ 58 Π6 

{ἀπ τανθυρηάιϊμ ΘΠ] Θμῖαμη : δὲ ααδθοι μη τ16 

ΠΟΡῚ5 5 σηἰ Ποανθγὰθ.), ἴρ56. ἃρθυῦίβ πᾶυρᾶντῖ. Ατἷι- 

ἀϊδηῖθβ ἀπῖθπὶ {ποι 040. Δἰίθοιϊ [16 υ] Πητι5... ἢ18}]} 

ΟΠΙΠΪπῸ ἀιπιθ ϊα5. 564. αιΐα ἀθουθν πηι5. «ΠΟ γῈ 

ΟΠΊΠΙ ΡΟ ΪΟΓ ΠῚ [Δ ΘΡ6. ΠΟΒΕΓΕΠῚ πὶ [6 ἈΠΊΟΓΘΙῚ ; 

ΔΟΟΘΘΡΙΠη115 Θ Ἰᾶ πῈ Πδδο, τιῖ ΡᾺ} δνΐ ; ἃ0 Ρ ΘΟ ΠΊαν 

τὰς ἀτοτο μον ἡμέρας Ἴῦρας οὕτω διαφυλαχθῆναι "δ Ῥοιὴ βαποίππι, αὖ γΘΙ 4105 4165 ν 6] ΠΟ ἃ5 510 1Π 

ἐν τῇ ἐν σὲ διαθέσει, ὡς χαὶ ἐν τῷ κατόπιν χρό- 

νῳ, ἐν ᾧ οὐδὲν ἥμῖν αὐτοῖς οὔτε μικρὸν οὔτε μεῖζον 

ἐλλελοιπόσι συνέγνωμεν. Εἰ δὲ ὃ δεῖνα ἄρτι παρα- 

χύψαι πον. πρὸς τὸν μον τῶν Ὄπνε Ὁ 

νῶν, εἶτα οἰόμενος αὐτῷ σεμνότητά τινα φέρειν τὸ 

ἃ Τρηγορίῳ Βασίλειος 515 6111 εὐ νε πβειβϑῖπιὶ (ο- 

ἄ1665. Ηδθοπί 4111 Γρηγορίῳ ἑταίρῳ, σγεϑογίο σοκαϊὶ, 

ἸΝΌΠ]ι5. Δ βου! 1} {{α] τ ῬΎΘΒΡῪ ἔθ τὶ {πο πὶ ἅπηοη Βὰ- 

5111π|5. ομηἹἐΐοτα ποὴ Ροξα. 

ὁ τῆς σῆς εὐλαθείας 1 [τὰ ΗδΔ1]. (0151 ρτίμαιι5 εἰ Με. 

ἘΔῚΠ τῆς εὐλαθείοαις σου. 1)6 ἷ5 αγορβουιὶ Πτἰονῖβ, Βὰ- 

51Π1 τοβροηβίοπο, οἵ απ ΑΥΠπαπαβῖι5 ἦθ ΒΑ51Π1 ἀσοπ αὶ 

γα ΓΙΌ 6 ΒΟ ΠΒΟΥῚΓ, Θ] ΕΓ Ί]115. (ἸΒΒΟΥΥ πλι15 1 Ὑ τα 5, Βὰ- 

511. 

ΔΠΙΠῚΪ δ σα ἴ6 Δ ΘΟ ΟΠ 6. ΘΟΠΒΘΡ ΘΠ], 4ιΘπιδ6- 

πηοάπιη οἱ ῬγδιοΥΙτΟ Πιδοΐθπιιβ ἴΘΠΊ ΠΟΙ » Ιῃ 4πὸ 

Π.ΠΠ|Π1π|5. ΠΟ 15. 10515 ΠΘΩτ|6 Ρᾶνν] παι ΒΔ] 5 

6] 1ο 1} ϑιιηητι5. ΘΟ 5011. Οτιοά 51 16, 411 ππιπο ΡΥ1- 

ΠΊΠΠΠῚ 5656 Δα νἱδη ΟΠ ΙΒ ΕἸ] ΠΟΥ ΘΙΉΘΥΘΟΙῈ ΡΙῸ- 

Γ διηγήσατο ϑδεζχαίτηπν ποὺ ]οοῸ ἄπιο8. ἀηΕ1{|5851-- 
πιο5 (οἤἸοο5. ΝΜΙε. οὐ (018]. 'φαῖθι5 Ἠαναπιχα 1([- 

αἶτοο ΠΟ ΘΟΠΒΘΠΓἾΧ6 ἈΥΌΙΕΓΟΙ, 41 856. δριβίοϊα τὸ- 

ΘΟ ΠΙΙΟΡῚ ππᾶπι ἴῃ μος (οα16ς βουρία οϑέ. Ἠδθοηΐ διι- 

ἴοι ΘΠ : χαὶ ταῦτα διηγησαμιένου ἀχούσαντες ὅπως. 

« ἢ ὥρας 1 Ηδι] αἄτπ| ἡμῶν. Ρ᾽άοην οὕτω 4 6οδβι ἴπ 

ἈΠΕ Ἰβδί πι15. 1115. «πιο τι5 (1105 τη ο 0 ἦἴχι (οαΠοθιι5, 

πος ποοθϑβασι πὶ νἹΠοίι". ΝοΩ πλπ]ο ροβὲ 6 61|1 ἐχλε-- 

λειπόσι. (Ο15]. ῬΥΙΠπλι5 ἐλλελοιπόσι 

ΤΠ ας 

ΧΧΥΤΙΙΙ. 

ππὸ 71. 

ΠΟΙ] πἰη5. 



ΟΙα5:151. 

ῬαΞΠΠ1ο }4πὶ 

ἀυάπια [α- 

τ Πτατὸς ἴα - 

οἵδο ὨΙΆ] ΟΓΘ5 

συμπαιη8- 

ΠΕ 

290 5. ΒΑΘΙΠῚ ΟΕΒΑΒΕ ζ, 

ἤτθῖιν, ἃς 51:0] ΠΟΠΟΥῚ ἢ τοαὶ Γαπαγιιπὶ Ρἴας,, ΠῸ- 
Ῥυιβοιιπὶ σΟΠΠΙοἴανὶ., θὰ οὔ πσῖς 4180 ΠῸΠ Διά Ἰν 1 , 
οἵ παργαΐ {186 ποη ΤΠ |6 ΠΟ χὶτ; ΠΙΠ1] τηϊναμη. 564 

1Ππ6 παϊραπάπιηι οὐ ἀΡ ΟΡ πίοπθ ἀΌΠΟΡΡ 5, ποά 

Θ᾽ αβηηοαϊ γϑυαιη Δι 65. Πα θεὲ ΘΘΥ ΠΠ Δ Π 551 1205 
ΝΠ ἀριιὰ νο5 ἔναῖγοϑ: ΠΘῸ. Δ ΌΓ65 πη060,, 5664 

δὲ ἀἰδοῖρι]οβ, αὐ νἸάθειν, Οτοα 51 ΔΙ] τὶ τα] Γιατ 

οϑϑοῖ, ἴα!θη) 6556. δῖ 411 ἐοθῖ, ΠΙΘΊτ6. δι! 

6556 οἷΐ πη] ΘΠ οἰ πη; ΘΘΥ6 ΘΠ ΡΟΣ πῚ 1 |6]1χ δἴα- 

ἴὰ5 ΠΙΠ1] ΠῸ5 Ἔοῦγο ἔδυ ἀοοιτ. ΝΠ Ἰαη πιάτιηι 
Δ] ΟΡ 5. ἷ8. σοη τ} 6 1166. [Ἀν] γ 65. ΠΟ 5. [ἀοῖτ 

5 πὶ ΟΡ ποϑίρὰ ρθοσαία. ἔσο ᾿βΊταν., δὶ πθοάπιη] 
515. [ρα τ 115 πιθ ὧἀθ Ὅθο ϑδϑῃίθητο Θχρονὶ- 

πιθητ1ΠῚ 661, πὸ ππιπο 4π|άθπι πὰ θ6 0. «πιο γὸ- 
βροηάραμ. ΟΠ} 115 Θηΐπ ΟΠ ΠῚ [ΘΠ ΡῈ15 ΠΟ Ρ6}- 
ϑααϑὶ, Φποηοο ὈΡΟν]5 Θρ βίο ρουϑαδάθαι " 51 

111 ϑατῖ5 θη, πισα ΧΙ ΒΕ Πἴιι 4118. ΘΡΟΙΙΟΙ-- 

50. Πἴμ" ἃ σα] ΙΔ ΙΟΥ 115. 56 ΓΔ ΠΊΘῊ 51 ΡΘΡΠ}1-- 

56. Πλ115 ΟἰΓΡΘ 115 ΠΠΠστ5. δὲ ΘΧΡΘΡ 115. ἀ1501}0}1- 

πδ5 ΘΟ 1115, 6 φαῖθη5 νο  αθυῖπι ἸΟΎπ]., ΔΒ Ρ65- 

4{|6 δά ϑιβοϊρίθπάτηι ρᾶΓαϊὰ5. μα] Θ Πλτ15; ΠῸῚ 

ΠΟΘ 5011} ΓῸ5. ΔΙΙΟΓ ΠῚ 560 115. ΔΟΟΙΡΙΘΏλι15., 56 

ΠΟΒΓΡὰ5 Θἰϊὰ ΠῚ 4}1]. 
“. ΠΙ5 ἁαίομι {Ππ| 4 1ῃ οατιθα οϑὲ, 4ποὰ μη] ά4θπὶ 

Πονίαϊ αν πὸ Ποῖ, ππιπὸ ιιίθιη (6 θϑβιιθ 5160, 

πο πο τπὰ ΟΠ ΘΠΙΆΠηιι5. ΝΔΏΙ 51 6Χχ ψϑίθυϊ 

Ρδοίο δὲ ργὸ ἀθθῖῖα πιιηο ἐρο] 5.15. ἃ ΠΟ 15 οἰ ; 

"ΠΑ ΠΔ ΠῚ ἈΠῺΪ ρΔΡ ΓΘ ΠῚ 51Π|8] ἐΡ ΠἸσΘΡΘ Πλ115., ἃ 61-- 

τππὶ πῸπ 6 556 Πλ115. σα ΠῚ ΠΙ ΔΉ ΠΡιι5. Τὰ ἀπ 6 Π}, 

51 νἱἀοῖτιν, Π15 Τα! ἀθηὶ νὰ ]6 ἀἴοῖῖο : 1056 νΘΙῸ θχο- 

ΓαΓῚ [6 δπθ. τι πο) δου δ ΡΥΟΡΟϑι τι π) οογία-- 
ΠΊΘἢ ]ΠᾺΡογ 5, Ὧἃ0 ΠΟΡΊΒοιΙ ΠῚ ΟΟΟΠΡΡα5. Οἱ {π|}00]-- 

Ἰυιπὶ ΠΟῚ5 Τηἴθγε. 51. Θη πὶ Δ ΠειΠ ἀρ Ά 6ᾶ5, 5110- 

ΡΥΪΠη65 Πρ511|5 1 6 τ ; ΘΟΘ4Ὲ6 41] ἃ(] ρΔῈ 188 [65 
ΘνΘΡ ΘΠ 45 ΘΟΠΒΡ ΓΔ ΠΕ, αἰ ρα 15... τ] 1Ρ0515 πο- 
{πππ| [δοουῖβ 6. Ποὶ σΡαΠα., σοοῖι5. ΠΟΒΕῚ ἀπ Θ Πὴ 

6886; ἃ ΟἸΏΠΘ 05 ΟΠ πΘη{ΠπΠ} ΘΠ ἃ ΘΠ 1}}1-- 

«αϊταΐθηι Ο τι Ρ }}15. Π8θο 5] Πὰπὲ, γῸ5 ἴρϑα ἀθοϊα- 

ὙΠ} 45 ταὶ δὰ ρνθοΙανὰ ΔΟΙ ΠΟΥ ϑθοΐαίου., οἵ 

415 ο᾽απ ἀἸοα ἢ5. ἃ0 γον Γὰ Γ|5 ἀοοΙ ΤΊ 85 ̓Παντι5 ὈΓῸ- 

ἀἄττον. Οὐος 5] γὸ9. Ἐοϊθϑίθ Ῥγο τ δι Πξ, ΡΡΕΙΠῚ 

τΪ 1 σα [ὈΘΡῚΣ 605 ψ Υθ1]5 ΘΟΠ ν ΠΟΘΡΟ, 41] [Δ] 

μι [χοϊτιηξ , ΦααπΕ [ΔσΘΡῈ Ροϑϑηΐ 411 ΠΟΠ ΠῚ) 

Ρν τὸν διδάσχοντα,  ἘΔτῚ ἁἀάππε τοιούτους δὲ τοὺς 

ἀνεχομιένους, δὲ τείγιιηηι 6556. ἰαΐες 6556 605 σιιὶ ἔπιπο 10- 

ἴεγαπί. ϑοᾷ πὸ ἀοβαπέ τα ἀπ ΕΠ {π|ββῖτη ο (ας (ὐοἷ5- 

Ἰϊπΐαπο,, ἃς ρτθΐοτοα Ρασπαπἢ οὐτ 4511 βοπίθη[]ἃ, 

41 ράυ]ο ἀπίθ ΕἾΧΤΙ Τα ἸΡΕΤῺ 6558 44 ἴ4]65 116 ἀπα]- 

ἴοτοβ μαρογοῖ : ἀοϊεπῖω εὐρὸ [18 νοοοβ ψῖξ βαηΐ. 

Ῥάμ]ο ροβὶ ΘΠ μὴ πρὸς υδέν. Οιήπαο 55. τ ἴῃ 

ἰοχία, ΜῸχ Ἰορσίπηιι5. τὰ τούτων, ἁγίϊοι!ο ἀΔα 10 ὁχ 

ΟΑΛΡΡΑΏΌΟΟ. ΔἈΚΟΠΙΕΡ, 

ς 

Ὁ) 

ἣμῖν συνανατρίδεσθαι, ἅ τε οὐχ ἤχουσε χατασχευά-- 
ἀν , - - ζει, καὶ ἃ μὴ ἐνόησεν ἐξηγεῖται, θαυμαστὸν οὐδέν. 

᾽᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνο θαυμαστὸν χαὶ παράδοξον, ὅτι τούτων 
αὐ Ἃ ᾿ - - 

ἀχροατὰς ἔχει τοὺς γνησιωτάτους μοι τῶν παρ᾽ ὑμῖν 
ςὉ ΄- ἀδελφῶν χαὶ οὖχ ἀχροατὰς μόνον ἀλλὰ καὶ μαθη- 
} » . Ἃ Ὁ " 

τὰς, ὡς ἔοιχεν. ΕΤγε καὶ ἄλλως ἦν παράδοξον, τοι- 
- ᾿ ἐπτὶ ».. ΝΙΝ, 9 νὸν 
οὗτον υὑὲν εἰναι "ἢ τὸν διδάσχοντα, ἐμὲ δὲ τὸν διασυ- 

, εὐ - - 
ρόμενον, ἀλλ᾽ οὖν τῶν καιρῶν ἣ καταστροφὴ ἐπαί- 
πρχοονς ἢ Ἐξ ᾿ ΒΥ ν᾿ ἀν ἢ , Α 
δευσεν ἡμᾶς πρὸς μηδὲν δυσχολαίνειν. Πάλαι γὰρ 

τὰ τούτων ἀτιμότερα συνήθη ἡμῖν γέ Ἴονε διὰ τὰς 
[ - , 

ἁμαρτίας ἡμῶν. ᾿Εγὼ τοίνυν, εἰ μὲν οὐδέπω τοῖς 
Φ ---ὙΝ 

αὐτοῦ ἀὃ ελφοῖς ὃ δέδωχα πεῖραν τῆς ἐμαυτοῦ περὶ τὸν 
᾿ Ψ 

Θεὸν “ αἱρέσεως, οὐδὲ νῦν ἔχω τι ἀποχρίνασθαι. Οὺς 
᾿ πὶ ᾿ 

Ὑρε οὐχ ἔπεισεν ὃ μαχρὸς χρόνος, πῶς συμπείσει 
οὶ . 8 - οἷ . ἣ ΑΛ 2 » ΟΥΞΕ , μἽ ολΝὴ βραχεῖα; [δἰ δὲ ἐχεῖνα αὐτάρχη, λῆροι νο- 

᾿ “- “ 
μιζ ἡ κἸλῤν. τὰ παρὰ τῶν διαδαλλόντων. Πλήν γε 
[- Ἁ , 

ὅτι ἐὰν ἐπιτρέψωμεν στόμασιν ἀχαλινώτοις, χαὶ 
᾿ , ἘΞ - - 

ίαις ἀπαιδεύτοις λαλεῖν περὶ ὧν ἂν ἐθέλωσιν, ἝΝ 

ΕΣ 
-“-Ὁ {πα Ω) 

νι. 
χαὶ ἕτοιμα ἔχωμεν πρὸς ὑποδοχὴν τὰ ὦτα, οὐ μόνον 

ΤΣ τ τῷ ἡμεῖς τὰ τῶν ἄλλων παραδεξόμεθα, ἀλλὰ χαὶ ἕτεροι 
}] τὰ ἡμέτερα. 

Τ ͵ ΝΑ Υ ἀνς᾿ τως Α , Η ; 
οὕτων δὲ αἴτιον ἐχεῖνο, ὃ πάλαι υὲν παρεχά- 

, -Ὡνι 

λουν υἱὴ γίνεσθαι, νῦν δὲ ἀπα ὙρΉεύσας σιωπῶ, τὸ 
Ἁ , - 

μὴ συντυγχάνειν ἡμᾶς ἀλλήλοις. Εἰ γὰρ χατὰ τὰς 
Ε πτνα; ἢ τ ΠΧ ΎΠΣ τῶ ἀρχαίας συνθήχας, χαὶ χατὰ τὴν ὀφειλουένην νῦν 

- ΓᾺ , ἃν 'σ' σὰν 3 ἴω }} Α 
ταῖς ἐχχλησίαις παρ᾽ ἡμῶν ἐπιμέλειαν, τὰ πολλὰ 

35 “τ τ τ ς , 5 μὴ ο5Ὁ ἡ 

τοῦ ἐνιαυτοῦ μετ᾽ ἀλλήλων διήγομεν, οὐχ ἀν ἐδώχα- 
- Ὁ} - μεν πάροδον τοῖς διαθάλλουσι. “ Σὺ δὲ, εἰ δοχεῖ, τού- 

ἈΠΕ Ἐν τα χ τες λδη ΄ 
τους μὲν ἔα χαίρειν αὐτὸς δὲ παραχλήθητι συγχά- 

- Α ,ὔ “- 

νειν ἡμῖν εἰς τὸν προχείμενον ἀγῶνα, χαὶ συντυ-- 

χεῖν μεθ᾽ ἡμῶν τῷ χαθ᾽ ἡμῶν δτρατβυόβιξυμν Εἰ 
}} - ΄ 

γὰρ ὀφθῇς μόνον γ ἐφέξεις αὐτοῦ τὴν δρομὴν, χαὶ τοὺς 
ν " 

συγκροτοῦμενουδ ἐπὶ τῷ καταστρέψασθαι τὰ τῆς 

πατρίδος πράγυατα δι ΠΌΡΟΣ ΕΣ γνώριμον αὐτοῖς χα- 

ταστήσας, ὅτι αὐτὸς τῇ τοῦ Θεοῦ χάῤ(ει τοῦ καθ᾽ 

ἡμᾶς συλλόγου “ χατάρχεις" καὶ φράξεις πᾶν ἄδικον 

στόμα τῶν λαλούντων χατὰ τοῦ Θεοῦ ἀνομίαν. Ἂν 

ταῦτα γένηται, αὐτὰ τὰ πράγματα δείξει, τίς μὲν 

ὃ χαταχολουθῶν σοι ἐπὶ τὰ χαλὰ, τίς δὲ ὃ μετοχλά-- 

ζων χαὶ προδιδοὺς δειλία τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. 
ΝῚ -“ὉὍ34- - ᾧ 

᾿Εὰν δὲ τὰ τῆς ᾿Εχχλησίας προδιδόμενα ἦ, ' ὀλίγος 

ΟοαΠοῖρθι5. Μοάϊοθο, (οἰ! πῖᾶπὸ ρυΐπιο οἱ Ν᾽ αιίσαπο. 

ς αἱρέσεως 1 Ηα1], γαϊ. οἵ ΟἸάγοιι. προαιρέσεως. 

ἀ σὺ δέ] τὰ Με4. Βερ. ργπαιβ., αι. ΕἸάγομι. 

ΕΔ1Ὶ σοὶ δέ Ῥαι]ο ρμοβὲ 61 παρόντα ἀγῶνα. τευ 

ἀπ {1 {π|5ϑῖπῖ (ΟΠ1665 εἰ δα. Ῥυπει5 πιῈ ππὶ ἕοχίαι, 

εχατάρχεις ὰ Μεά. Ηλι], εὖ (151. ῥγίσνιβ. 

Ἐδπι κατάρξεις. 

Γ ὀλίγος (151. ῬΥΙ πη τ15 οὐδείς. Ῥάμ]ο ρμοβῖ οἰ τὸ- 



ΡΙΒΤΟΙΑ ΤΧΧΙῚ. 

, ἕ , , κ , 
μοι λόγος διὰ ῥημάτων πείθειν τοὺς τοσούτου με τι- 
θεμένους ἄξιον, ὅσον ἂν τιμνιήσωνται ἄνθρωποι οὔπω 

- Ν }Ὶ 
ἑαυτοὺς μετρεῖν δεδιδαγμένο!. Μετ᾿ οὐ πολὺ γὰρ, 
τὉ ω ΝΣ ᾿, δ΄’ μεν τ ΝΜ " ἊΝ τ: δι 

τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι, ἢ διὰ τῶν ἔργων ἀπόδειξις τὰς 

συχοφαντίας ἐλέγξει" διότὶ προσδοχῶμεν ὑπὲρ τοῦ 
-Ὁ ἘΠ " - , 

λόγου τῆς ἀληθείας τάχα μέν τι χαὶ μεῖζον πείσε-- 

201 

5110 56 Πηο 10 τηοιϊΡὶ ἀϊἀἸοθυιιηι. ἘΠ] ΘΡῸ γ6-- Οἱαβοῖς 17, 
νἹ, 1)60 [ἀν θη 6, [0515 ΟΡΘΡΠ [65 [ΠΟ Π115. οα]τι- 

Π]ΠΪ85 ΔΡΘΊΙΘῊ 11)"; 51||64 61} ΘΧϑρθοϊδηητι5. "1Ὸ ν6- ὅρογαι Γα- 
5}{1π8 56 5α]- 

ἰ6π| ἵπ ἐχϑὶ- 
γ] 4115. ἀΟοΙ πα [ὉΥ 16. δἰ} ΠῸ5. Π]Δ]π|5. ΔΙ ααϊὰ 

Ῥ Α5511Ὸ5 : 51Π ΤΉ] ΠῚΙ5.5 58 {6Π] ΟἸΠΏΪΠῸ ΘΧ ΘΟΟΪΘ5115 Ἰΐαπη ὅς 

οἱ ραιτία δ]θοξαμη 1ν]. 566 51 π1Π}}} Θνοπθυῖ θουιη τ 

σθαι" εἶ δὲ μὴ, πάντως γε τῶν ἐχκλησιῶν καὶ τῶν " {1120 ΒΡΘΡΆΠΊΠ5; ΠΟ ΡΓΡΌΟΙΪ ἃ ο5ὲ ΟΠ Ί5Ε1 {π4|-- 
ΕΣ ΡΝ ᾿ ᾿ Ὶ “" 

πατρίδων ἀπελαθήσεσθαι. ᾿δὰν δὲ χαὶ μηδὲν τῶν 
τὶ ἥ , ἊΣ , ““ Ἂς τὦν Ζ 

ἐλπιζομένων γένηται, οὗ μαχράν ἐστι τὸ τοῦ Χρι- 
- Ν ἊΝ σφ ΜᾺ -: Χ ἐδ ρῖννι ,ὔ σ᾿ 

στοῦ δικαστήριον. “ἔδστε εἰ μὲν τὴν συντυχίαν διὰ 
.Ἶ 2 , μ ν -“- [“ Ν ταδι 

τὰς ἐχχλησίας ἐπιζητεῖς, ἕτοιμος συνοραμεῖν ὁ 
, 2 τὴ 

ἴοῚ ς Ι! 

ἂν ἃ πε το Ἰδνν ἐξυν τ νυ τς Ἶ περ ἂν ᾿ προκαλῇ " εἰ δὲ ἵνα τὰς συχοφαντίυς δια- 
.» , Α , 

λύσω, οὐ σχολή μοι νῦν ἀποχρίνασθαι περὶ τούτων. 

σεύτου σε. δοη τυ] ξο πηο]1π|5 1η οὐ Ηάᾶσαᾶπ. οἱ {1- 

Ῥ115. ὙΘ 5 Γ1551Π}15 (ΘΟ ἸΟΊ 15 οἱ ΟἸΆνουα. {πὸ5. ΒΟ απ] 

5πη1115. ΓΡΙ Δοπὶ ΘΠ τιμήσονται, ΤΟΝ ΒΙρΡΥ ΠἼΟΠ (ο-- 

οἴτππη. Οἴιαγ6 51 ΘΟ  σ Θ5511ΠῚ) Ὁ) ΘΟΟΙ οϑ᾽ὰ5 ΘΧ ρΟϑοῖ5, 

Ράγαϊα5. 51}, ΖΠΘΟ πὸ Δάἀνοσανουῖβ,, δοοιμ"- 

ΘΙ: 51η τίου, τὶ σα] Π1ὰ5 ἀΠΠ πὰ ἢ, ἄἀθ Π]5 γο-- 

ΒΡΟΠἄΘΓΟ ΠΠΠ0 Π]Π] ΠῸΠ γὰοδῖ. 

ἴοοβ, πῇ ἴπ ἰοχίιπ. 

ἃ προχολῇ 1 [τὰ (γο15]. ρσίπητιβ οἱ Ῥο. οὐπὶ 4]10. 

ἘΔ προσχαλῇ. Ῥάι]ο ρμοβὲ ()015]. ρυίμηιιβ ἀποχρίνεσθαι. 

ἘΕΠΙΣΊΤΟΛΔΗ οὔ΄. 

Ἠοβγο] πηι τοραϊ ΒΆΒΙ]Π1π|5, αἱ 5101 1ὼ Ρ]αοαπο (Ὁ] 5ι]ο πο Ορορᾶτῃ παγοῖῦ, 

Ἦν Ν 

Ὄϊδα σου 
᾿ ΑῚ , -ἃς Ὁ , ες ΥΥ Ν τω 

περὶ τὰ χαλὰ σπουδήν. Διόπερ χρήζων δυσωπῆσαι 
Ν , ελ , ς 2 5 

τὸν ποθεινότατον υἱὸν Καλλισθένην, ἡγησάμην, εἰ 
ει 5 -ν ΡΞ ΄ 
χοινωνόν σε λάδοιμι τῆς φροντίδος, ῥδίον χατορθώ- 

Χ ν ἥ Ἷ συν ᾿ “ 
σειν τὸ σπουδαζόμενον. Λελύπηται ὃ ἀνὴρ κατὰ τοῦ 

, 2 , ᾿ Ἐν ΤΣ ᾿ ,ὔ , 
λογιωτάτου ᾿υὐστοχίου " καὶ λελύπηται δικαίαν λύ- 

ΕΥΩ » " τ - ΕἼΡΡ: ζ ᾽ » 
πην. ᾿γχαλεῖ αὐτοῦ τοῖς οἰκέταις θράσος χατ᾽ αὖ-- 

ἜΥ ι , γᾷ τ ΓῊ Ὁ “-“ 
τοῦ χαὶ ἀπόνοιαν.  Γοῦτον ἀξιοῦυεν 5 παραχληθῆναι, 
- ,ὔ .- " “Ὁ 5.κὁ Τῇ τὶ ω Ν 
ἀρχεσθέντα τῷ φόδῳ, ὃν ἐφόδησεν αὐτούς τε τοὺς 

΄ ν , ς , ΡῈ 
θρασυνομένους χαὶ τοὺς τούτων δεσπότας, χαταλῦ-- 

, ἢ πὶ ᾿ εξ ον εν ᾿ ; 
χαὶ “τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀγαπῆν, χαὶ τὴν ἢ 

ἘΡΕΘ ΓΟὟΤΑ ὙΧ Ν ΤΊ. 

ἮΙ ὁβγολίο. 

Νονὶ δὲ ΔΠΊΟΓΘΠῚ 1Π ΠῚ. {πΠ|ΠῚ 2, Οἱ ΓΘΥΠΠῚ ΟΡ Ϊ- Οίσοα ἀπο 

ΤΠ] ΔΡΓΠ) 5{π||Ππ|Π}. Οὐ γ 6 απ ΤῊ] Πϊ ΗΟ  ητι5. 51} γι 

ἀἰθϑι ἀθγ 55:15 {ΠΠπ|5. (Δ Π5}Π|6Π65 ; ΘΧἸ5{ΠΠ|ὰν], δ] 

[6 Β0ΟΙ ΠῚ ΘΔ ρΘΡΘΤῚ 501ΠΠ 01 {π|4|Π|55 [Δ 1}Π1π|5 π6 ροῦ- 

(δοϊαστιτη {πος σαρῖο. Βα σοθηβθε 1Π|16 νὴν ἀἰ5θρ 15- 

51η0 Ἐτιϑίοο!ο,, ΠΟΟ ἸΠΊΠΠΘΓΙῸ διισσθηβοῖ. ϑορνο- 

ΤΏΙ ᾿ρ511|5 1 56 δΔιι 80] Π} ἃς {ΠΙΟΓΠῚ ἱποιιϑαῖ. 

ἨπτπΠῸ ΓΟ ΔΠ115 ΘΧΟΓΔΙῚ 56 51η8ἷ, τιῖ 60 {ΠΠῸΓΘ Π0Π- 

ἰδηἴτι5., “ΖΘ Ὶἢ δὲ ἰθ ΘΓ Υ115 115. δὲ ΘΟΥ ΠῚ [16 }}5 

ἸΠΟτΙ551}.. ΟΠ θ ΠΟ ΠΘΠῚ, γνϑηϊὰ ἤαἴα., ἀἸ5βο]ναί. 

σαι τὴν φιλονεικίαν, δόντα τὴν χάριν. Οὕτω γὰρ ας, Νὰπι [πος ᾿δοῖο τι πη 4116 ΘΟ Πϑθ θέ, δὲ Π0Π6- 
5" , ἃ ε “Ὁ ᾿ ᾿ ᾿" Ἀ τὶ ἧς 

ἀμφότερα “ἥ ὑπάρξει" χαὶ τὸ παρὰ ἀνθρώποις σε- 
᾿Ν ἐπα ΜΟῚ ῃ Ὁ Ὁ 7 . - Ὃ 

υνὸν, χαὶ τὸ παρὰ Θεῷ εὐδόχιμον, ἐὰν τῷ φόδῳ θε- 
λύή ᾿ Ὲ θυ! ΕΙ ΠΡ Αὐτός τε τΩῊ ἾΨΤῚ 
ἤση τὸ μαχρόθυμον ἀναμίξαι. Αὐτός τε οὖν, “ εἰ 
͵ - ͵ὔ Α ᾿ ,ὔ ΝᾺ νὰν: ΑΝ ἀρ χὰ Ἁ Ὄ 

τίς σοι προῦπάρχει φιλία πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ συνή- 
Ὑ Ε - ΄ Ξ ἊΝ 

θεια, αἴτησον παρ᾽ αὐτοῦ τὴν χάριν ταύτην " χαὶ οὺς 
᾿ - - - - - 

ἐὰν γνῷς ἐν τῇ πόλει δυναμένους αὐτὸν δυσωπῆσαι, 
ε Ἀ ον ἐγ: - Ν αἷς κῶν 2 - [} Χ 

χοινῶνοὺς λάῤε τῆς φροντίδος " εἰπὼν αὐτοῖς, ὅτι τὸ 
,ὔ οἵ 75 

γινόμενον ἐμοὶ μάλιστα χεχαρισμένον ἔσται. Καὶ 

ε 
» τὴν πρὸς ἡμᾶς 1 [{ὰ (οἸ5]. ΡῬΥπι5 εἱ, Μεοά, ἘΦ ΠῚ 

τὴν περὶ ἡμᾶς. 

ὁ παροαχληθῆναι, ἀρχεσθέντο.  Μοΐ, οὐ (οἴ5], Ῥυϊηιιβ5 

ἀργεσθῆναι παροχληθέντα. διαί Μί955. αὐτούς τε, νο- 

δα]ὰ ἀρογαΐ ἃ} 115. 

δἴδ }) 5ΡΘΟΙΘ ΠῚ ἀρι ΠΟΠΊη65, οἱ ἰαπιάθηι ἀριά 

ΤΘΌΠῺ ; 51 πΠ0 40. [ΟΓΡΟΡῚ ψ ΘΠ ῬΔΓ ΘΠ ΠῚ ΔΠ}1-- 

5066. Τῖι ᾿οΊ 7 7). 51 {πὰ ἘΠῚ σι] 1110 γἱρὸ 1ηἴου-- 

ΘΟΕ ΔΉ] ΟΙΠΠὰ 86 [ΔΗ Υ]ὰ5.,. 410 60 14 Ποποῇοῖὶ 

Ροβίθ]ἃ : οἱ {05 ΠΟΡῚ5 ἴπ οἰν ἴα Ἰἤοπθο5 δα οιιπὶ 

Πεοοίθη πη, 5οοῖος Δ 1006 50] ΠοἸ 115, {ΠΟΘ ἢ 5 

οἷ ΓΘ ΠῚ ΤΉ} ΠΕ] σα ΙΒϑ ΠῚ Δ ΠΏ (ΌγΘ. Οτῖπ οἱ ἀἸο ΠτιΠῚ 

οἷο αἰ] 6, αὐ ΦΠἉΡΊΠΠῚ ΓΟΡῚΓΠῚ ΟΔτΙ58 ΠΊ]55115 6ϑζ 

ἃ ὑπάρξει. ἨαΥ]απι5 (οεἰοχ οἴτη ΤΘΟΘΠ ]ΟΥΊΠ 15 8115 

«παΐπον. ὑπάρχει, Ῥάαπ]ο ρΡοβί ἄπο Μϑ858. τὸ υαχρόθεμιον 

ἀναδεῖξαι. 

6 εἴ τίς σι Ὁἱείππα νοσι!α ἐχ Μί55. φαΐίπαπε δὐ- 

ἥττα. 



ΟἸακεὶς 1, 

ΖΠἰας 

ἘΓΟΕΧΧΤΥΗΙΪ, 

Οὗνεα απ. 

83:1. 

28 5. 

᾿}15 Ῥϑυίθοι 5 γθάθαί. Ναπ ριιάθε πη] ΠΟΙ] Π65 4 
Δ τη6 ΟΠ σιαπῖ, ΠΙΠῚ] ΠππνᾶγῸ ΡΟ556. 

ᾧ 

Γ πράξαντα 1 ἘΔ1Π «ἀάαπί τι, φαοά ἀθεβὶ ἴῃ Ηαν], 

ΕἸάγοιι. Ῥανὶ5. δρ. βδοιπᾶο εἰ (015]. βθοιπάο, 

8 χρήσιμον  Ομοα πολι βροϑδῖπι 6556 αἰϊηιια τι ; 

51 σόυθαχη γοῦροὸ τοάάαίαν, {Πὰν ΒαβῚ] 15. Πδο 1ο0- 

4π6π4] γαϊϊοπο ἴῃ Ἐριβὲ, 14, π, 8: ἢ γὰρ γενήσῃ τι 
᾿ 
ὄφελος τοῖς χοινοῖς. 77εἰ επὶπι δγῖ5 αἰΐψιια τειλἰτα5 φοτη-- 

ΒΑΒΘΙΠΠῚ ΟΕΒΑΛΕΞ ΘΟΑΡΡΑΏΠΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

ἀπόπεμψαι τὸν συνδιάχονον ἧ πράξαντα ὧν ἕνεχεν 

Ὁ ἀπεστάλη. Αἰσχύνομαι γὰρ χαταφυγόντων πρός με 
ἘΞ “ , ν πῷ ἜΉ,"- , 

τῶν ἀνθρώπων, μὴ δυνηθῆναι αὐτοῖς γενέσθαι τι 

ξ χρήσιμον. 

πειπῖδιις τοι. ἘΠ τι. 1: οὐχ ὥς τι ὄφελος ἐσομένους 

τοῖς πράγμασιν. ΤΛΡΤΑΥΊ, οἵτπὶ ΤΠ ητι5 Θϑϑθηΐ ἴῃ βῖυ 10 

ΒΆ51111 ῥῬουβρίοἴε πο γογβαιῖ, ροβιιοσιηΐ μος Ἰοοο γε- 

γέσθαι τι χρήσιμος, 4186 5ΒοΓΙρίαλα ΓΟΡΟΓΙ ΠΡ πὶ {ΠΊΡιι5 

ΤΘΟΘὨ Π]ΟΤΊθιι5 Νῖ55, 

ἘΡΊΒῚ ΘΙΡΑΣ ΧΟ ὙΠ: ΕΠΙΣῚ ΑΛ οὐ᾽ 

Τιαιπιάαι (ἈΠ 5Έ πο ποπὶ ΒΆ51Π1ὰ5, 4αοα Ἐ αβιοο 1] ΞΟ 15 ̓γα τι Το ἀΥ ΘΙ ΕΥΤ ΠῚ 51] ῬΟστηβουῖ!, Ῥοίοπ εἶ τας ἴῃ Ἰοσαπι, 

ταδὶ ἐπ) αστίαπη Γεοογαπί, ἀραποαπίιν, Φοιηοπδίγας πηα]ῖα πᾶς οοπδοίαϊ ἱποοτηπποῆα, (ὐποοα αἱ ϑαβίπνα 

Ἰ54116 5:5 ΠέῸΤ ; γ6} ροίτι5 τοραΐῦ αἱ 5101 νἱπάϊοΐα Ῥογμ τ αἴατ ; ἃ0 51 1ιγᾶντὺ (Δ }ΠΠ|51Ππ6 πὸ5 ἐγ αἰ [στη 56 605 

δα ρώπαιη βεσππάιτπι Ἴ6ρ65, οοπίθπίιϑ 511 ροῦπα, 4αᾶτῃ Ἐφο]οβα Ἰορ65 ππροπιιπξ, οἵ πη} 1 ἴθ πη, {πιο πὶ τηΐδο- 

ταῖ, οἷο τενοςοῖ, 

(αἰϊεεποπί. 

1. Ογαιῖα5 οσὶ Π6Ὸ ἸΘοι]5. {π|8 σναν τα 15 Ππτ6- 
γ]5 : ΡΥΪΠλτιΠῚ , το] ΠΟΙ Π15. ΠΟ ΠΟΡΘ ἢ ΠΡΟ ΠΟΙ 

ΠΏ] Πα π 5 ν θη νΡοὲ δ Πη6 58} π||8 {10 : 5] 646 Π| 

ὙΙΓΟΥ ΠῚ ΡΥ ΘΟ5[Δ ἢ [55] ΠΟΤ 1} ΘΟἸ ΠΟ απιη ΘΟ] ΙΡΊ ΠΗ] 

[δοῖο ; αἰζθυῖιπι γοἹρ δ: [α1, τϑοου ἀτ]οπθπὶ "Ὸ- 

ΠΑ] σΟηβΘι]. 5 σπαι πὴ ἀιιἔθ πη γΘοον δι] 015 {1- 

ἴδ γ8θ., 7115 Ε}}} ΔΟΟΘΡῚ,, 86 ΘΑΓῚΙΠῚ 56 Π511Π) 1Π|6]-- 

Ἰοχὶ ; τηϊραἴτιθ. δι 4 πουηθο νΘΓΘ., τι ΟΠΊΠἾ 11] 

ΘΓ ΟΡΙΏΪΟ 5, ῬάςΘΙ Δ. ΠῚ ΤΉΪΠ] ΓΘνΘΓΘη τὰ πὴ ΘΧἢΪ- 

Ῥαθνῖηῖ. Οτοά Θηϊμὴ οϑίπδηϑ οἱ ἐγΡαΐπ5 δὲ δα π|ο]- 

βοθηςίοβ ΠΊΟΪ Θσ 1185. Διο ΓΘ 5. ΡδΡΑἴπ5., Π.] [πη ΓΘ - 

ἢ} ]51511 46 ᾿πιρϑῖιι., ΠΟϑι6. Γαὶ ἀοηηϊπο5. [θοϊϑιὶ ; 

14 τὩ1}}} Ἰοσῖιπν ἀθά 1 τη ἴ6 ἰδιη πᾶ 1Π ἢΠ10 5ρ1-- 
Υἰτ4}} τα πάϊ. ῬΓῸ [15 ἰσῖταν 414 ἰπιὰ σαρον- 

δϑῖ, ἰδὲ αὐ ΠῸῚ ΒΟ Πὰ ῬΡΘΟΘ μα ὃ. ταὶ Δ ΠΊΪΟΙ5. 41]-- 

ἄδιη 515 δ. Δ Ι551 Π015.5. ΤΠ] ΠῚΪΟ15 γΘΡῸ [ΟΡ] Δ η61|5, 

εἴ ΟἸΠΠΊ 115 ΡΑΥ [ΟΡ ΓΟν ΘΙ Πα τ|5., πὲ οἱ 78] Δ] Π14τιὰ 
ἴῃ ΤῸ Οἴϊιοῖο 5110 ἀθπθυιηΐ, οοσπιΐα τὰ ᾿θηϊἑαῖθ 

Θα]ρθηῖ 56 1051, “ποά ἴῃ ἴδ υἱριμὴ ἴα] Θ πὶ ([6]1-- 
4αουϊηΐ. 

2. 564 4]ἃ 711551511 [ἀπ] 05 1ῃ Ἰοο ΠῚ, Ὁ] ἔπν- 

Ῥδη} 86 ἔπη} }} τιΠ} ΘΧΟΙαγιπξ, ἀΡ ΠΟἸ ; 5610Ὲ γ6 - 

᾿ τῷ Θεῷ 1 Ε41Ὶ αἥάαπὶ τῷ ἁγίω, 564 Πεοὸ ἀδβιπε 

ἴῃ οὐ θιι5. Νῖ55. {105 Φυ] ἤθη ὙἹἄϊπηιβ, Ραμ] ροβὲ 

Ῥίιτεβ Νί55, πολλοῦ μοι ἀξίαν τίθεμαι. (ΟἸ5], ῬΥΊΠητι5 

πολλοῦ ἀξίαν. 

ἱ ἀπένειμε  ΕΑ1Π ἡμῖν ἀπένειμες. ΤΓε5 Νῖδ5, τεοθπίϊος- 

γὸ5 ἀπένειμες, ΗαΙ, (οἷ5]. ῥυίπηις εἱ Μεά. τὖ ἴῃ 
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Καλλισθένει. 

Ηὐγ ρίστησα ἢ τῷ Θεῷ τοῖς γράμμασιν ἐντυχὼν 
Ἃ ρ ΜΟΙ ὩΣ τ γρ ΠῚ: χ' 

ΎΞ , -Ὁ Α ᾿ - 

τῆς εὐγενείας σου" πρῶτον μὲν, ὅτι ἀνδρὸς τιμᾷν 
ς τ ’ ΕῚ χ ᾿Ὰ Ψ , - κ 

Ε ἡμᾶς προαιρουμένου ἀφίχετό μὸι προσηγορία " χαὶ 
πῷ ὦ ᾿ »; ΄, “ 

γὰρ πολλοὺ μὲν ἀξίαν τιθέμεθα τῶν ἀρίστων ἄν-- 
Δ'Ἕ, ι΄ Ἁ ΣΤ ἃ ἈΝ, ἊΑ ΕῚ ΡῚ , 

δρῶν τὴν συντυχίαν " δεύτερον δὲ εἰς εὐφροσύνην, 

τὸ μνήμης ἀγαθῆς τυγχάνειν. Σύμόολον δὲ μνήμης 

δεξάυνην, καὶ κατέμαθον ΄ ΠΝ ᾿ 

γράμματα, ἅπερ ἐπειδὴ ἐ 
Ν " Ἴ - -“ ΕῚ ΄ 4 -- κν ΑἹ 

τὸν ἐν αὐτοῖς νοῦν, ἐθαύμασα ὅπως, τῷ ὄντι, κατὰ 
᾿ ’ βααθν ος Ἐο ἐξα ὃ σ΄ ΑἹ τ 

τὴν πάντων ὑπόληψιν, πατριχὴν ' ἀπένειμε τὴν αἷ- 
ὦ γῆι ᾿ Ν , Α 5 , ᾿ 

1 δῶ. Γὸ γὰρ φλεγμαίνοντα χαὶ ὠργισμένον, χαὶ δρ- 
, κ᾿ ἢ ΞΡ αν" Ἂ 

μήσαντα πρὸς τὴν τῶν λελυπηχότων ἄμυναν, πα- 
-Ὡ ᾿ »: Ἁ τ ΄ .- ἷν - 

ραλῦσαι μὲν τὸ πολὺ τῆς σφοδρότητος, ἡμᾶς δὲ τοῦ 
, 7 - 

πράγματος χυρίους ποιήσασθαι, ἔδωχεν ἥμυῖν εὖ- 
- ε 3.“ἢ ΄, ταν, 9 δ ΠΣ 

φρανθῆναι ὡς ἐπὶ τέχνῳ πνευματιχῷ. ᾿Αντὶ οὖν 
5. ν “ , 

ἐστιν ἢ εὔχεσθαί σοι τὰ 
7) ΄ “Ἱ ἐκ - 

ἀγαθά: φίλοις μέν σε ἥδιστον εἶναι, ἐχθροῖς δὲ φο- 

' ,ὔ ΄ 

τούτων τί ἄλλο λειπόμενον 

᾿ - μι ’, ἜΝ ἣν, . ᾿ ς -“ 
6ερὸν, πᾶσι δὲ δμοίως αἰδέσιμον , ἵνα χαὶ οἵ τῶν 

, ας. , ᾿  Ὶ , 

προσηχόντων τί ἐλλελοιπότες, αἴσθησιν λαθόντες 
ΩΝ ᾿ , - , «) 

τῆς ἐν σοὶ πραότητος, ἑαυτῶν χαθάψωνται; ὅτι εἷς 
᾿εὔρ “Ὁ 

ἃ τοιοῦτόν σε ὄντα ἐξήμαρτον. 
Ρ9ῇηῃ ὡδι᾿ αν ᾿ΑΝΕ τς Χ ΞΘ, ΞΡ μὸν 

Ἐπειδὴ οὐὖν προσέταξας τοὺς οἰχέτας ἐπὶ τὸν 
, Ὁ ἀν τς ᾿ ΕΣ μὴ 2  )ὴ ᾿ “ 

τόπον ἐν ᾧ τὴν ἀταξίαν ἐπεδείξαντο διαχθῆναι, 

ἴοχέι ; ΠΙΒῚ {πο ἴπ γατὶϊ5 Μοδιοαὶ Ἰοο οι θα5 ποῖ 

οὈβογυαΐα {1 Ξοσπς γοοΙβ γαγιοίαβ, 

ἃ τοιοῦτον 51. Μί85. βεχ. ἘΔ ΊΕῚ τοσοῦτον. 

ἢ οὖν] [{ὰ Ηαγ], Μεά. εἰ (ο15]. ρσίπαιιβ. ΠΤ 



ἘΡΙΒΊΟΙ. 

ἀξιὼ τὸν σχοπὸν μαθεῖν, καθ᾽ ὃν ἐπιζητεῖ τοῦτο ἣ 

χρηστότης σου. Εἰ μὲν γὰρ αὐτὸς παρέσῃ, χαὶ αὖ-- Βὶ 

τὸς “ εἰσπράξηῃ τῶν τετολμημένων τὴν δίχην, πα-- 

ρέσονται μὲν οἱ παῖδες. Τί γὰρ ἄλλο δεῖ γενέσθαι, 
εἰ τοῦτό σοι χέκριται; Πλὴν ἀλλ᾽ ἡμεῖς οὐχ οἴδα.-- 

μεν ποίαν ἔτι χάριν εἰληφότες ἐσόμεθα, ἐάν περ μὴ 

᾿ ἐξαρχέσωμεν ἐξελέσθαι τοὺς παῖδας τῆς τιμωρίας. 

οἰ δὲ αὐτόν σ: ἢ ἐπὶ τῆς λεωφόρου ἀσχολία καθέ-- 

ξει, τίς ὃ ὑποδεχόμενος ἐχεῖ τοὺς ἀνθρώπους: τίς δὲ 

ὃ μέλλων αὐτοὺς ἀντὶ σοῦ ἀμύνεσθαι: ᾿Αλλ εἰ δο- 

χεῖ σοι ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς ὄψιν, καὶ τοῦτο πάντως χέ- 

χριται" μέχρι Σασίμων χέλευσον γενέσθαι αὐτῶν 
Ω τὴν παράστασιν, χαὶ αὐτοῦ δεῖξον σεαυτοῦ τὸ πρᾶον 

Ὁ } ,ὔ τοῦ ἤθους καὶ μεγαλόθυμον. Λαύῤὼν γὰρ ὑποχειρίους 
, ,ὔ 

τοὺς παροξύναντας, χαὶ ἐν τούτῳ τὸ εὐκαταφρόνητον 
πον ας ΞΟ ΡΟ οἱ ἘοΣ " 56: τὰ 
τῆς σεαυτοῦ ἀξίας ἐπιδειξάμενος, ἄφες αὐτοὺς 

- » , 

ἀῤλαδεῖς, ὡς ἐν τοῖς προτέροις γράμμασι παρεχα- 
, ἜΣ ἃ αν ᾿ 5΄7ον Ὁ ἌτιῶΝ, Θ .- 
ἔσαμεν, ἥμιν μὲν διδοὺς τὴν χάριν, παρὰ δὲ Θεοῦ 

Ὧν - ΕΣ ΄ 

τὴν ἐφ᾽ οἷς ποιεῖς ἀντίδοσιν ἐχδεχόμενος. 
ῸὉὋ ΄ -} Ὁ [«ἡ 5 ,' πὶ 

Καὶ ταῦτα λέγω, οὐχ ὡς οὕτως ὀφείλοντος τελε- 
ἄν» Β: ᾿ ὌΝ -" - σθῆναι τοῦ πράγματος, ἀλλὰ συνενδιδοὺς τῇ δρμ 

Ζ , Ἷ 

σου, χαὶ φοθούμιενος μή τι ὑπολείπηται ἄπεπτον 
- "Ὁ ἐς - Ἷ 

τοῦ θυμοῦ, καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων ὀφθαλ- 
- ͵ -- , ᾿ 

υἱῶν καὶ τὰ ἁπαλώτατα τῶν βοηθημάτων ὀδυνηρὰ 
ων , , » , 

φαίνεται, οὕτω καὶ νῦν ὁ ἡμέτερος λόγος ἐξαγριάνη 
; .- μὴ , 31) " Ν 5 ,ὕ 

σε μᾶλλον ἢ χαταστείλη. ᾿Ιὐπεὶ τὸ εὐπρεπέστατον 
- - ς ᾿ 

ἣν, χαὶ σοὶ μέγιστον κόσμον ἐνεγχεῖν δυνάμενον, καὶ 
- δ .- ᾿ Ἀ ΕἸ ω , ἡ κ ΄ 
ἐμοὶ ἀρκοῦν πρὸς τοὺς ἐμαυτοῦ φίλους χαὶ ἡλικιώ- 

, ᾿ Σ - ἢ 
τας εἰς σεμνολόγημα, τὸ ἣμῖν ἐπιτραπῆναι τὴν 
“4. δή ζ ΄7οὶ - ἌΡΟ αν [4 , -ὉὉ» 

ἐχδίχησιν. Πάντως δὲ εἰ χαὶ ὀλώμοσταί σοι δοῦναι 
, ἈΝ Ἕ “Ἱ 

αὐτοὺς εἰς τιμωρίαν κατὰ τοὺς νόμους, οὔτε ἣ παρ’ 
ς - 3 " ὌΝ ἘΡ 3 ᾿ ᾿] ». δῇ “ 
ἡμῶν ἐπιτίμησις ἐλάττων ἐστὶν εἰς ἐχδίχησιν, οὔτε 

- - 3 -Ὁ 

ὃ θεῖος νόμος ἀτιμότερος τῶν ἐμπολιτευομένων τῷ 
ῃ , 3 ἘΚ Σ ας Ἂν ᾿ τ: ἈΝ 5 - 2 

βίῳ νομίμων. ᾿Αλλ᾽ ἦν δυνατόν, αὑτοὺς ἐνταῦθα ἐπι- 
ἘΣ γ6- ᾽, τῷ ᾿ 

στραφέντας τοῖς ἡμετέροις νομίμοις. ἐν οἷς καὶ αὖ- 
λ ἡ πὶ γος ἐν - , ἃ να νὺ πέσον ἢ Τὰ τὸς τὴν ἐλπίδα ἦ ἔχεις τῆς σωτηρίας, καὶ σὲ τῆς ἐπὶ 
-τῷἋἂἌΗὴσςὐ - - Ὶ , 

τῷ ὅρκῳ ἀνάγχης ἐλευθερῶσαι, χαὶ αὐτοὺς σύμμε- 
- ΄, - ϑ. Ζ 

τρον τοῖς ἡμαρτημένοις ἐκπληρῶσαι τὴν δίχην. 
, τς ε 

᾿Αλλὰ πάλιν μαχρὰν ποιῶ τὴν ἐπιστολήν. Ὑπὸ γὰρ 
Ὁ ΤΌΝ ὉΠ , ,ὔ ΄ 5.ΦΝ 

τοῦ σφόδρα σπουδάζειν πίθανός σοι γενέσθαι, οὐδὲν 
Ὁ ᾿» Ὁ 

τῶν εἰς διάνοιαν ἐρχομένων ἀποσιωπῆσαι ἀνέχομαι" 
, ωὩ ,ὔ Ν φοθούμενος μὴ παρὰ τοῦτο ἄπραχτός μοι ἣ αἴτησις 

οὩ δὼ ,ὔ 

γένηται, ἐλλιπῶς μοῦ τὴν διδασκαλίαν ποιησαμέ- 
3 χ Φ ε , ι 7, ͵ τ 

νου. ᾿Αλλ᾽, ὦ 8 τιμιώτατον χαὶ γνήσιον θρέμμα τῆς 

ς εἰσπράξῃ 1 [τὰ Ν55. βεχ. ἘΔῚΠ εἰσπράξεις. 

4 ἐξαρχέσωμιν Ἷ [τὰ Μ55. βερίοπι. ἘΔ ἐξαρχέσομεν. 

Νοῦ πιαϊΐο ροϑὲ θα 11 ἀμύνασθαι. Οοἴο Μ55, τι ἴῃ 

ἔρχῃ: 

6 τῆς σεαυτοῦ [14 Μϑ85. οοεἴο. ΕΔ τῆς σῆς. ΑἸ1- 

ἀαδηΐο Ἰηἴνα 1 συνδιδούς. Μ,85. 56χ πῇ τι ἰοχία. ΜῸχ 

οατὸ ὑπολίπηται. ΗΔ1]. εἰ Μοά, οααπὰ {1115 41115 ὑπο- 

ΠΧΧΗΠΠ. 2920 

ΤΠ} {π|4 τ ΠΟ Πἰζατὶ 1 γϑατίνθη! ργοροβί τη) 

511. 51 ΘῃΪΠῚ Δ 6.5 1056, δὲ ἰδοί που δ ΡΟ Πᾶ5 1ρ86 
γΡΡθίθβ, δάθυ πὶ ΡΌΘΙΪ : ({14 6Π1Π} Αἰϊπιὰ [Δοῖ θη - 
ἄτιπη, 51 14 ΠῚ διαυπειμη 6ϑι ὃ 56 ἤθϑοῖο ϑρὸ «ψυϊὰ 

7δπι απ οἱ ΔΟΟΘρΡΟΙῸ, 51 ῬΡΌΘΙΟΘ. ΘΧ 5 ρρ]]οῖο 

ΘΡΙΘΓΘ. ΠΟη γα θαηι. Οτοά 51 [6 Προ ἃ Ρ6ι νἰδη} 

ἀθεπαουῖπί, 415. ΠΟΠΪΠ65. {Π|1Ὸ διιβορίθὲ ὃ 4115 
ΡΓῸ [6 1105 αι] οἰβοθῖιν 9 Οποά 5ἱ νἱἀθίιν πὶ} 1Π 

ΘΟηϑρθοίιη) ΡΟ θαηΐ, ᾿ἀ4π|6 ΟἸΠΏΙΠῸ [ἃ [110 ; 

78|5)6 ϑαϑίῃηοθ. ἀϑήτι6 δἰδία ιν, 0 10] οβίθ πα 16- 

Πα ΓΘ 1 ΠΟΥ ΠῚ {ΠΟΤ ΠῚ δὲ πη  ΠΔΗ] Πα ἴθιη. Ροϑί- 

πᾶ] Θηΐτη ἴπ ροίθϑίαίθπι ΘΟ 06 }15. 605 4181 οἵ- 

[ὁπάθυπηΐ, δὲ πος ρδοίο ἀθιηοπϑίγαν 6.15 ΠΟῚ σοη- 

[ϑιη τ] Πα ἢ Δ ΠῈ 6556 ἰπᾶπὶ αἸσἩἸταΊθὴ : 1Π|26505 

αἰ 6, Φαθιηδἀπηοάτιη) ΡΥΙΟΥΠΡτι5. ΠῚ 5 τοσὰ- 

Ὑ]Π}15., ΘΡΑ ΔΙ ἃ ΠΟ]. 1Π]6Π5., οἱ ἃ Ὥθο ἴδοι 

ΠΟΙ ΟΘ 6} ΘΧϑρθοία 8. 

5. δο δῖ6Π} ἦ160., ΠΟ 40 Γ65 1[ἴὰ ΡοΡ οὶ 

ἄερθαΐ, 564. σϑάθῃβ σου οἴ οη] ἔπι86, ἃ ΤΟ 6 Π8, 

Π6 4Ζυϊ4 Ἰγδοιῃϊεβ τηϊητι8᾽ οοοσίτπι τοδί ἐθαΐ : οἱ 

ἀυθπηδπηοάτιηι Οο1}}}5 1 ἢ ΔΙ ΤΉ 115 γ6] τη0}}1551Π|ὰ 
Π]ΘἸςαπηθηΐα 4οἰογϑη [ογιιηΐ, ἃ δὲ πππς ΟΥΆ ΠΟ 

Ὠ6ἃ δοοθηάαξ [6 πᾶ σὶ5. 48] σομηροβοδί. ΠΠπ4 

ΘΠΪΠῚ ΤΠ ΧΙΠ16. ἀδοουιτη [ογοῖ, δ6 ΕΠ0Ὶ1 ΠΙᾺ ΧΙ ΠΉΠΠῚ 

ΟΥΠΑΠΊΘΗΠ1Π1Ὶ ἃ [Ὁ Υ 16 ροϑϑθῖ, τη] Π] 41ι6 ΠΟῚ ΔΙ  ΔΠῚ 
ἀριι Δ ΠΊ605. δὲ δ Π|8165 Π605 φ]ΟΥἸθ6. ΠΙδ ΘΓ ΙΔ 1, 

51 Ὑἱ Πα οἴ Π}}Π1 ΡΟΥΘ ἔτι". ΟΠ ΠΟ Δι [6 ΠῈ 

ΘΕᾺ ΠῚ 51 1 Ἀν ΘΓῚ5 ΓΔ Π τ τ ἔθ 605 86 ΘῈ 0] οἴτιΠὴ 

5ΘοΙ Πα 11ΠῚ ἰθσ6 5: ΠΘΉΠ6 ΔΗ ΠΠ Δ νου 510 ΠΟϑίγα Πη]- 

ΠΟΙ δῖ δ νἱῃ ]οίδ πη], πο ήτι6 αἰ νη ἰΘχ ᾿ση 1101 

ΟΡ ΒΘΡυ ἃἰ15 1Π 56θοι1]0 ἰθοῖθιι5. 566 Πθυὶ ροίογαϊ, τὶ 

ΠΟ ὁχ [ἰθριθιι5. ΠΟΒΓΡ15, 1Π 4.1}115 δὲ 'ρ56 5061): 88ἃ- 

Ππ||15 Ροϑβι πὶ μα ]065, θαι Π111, Θὲ ἴθ {05} Δ 4] π6- 

οοϑϑιαῖθ 50] γι πΐ, οἱ 1ρ51 ρΆ ΓΘ] ρθοοδ 5 ρο ΠΔ ΠῚ 
Θχρίθγθηῖ. 5664 γΈΓ5115 ΟΡ βίο] τὴ ΟΠ σἸτι5 ρΡΟάτιοο. 

Νὰπη ατιπὶ πιδθο ΠῚ ρουβιιδ θυ νθθ πη ηου 5[ιι- 

ἄδο, μ1}Π}1] ΘΟΡΠῚ (1188 1η ΤηΘ Πἴθ ἢ νη πὲ, ρΓθ- 
ΤΘΡΙΓΘ. ῬΟΒΒΙΙΠῚ ; ὙΘΡΙ 5 50}}Π1σοὲ ἢ6 1460 ἰγγ]ΐὰ 511 

τηθὰ ΡΡΘολΙ0, {πο ΔΙΙΖαϊἃ 1ῃ ἀοοθπάο ργοίογ- 

ΠΊ]ΒΘΡΙΠ.. ΑΙ 6 Π1Πη, ΟΟἸ ἢ Ἰ5511πη6 ἃ0 βϑιηδη6 Εο- 

ΟἸ65185. Π]1, σΟΠ ΠΡ ηἃ 5065 Π1Θ85, 41{|85 1Π ἴθ ΠτΠῸ 

Ῥοϑβιίαϑ πὰ θ60., δὲ Θοηβθη ΘΠ ἃ ΟΠ Π τη] (6 ἔπὰ 

ἢ ἔχεις 1 Πτὰ νεΐθγοβ ΠΡγὶ βαμητηο σοπβοηϑβιι. Δα] 6 1ῃ 

6115 ἔχοις. Ῥάα]ο ροβὲ 661 χαὶ αὐτοῖς, ΗΔ1], εἴ 015], 

Ῥυϊηλι5 οὗ 411 ποππι}}} πὶ πὶ τοχίιι. 

ὅ τιμιώτατον] Ὑ Γ65 Μ535. Τθοο ΠΕΡ ο5 τιμιώτατε, Ῥαι]ο 

Ροβί ἅτιο Μί85, πάντων συμφώνους. 

ΟἸα55ῖ5 ]. 

Φατῖ5]α - 
γα ηκἶἰ 1 ἱπίογ- 

Ργοίφειο. 

[μὸχ Ἐςεοϊο- 

ἴδ ΠΟ πιὶ- 

ΠΟΥ δἀ νἱῃ- 

ἀϊείαπι.. 

4υδπιὶ ἰὲχ 

βου]. 



ΟἸ 5515 Π. 

“ας 

σσσιΧΧΙΧ, 

Ζ“πηο ὅ7ι. 

δῆτα Μαν- 
{πη τα οὐ α- 

ἄἀϊτῖο, 

210 5. ΒΛΘΙΠΙΙ ΟΕΒΆΑΒΕΙ ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΗΪΕΡ. 

Δηΐμ πιο ογατοπο οἱ Ἰθηϊταΐο ἰθϑιποηΐὰ ; ἃ ᾿[ὑχχλησίας, βεέαίωσον χαὶ ἐμοὶ τὰς ἐλπίδας, ἃς 

ΠΉ ΠῚ 5ου1}}6 τιῦ ἃ ΠΟΡῚ5. Οἷτὺ ἀἰδοθάαι. 15. δηΐμη 168 ἔχω νῦν ἐπὶ σοὶ, χαὶ τὰς πάντων συμφώνως περὶ 

Πιαοῖθπτιβ Π1 1] ΟΥΠ] ἀτιὶ ΘΟΠ ἀπ Π} 6} 188 ΟΠ 1510 : {006 ἡ τῆς σῆς ἐυμελείας καὶ πραότητος μαρτυρίας, καὶ 

Οαη ΤΠ] }1 [6 Π]ΟἸοδτα ΠῸΠ Αἰ 6.6, “τι } ΟΠ Π65 ἐπίστειλον τῷ στρατιώτη ἀπαλλαγῆναι ἡμῶν ἐν 

05 [ἈΠ Μ Πα Γ 65. ἃ6 ΔΠΏ]ΟΟ5. Πα 6 Γ6. τἄχει, ὃς νῦν γε οὐδὲν ἐπαχθείας, οὐδὲ ὕόρεως ἐλλέ- 

λοιπε, μᾶλλον αἱρούμενός σε μὴ λυπῆσαι, ἢ πάντας 

ἡμᾶς οἰχείους ἔχειν καὶ φίλους. 

ἘΡΙΒΊΤΟΙΑ 1 Χ ΧΙΥ, Β ἘΠΙΣΤΟΛΗ οδ΄. 

ΤθΑΒ1]1πι5. πη] οΥτιπὶ Ῥαΐττο ἀοβου!ριίϊομο Μανεϊπίαμπσα ἁ πσονο οοπαίαν, αἴ πη ροναΐογοπι ἀδαΐ,, οἵ 4ααηΐα οχ 

ἀἰνίβίοπο αρραδοοίω οοπδοκαπίιι ᾿ποοπημχοίία ἀοπιοπβίγοῖ, γν8} βαϊΐοπὶ βου θοπο ΟΡοαι [ονὰϊ ἴῃ ἰαπίὰ 

οα]απηίαίο, 

αγιϊπίατπιο. Μαρτινιανῷ. 

. . . - - βγν. χ γ Ἃ ,ὔ ᾽.Ἃ , »: 3 
ι. Οὐ ΠΕ ΠΟΘ ΥΙΓΡΑΥ]5, 4 ΌΔῊ ἢ 865 Π 18 [ΠῚ ῚΠΠῚ 4,11} μὲ τί οἴει, πόσου ποτ᾽ ἂν τιμήσασθαι τὸ εἷς 

1ῃ ὉΠ Π} Δ {πάη 0 πίοι ΠῸ5 γΘΠΙΔΠΠ115, ἔθοιπη- ταὐτόν ποθ᾽ ἡμᾶς ἀλλήλοις ἐλθεῖν, καὶ ἐπὶ πλεῖόν 

4116 ἀΤπππι5 γθυβοῦ, Δθο τι ΟΠ] 115 ΟΠ 5 45. σοι συγγενέσθα!, ὥστε πάντων ἀπολαῦσαι τῶν ἐν 

ΟΥ̓ Παΐτι5 65, ΡΟ [γιιὰν ἢ} 5] ΘΠΪ πὶ Ρ] αν ἸΠλτιπὶ νὰ ]οὲ ἡ σοὶ χαλῶν; Καὶ γὰρ εἰ μέγα πρὸς μαρτυρίαν παι-- 

ΘΠ ΠΟ ΠΪ5 [οϑ 1] ΟΠ 111, πη αΠΓΟΡ τι πὶ Ομ  πιι νἱ- δεύσεως ἢ τὸ πολλῶν ἀνθρώπων ἰδεῖν ἄστεα, χαὶ 

ἀϊ556 τυ θ65, δὲ ΠΟ 65. ποβ56; ἰ οχἰϑεμηο του νόον γνῶναι" τοῦτο οἶμαι δι᾽ ὀλίγου χαρίζεσθαι τὴν 

[ΘΠ ΡΟΙΘ ἔπππ1ΠῈ ΘΟΠ ΘΓ ΌΒ511ΠῚ θ᾽ ϑοϑίανθ. Οὐ] θη σὴν ὁμιλίαν. “Γ( γὰρ διαφέρει πολλοὺς ἰδεῖν χατὰ 
ΓΟΙΘΡΕ τιϊγιι πὰ Πλ1105. 515] ττὴ ν]ἀθὰ8, ἃΠ τππτιη μέρος, ἢ ἕνα ἃ τὸν πάντων ὁμοῦ τὴν πεῖραν ἀναδε-- 

4 ΟΠ Ϊτ1Π} 5111} ΘΧΡΘΡΊ ΘΠ Ια ΠῚ δ Θρῖτι5 511} πη ξάμενον ; Μᾶλλον δὲ ἐγὼ χαὶ πλεῖστον ἂν ἔχειν εἴ-- 

ΨΘΙΓῸ ΠΙΔΧΙΠ16 Ρ δοϑίανο ΑἸ ΧΟΡ ΠῚ, «αι οοι 406 Τ6- ποιμι τὸ διάφορον, ὅσα ἀταλαίπωρον τὴν γνῶσιν 

ΓΠΠῚ ΟΡ ΙΠ ΔΤ 11] ΘΟ ὨΙΠΟΠΘῺῚ 51Π6 ἰΟ ΓΘ οΟποὶ- τῶν χαλῶν προξενεῖ, καὶ καθαρὰν τῆς πρὸς τὸ γεῖ- 

Πα πῦ, οἴ ῬαΡΠῚ 8]0 ΟΠ] ΠῚ ῬΘΡΠΪΧΈΙΟΠΘ 5016Π- ας ρὸν ἐπιμιξίας συνάγει τὴν ἱστορίαν τῆς ἀρετῆς. 

τἰαπ ΨΊΡΓ1 15. σΟ]]ΠἸστιπῖ. ἘΠΊ ΠΘΙῸ 5ῖνθ ἴδοϊπιιθ Εἴτε γὰρ πρᾶξις ἀρίστη, εἴτε λόγος μνήμιης ἄξιος, 

Ῥ ΔΘΟΙ ΑΥ 155] ΠΊΠΠ., 5106 86 ΘΠ ἃ τηθηηογ ἴα ἀἰσ πὰ, εἴτε " πολιτεῖαι ἀνδρῶν ὑπερπεφυχότων τοὺς ἄλλους" 

5106 ΨΙ ΟΡ 1105 5.0 Θ᾽ Δ ΠΕΠΠ1Π ἸΠ5{Π{π||ὰ, ΟΠ πὰ πάντα τῷ σῷ ταμιείῳ τῆς Ψυχῆς ἐναπόχειται. 

1Π ΔΏΪΠΙ ἐπὶ {Ππόϑᾶτιροὸ Γθοοπάπηίιν. Οἴαγθ. ΠΟῚ ἔστε οὐχ εἰς ἐνιαυτὸν μόνον, ὡς ὃ “ ᾿Αλχίνοος τοῦ 

ΔΠΠΙΙΠῚ [Δ Π[11Π|, δου! ΑἸοϊποιῖ9 {ΠἸγ556}), 56 ρὸν ᾿( 
᾿Ν 7 59 2 ΄ ᾿ , τ ἦρε , 

)δυσσέως, ἀλλ᾽ εἰς πάντα μου τὸν βίον εὐξαίμην 

το } νἸ ΠῚ ΤΠ ΘΔ] Δι 16 ἴΘ ΧΟ ἴα Ὑ1ΠΊ, ΘΑ ]16 ἄν σου ἀχούειν, χαὶ μαχρὸν ἄν μοι γενέσθαι τούτου ἃ 
Ἰοηραπῃ πὰς 46 οἁτιϑἃ ΠΕΡῚ, “τι ΠΝ }5 ΠΗ] σ᾽ αν 5. γε ἕνεχα τοῦτον, χαὶ ταῦτα δυσχόλως πρὸς αὐτὸν 

51} δὲ τηο]θϑία. 564 414 οσὸ ΠιΠ0 50}100., οἵπΠ ὃ 
άἄδϑθθο ορογίοροι ῦ Οτ]ὰ τὴς αἰ ΠΙοϊα τα ρα α [δϑιῖ- ὃ 

ΠδηΐοΙ 4 56 νοῦσαΐ. Ὁ }1ἃὰ αὐ ΐθηη θα αἴαιΡ, ΠΟ ἑαυτήν. Οἷα γὰρ πέπονθεν, οὖχ ἀγνοεῖς, ὦ ἄριστε" 

Ἰ5ΠΟΓ 85, Ὑ11} ΟΡ Πη6. ΕΠ ΘΠ], ν 6] αὶ ΡΟ μ Ποῖ μ), Ὁ ὅ 

, τ ΩΝ 5. 59 {95 7 5 - - 
ιαχείμενος. ΤῚ δήποτ᾽ οὖν ἐπιστέλλω νῦν, παρεῖναι 

Ὁ ΓΑΙ 1 «α Οαγϑβοα Ἰππτιππ.] χίνους. Ῥαμ]ο ροϑὲ δ δυσχερῶς πρὸς αὐτόν. (οΙ5]" 
ἃ τὸν πάντων ] 51. (ο15]. ῥυῖπηιιβ οἱ Ἀορσ, βοοπητβ : ὈΥΙΠητ5. οαπὰ ἃ}115. ΠΟΠ 1115. πὶ ἴῃ ἴοχίτι. 51. οἴϊαπα 

ΟΠ τῶν πάντων. Ῥάμ]ο Ροδὲ ὁ} πδθ (ΟἹ 5]1πἰαπὶ ο- Ηδι], ρυΐπια πιᾶπα. 

115 ορ6 Θπποπ ἁυ]ηλ15 “πο ῬΡᾶνο ἴῃ 6115 Ἰοροθα- ὅτι με δῖ. Μ85. Μα]ς ἴπ δὐτμοπθ᾽ 1 Ῥανῖβ. ὅτι υνή. 

ἴπι ὅσῳ ἀταλαίπωρον. Ἵν65. ἀπ ΕΠ {|5511Ὼ1 (οα!οο5. ΜΘ. εἴ (0151. παβοηΐ ὅτι 

Β πολιτεῖσι 1 (ΟἾ5]. Ῥυΐπηιιβ. πολιτεία. Ῥαι]ο ροβὲ εο- κἀμέ. 
ἄοιν (οάἴοο πῖχὶ οἱ Ηδυ]. οἱ ΔΙοά,, πα ατανίνατιβ πο ῇ] ὁ δαίμονες 1 Οὐαταν 5 πᾶπο νόσθμὶ Πα Θὰ τ  ΟΠΙΠ 65 

. Θγαΐ τῇ 115 πάντα σοὺ τῷ. σοΐθυοϑ ΠΡΥῚ, νπἀθίιν ἰατη θη 6 ΤΥ ῖπ6 1π ΠΟ ΟΧ᾿ΠΠῚ 

ὁ Αλχίνοος 1 [{ὰ Πα}]. οἴη ἀπο θιι5. 1115: οαπι ἀλ- ᾿γγορβῖββο, ΕὙΤῚ ὁπ πα] 0 ῬΥΟΙ ΓΙῸΣ ΒΆ5111 βοηἴοη- 



ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΠΧΧΙΥ. 2141 
᾿Ὶ μ᾿ ᾿ ΩΣ νες, αὐτὴν διεσπάσαντο. Διαιροῦσι γὰρ αὐτὴν χαὶ 

Μ -Ὁ» Ὁ Ὁ 

ἐπιδιχιροῦσιν " ὥσπερ οἱ χαχοὶ τῶν ἰατρῶν, χαλε- 
' ΑἹ - - .- 

πώτερα τὰ ἕλχη ποιοῦντες τῇ παρ᾽ ἑαυτῶν ἀπειρία. 
» χει τον , 
[ὑπεὶ οὖν κέκιμηχε χατατεμνομένη, λείπεται αὐτὴν 

΄ - » 
θεραπεύειν, ὡς ἀῤῥωστοῦσαν. ᾿[ἰ πέστειλαν οὖν ἐπεί- 

γόντες ἡμᾶς οἱ πολῖται" καὶ ἀνάγχη ἀπαντᾶν, οὐχ, 
«εἴ Μ) ΕῚ ,ὔ - , ΕῚ ἢ ᾿ 
ὡς τι ὄφελος ἐσομένους τοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ τὴν 

εν τ 5 λ 
ἐχ τῆς ἀπολείψεως μέμψιν ἐχχλίνοντας. Οἶσθα γὰρ 
« “ Α -' , ε 5 ων ες 

ὡς εὔχολοι μὲν ἐλπίσαι οἱ ἀυ-ηχανοῦντες, εὔχολοι 
ΝΖ Ν᾿ ΄ ΠΝ Ν " ὩΣ δ ’ 

δὲ που καὶ χαταμέμλψασθαι, ἐπὶ τὸ παρεθὲν ἀεὶ τρέ- 

ποντες τὰς αἰτίας. 

Μ .Ὡ» 

ΚΚαίτοι ἔγωγε καὶ αὐτοῦ τούτου ἕνεχεν, ἐδεόμην 
σοι συνελθεῖν, χαὶ δοῦναι γνώμην " μᾶλλον δὲ παρα- 

χαλέσαι ἐνθυμηθῆναί τι νεανικὸν χαὶ πρέπον τῷ 

σεαυτοῦ φρονήματι, χαὶ εἰς γόνυ χλιθεῖσαν τὴν πα- 
,ὕὔ τῸὉν » 

τρίδα ἡμῶν μὴ περιιδεῖν, ἀλλὰ χαταλαύθόντα τὸ 
, - Η - - 

στρατόπεδον, εἰπεῖν μετὰ παῤῥησίας τῆς σῆς, μή- 

τοι νομίζειν αὐτοὺς δύο χεχτῆσθαι ἀντὶ μιᾶς ἐπαρ- 
ἜΑ, π Ἁ 2 27 ἡ Ν τ᾿ ΄ 3 , 
χίας. Οὐ γὰρ ἐξ ἀλλης τινὸς οἰκουμένης ἐπεισήγα- 

Α , 

γον τὴν ἑτέραν, ἀλλὰ παραπλήσιόν τι πεποιήχασιν, 
ωῳ δ Ἀν ΝΜ φ, Ἁ ΩΝ ΄ ει Ν ὥσπερ ἃ ἂν εἴ τις ἵππον ἢ βοῦν χεχτημένος, εἶτα δι- 
“ κ 7, , “ ς, Ἂν ΚΘ “ ᾿ 

χἣ διελὼν, δύο νομίζοι ἔχειν ἑνὸς ἀντί" οὔτε γὰρ 
δύ 5 Δ ἣ ᾿ ῳ ὃ ,ὔ 32 » λ δὴ 

ὕύο ἐποίησε, καὶ τὸν ἕνα διέφθειρεν εἰπεῖν δὲ χαὶ 

τοῖς παραδυναστεύουσι, μὴ τοῦτον αὔξειν τὸν τρό- 

πον τὴν βασιλείαν, οὐ γὰρ ἐν ἀριθμῷ εἶναι τὴν δύ- 
τ , Α φ 

γαμιν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πράγμασιν " ἐπεὶ νῦν γε ἡγού- 
Νι ἢ τ) ,ὔ - - ͵ Ε Ν ᾿ μεθα τοὺς μὲν, ἀγνοία τῆς ἀληθείας ἴσως, τοὺς δὲ 

ἔπος ΤΑῚ , . ἜΣ ΣΝ δ ἀν δ 555) 
τῷ μὴ βούλεσθαι λυπεῖν τοῖς ῥήμασι, τοὺς δὲ χαὶ οὐ 

Ξ τ ᾿Ξ ΝΣ 
μέλον αὐτοῖς, περιορδν τὰ γινόμενα. Εἰ μὲν οὖν ἦν 

δυνατὸν αὐτὸν ἐλθεῖν πρὸς βασιλέα, τοῦτο κράτιστον 

μὲν τοῖς πράγμασι: πρέπον δέ σου " τῇ χαλὴ τοῦ 
βίου προαιρέσει. [δἰ ὃὲ βαρὺ ἄλλως χαὶ διὰ τὴν ὥραν 

τοῦ ἔτους, χαὶ διὰ τὴν ἡλικίαν, ὡς αὐτὸς ἔφης, σύν- 
Δ 3 « - λ Υ͂͵ Ε δ Ὁ, , 

τροφὸν ἔχουσαν ἐν ἑαυτῇ τὸν ὄχνον " ἀλλὰ “ τό γε 
» »" ,ὔ, ὐὸ Ἃ σῇ ἈΝ τὶ ᾿ νῷ 

ἐπιστεῖλαι πόνος οὐδείς. “ὥστε τὴν ἀπὸ τῶν γραμ.- 

μάτων βοήθειαν χαριζόμενος τῇ πατρίδι, πρῶτον 
μὲν σαυτῷ συνειδήσεις, μηδὲν τῶν εἰς δύναμιν ἧχόν- 

τῶν ἐλλελοιπότι ἔπειτα μέντοι καὶ τοῖς χάμνουσιν, 

αὐτῷ τῷ φαίνεσθαι συναλγῶν, ἀρχοῦσαν δώσεις πα- 

ραμυθίαν. Ἀλλ᾽ εἴθε γὰρ ἦν οἷόν τε αὐτὸν ἐπιστάν- 

τα τοῖς πράγμασιν, ὄψει λαύεῖν αὐτὰ τὰ σχυθρωπά. 
Οὐ αἱ “ἡ ΕΙ ΞῚ ἊΨ 5 τ» Ὁ - , ῸὉὋὉ- 

ὕτω γὰρ ἂν ἴσως ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐναργείας τῶν 

18, 81 Ποηηῖπ 65 σα] ἤατη, φνοῦο Μωπδῆθβ, ραίνίατα 415-- 

σου 515886. “Ἰσαπίατ, Ἠδπο ἁπίομη ορβουναίϊοποιη 46- 

θ6ὼ ἀοοιίϑδῖπιο ἀπίοπιο ανῖθ ϑα] νπῖο, {πὶ οα1- 

οι Μοάϊοεδιιπι ἜταἸὰ σὰ πλᾶπι οοηἑα]ξ. 

ἃ ἂν εἴ τις ] Π)οο5ὲ βθοιπα νοοια ἴῃ τη] 15 (οα1- 

ΟΡιι5, ἴῃ ΦαΙΡι18 δἰϊατα. ράι]ο ροβὲ Ἰορίειν δίχα. 

» τῇ καλῇ 1 [τὰ ()018]. ρυϊπιιβ, Μοά, Ἠδ}]. ΟἸάσοιι. 
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«. εἴ 

ν 618 Μφπαάθς αυϊάδηι, ἀφο ΠΊΟΠ65, ἀἸΒΟΘ  Ῥ56Γ6 : Οἰαθοὶς 11. 
δ᾽ {] 461} Θὰ ΠῚ βθοδηΐ ἃΐ 116 γοϑθοδη , ν ΠΪΠοΡὰ, ἱπη- 
ῬΘΥΙΓΟΥΊΙΠῚ Π] ΘΙ ΘΟΥΊΤΗΙ ΠΟΥ 6, ΡΥ ᾿Π5ΟΙΘ ἢ ΕΔ Π} 5 1 ΠῚ 
γϑ θη σγανίονα. Πα 416 οἴιπὶ ἸᾺ ΠΟΥ ἀἰβθθοία; 
γΘΙΙΖαιτι πὴ δὲ πὶ οἱ ΓΔ πὰ π) Ὡρυοία τηθάθὰᾶ- 

ΠῚ’. ΘΟΡΊ ΒΟΥ ΠΕ ἸσΊ τι)" Δ0 ΠῸ5 Ὁ σΘης οἶνο5, δἰ τι6 

ΔΟΟΘάΘΥΘ ΠΘΟα6556 Θϑῖ, πο «πο γϑριι5 Αἰ {α]ὰ ἃ]-- 
ἸΔΓΌΓΙ 51 Π}115 ΔΙΙΧ 111, 564. τιῦ ἀ θυ ΠΟ] η15 Ἔχρτο- 

ῬγΔΓ ΟΠ 6 ΠῚ ΘΕ] αηητι5. ΝΟΒΕ ΘΠΪΠῚ ῬΓΟΟΪ᾽ν 65 6556 

Β΄ δα ΒρθυΆ Πα πιπη τι} 1Π ἈΠ ΘΙ 1115 δι ηἴ, ῬΓΟΟΙν 65 οἵ 

Δ ΘΟΠΑΠΘΓΘΠ τιΠῚ, 56 1060 ἴῃ ἰὰ «ποὰ ρΥΦο θυ μ}15- 
511} 68[,) ΘΠ 8} ΘΟΠΙΘΓΘηΐ65. 

2. Ἐφαϊάθηι οἱ 6]115 Γ6ὶ σγαῦα σοΠνΘηΙΡ ἰθ ἀ6- 

θοθαπι, ἃς ΘΟ 5111 η} «(ἀν ; γ6] ροῦτι5 ΟὈΒΘοΓαΓ6 

αἰ 5. ΓΘ ΠΏ τα} (14 π|. 46 ρυι θη τα ἐπ αἰ στ πη 

ΘΧΟΟΡΊΓ65., ΠΟ Ραἰν Δ ΠῚ ΠΟΒΕΡΔ π΄ σθητια θ1Ὸ- 

Ἰαρϑᾶμπη ἀθβρίοῖαβ : 564 ἴπ. ἁὐ]απὴ ΡΓΟΠΟἰβΟ ἢ5 ἃ 

Πθογέαξθ μὰ τιῖθη8 ἀθπτιΠοῖ65 οἶβ, Π6 5101 νἱάθδη- 

ἴπν ἀτιὰ5 Θχ τπιηὰἃ ΡΟΒ5᾽ 46} 6 ῬΓΟΥΊ ΠΟΙ : ΠΘΩ116 ΘΠΪΠῚ 

ΘΧ Α]1ὰ φιιδάδηι [θυ νὰ Δ] 16 ἂΠ) ΠᾶΡ ΠῚ ̓ ΠΠΧΘΓΘ: 

564 Ἰ΄6π| ἴθι 6 θϑϑιτηΐ, ἃ0 δῖ {π|5 ϑάθπιην απ θῸ- 

γ ΘΠ] ροϑβϑὶ 65, ἀθιπάθ ἀτιὰ5 ἴπ ΡᾶΡ 65 αἰ ν] 46Π8, 

ἄο5 ΡΓῸ τιη0 ΠΟΙ 5101 ντεἰθαίτη ; ΠῸῚ ΘΠ τὴ εἴ- 

ἔδοι: ἄπιοϑ, 564 τπιπτιτη 6 πη θ 0 5:51} ; 86 ἀθ πη 0ῃ- 

5ΓΓ65 ΘΕΆ ΠῚ 115 {|| Θ᾽ ΕΡΊ ΠλτιΠ} ΡΟΒ511 1) ̓ΠῚ ΘΓ ΠῚ 

Α 

ΠΟΠ Ποὺ ρμϑοῖο δάδιιθον!, ΠΟΙΠ6. Θηΐτη ΤΌΡΙΙ 1Π 
ΠΙΙΠΊΘΙΟ, 56{611Π10515 ΓΕ θ115 ΡΟϑ1 {11Π} 6556 : ΒΙ]Ό] Ἐπὶ 

ΠπΠΟ ΑΡΟΙ Ρπλ τ ν 41105 4] θη [ον ἴαθ56. νου [015 
ἸσΠΟΡ ΑΙ Π6, 81105 νΘΓῸ 60 4ιιοα πο] !πί γ 6} }5 Ἰη0-- 

1651] 6556, 8}105 ρᾶγυὶ ρϑηβηῖθ5, δὰ {τι Ππιιηΐ Π6- 

ΘΠΊρορθ. 51 ᾿σίταν ΠΗ ρΘγΓ ΟΡ ἢ Ἰρ δῖ ἃ 1} 6 Ρ05-- 

565,14 δἱ γϑθιτι5 ΟΠ ΠΟ «551 πηπιπ ἰογοῖ οἵ ΡΥ ΘΟ ΓΟ 

ψ 85 τπ26 ᾿πϑπ|ὸ ἀδοουηη. 51Π ἃτιΐθιη πος 8110-- 

Β «κι σρᾶνϑ δϑί {π|η} Ὁ ΔΠῺ1 ἐθῃ ρ ϑίδ θη, [ΠῚ οΡ 

βοἰ ἴθι 4126, ἘΠῚ ἔπι [056 ἀ1615, σοτη] ἴθ πὶ Παθοὲ ρὶ- 

σΡ δ πη ; ἃ 58} {6} 50} 6 611 πα]1π|5 [}001᾽. Οτιδπι - 

ΟΡΡΘΙῺῚ 51 ΠῚ ΟΡ ΆΓΈΤΩ Ρ ΘΒ] ἀ1πππὴ Ρ δ ΓΙ86 ᾿ΠΊ ΡΘΥ 85 ; 

ῬΥΪπατιπὶ αι] θια ΘΟ 5118 ἘΠῚ ΠΘΙΡ51 ΘΡΙ5..,. Π1Π1] 

«π|οἀ ἴῃ πᾶ ρο[οϑίαίθ 5 τι ηῃ Θϑϑθῖ, ἃ ἴθ ἔ{|1556 ΟΠΊ18-- 

5πὴ : ἀθῖπ6 Αἰ] οε5 δ ]Δ 1, 1058 ΘΟΙΠ ΒΘ ΓΑ ΙΟΠῚ8 
506 616, 5815 τηᾶ στη Πὶ [ΓΟ Γ65. ΒΟ] ιπιτη. 566 αἰ{τ-- 

ΠᾺΠῚ ΠΠΟΥΪ ροϑϑοῖ;, τ} ἸΠ ΘΓ 65565 [0515 ΓΘΠ 15, ἃ ΟΟ1115 

{πὶς5 πηοοϑ πὶ γιάθγθϑ. 81:6 ΘΠ π [ὉΓῚΘ εχ ΓΟΓ ΠῚ 

ἘΔ τῇ ὅλῃ. Ῥαυ]ο ροβὶ οὐ π|ὶ χαὶ βαρύ, 5664 ἀ6ο5ξ οοπ- 

7αποιῖο τη Μ85. - 

5 τὸ γε..- χαριζόμιενος ] 11ὰ νοϊιϑ ϊβθῖπαὶ τὸ Νῖ585. εἴ 

Ῥᾶμ]ο ροβὲ 46 πὶ παβοηΐ ἐλλελοιπότι. ΕΠ ἄτι. τότε... χα- 

ρισάμιενος οἵ ἐχλελοιπότι. [Ὀ᾽6πὶ ἡκόντων ἄεξοβὶ τὰ Βι- 

σοῖ. οἵ Ἀορ. Ρυῖπιο, π6Ὸ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΠ) ἐδ. 

Τ0 



ΟἸαβεὶ5 ΤΙ, 

δἰπηοπίάοβ. 

ΜΞ. μ 5, 

ΟἸ πὴ 

ΑαἸιο πὶ πθα 

1η  ὰ πλὸ5 ἴῃ 

οτος πος 

τσ η 115 

ποη μανΐνὶ 

ἀε! απίακ. 

Ομιατγοηΐα 

2.79 5, ΒΑΒΠΙΙ ΟΕΡΒΆΒΕΚ, 

οοΟπβρθοίανιιμ ον θη ὰ ΟΠ ΠΊΟΐΠ5., γΟΟΘ ΠῚ. ἃ}1- 

4πᾶτ δὲ δηϊμηΐ τὰ] πηαση! τ ἀ]π6 οἱ οἰ ν τα 115 [Π]-- 

οἴἴοπο ἀἰσηαπι δι [6 65. 56 τὰ ΠῚΘ ἢ ΠΑΡΡΆΠΕΙΡΙ5 

ποῖα ἤθπὶ πὸ ἀδύοσοβ. Βόνογὰ 5 πιοηϊθ., δὶ 

ΔΙΊΖτο 5 πη} Ροδία ᾿π τουθιηιι5, Θυ 4 θη τ} 5οῖ Θ πτ] 

σα] απ αἴο5 Πρ ῦο. 564. «πὰ ἀϊοο Βἰπιοπἄθῃ 
ΑΡ ΟΒΎΠαπὶ ἀἴοουθ Ορον θα], ἀπ δ᾽ 4115. ἈΠ1π|5 οἱ 

51Π}1}15, σα! ἃ πη} 14 {15 πη Ὁ ΠΠ ἀΠΠ 61 ΟΙα ΓΘ ΘΧΡΟΠΘΏΒ, 

γΟ66 ἃ]α Ἰαπηθηἴαίιι5 θϑί, 

3. Νὰπι σοἴτι5 11, ΒΘ ΠΟΠΘΒΠ 16 οἱ Θυ Ἰ ΓΟΥΊ1}} 

ψ]ΡΟΡΙηῚ ἴῃ [ΟΓῸ σΟἸ]Οπτα, ἂο {πο 116 οἰν τ ΔΕ 

ΠΟΒΓΡ66 Δηΐδα ΠΟΠΊΘΠ Οἱ [τη ΠῈ ρΡΟΡΘΙ ΘΓ Ππε, ΠΟ 

ἀδοβογιθνο. Οὐάγὸ δι ἀἸτουι δὲ δἰοαθπίμιηι Πο- 

ΠῚ ΠῚ ΓΆΡ Π15 Ππιης {5 πᾶπη| δά [Οντιπὶ ἀοοθ θυ 6 

ἀορνομοπάδιιιν", 4πᾶπὶ ΟἸἸπὴ ΑἸ ΘΠ15 1Π|Ἀ 186 ΠΟ 5 

1πιι511, ἀπ| πη  ΠἾ 115 ΠῸῚ ΡῈ]. Ἱπιγοάιτιοῖα θὲ δτι- 

ἴθι που ιπ ΙοοῸ 50 υ Πα γιι πὴ ἵππου τη 44} ἃτιῖ λ185-- 

ἃ σΘ ΑΓ] 1Π50111ὰ. ΤΠ δια [Θ᾽ ΝῸΧ δϑὲ ΘΧΔΟΙΟΡΠῺ, 

δ δουτπὶ ἃ {π]} 015. ΘχΊρι τιν, Φαϊαπ6 Π 866 }}15. οδο-- 

ἀππῖαν. Ῥονγείοιιβ αὐρίηπι6 ᾿ασιι θ 6 ααϊἀδηι ροι- 

50 Πα Πίο5, νοῖαὶ ρΡοργίαμη ν᾽ ἀθη τι νΟΟΘ ΠῚ Θθγθ, 

46 Πὶβ {τι ἥπιη! ΠΟ ΠΠΘΠἴ65. Οσο] δὰ διιίθηι σὺ - 

τ Πα 518 δὲ ποοίθϑ πὸπ {ΠΠπιϑίγα 5. ΠΟῚ 51Π1 ἃ] Π7τι0 

ΠΟΒ ἴπ ΠΙΙΠΙΘΙῸ Πα] ογῈ ἰρ5α ἀθ νἱτα 50] ΟΠ τπ 60. 

Νοη δπὶπι ἰθνθ ρϑυἸσα πη} ὁδί, ΠΘ ΔηΙΟ 5 ΟΡ ηὰ- 

Εἰ ιι5, ν ας (] ΟΡ ]5. ΟΡ ΤΠ ΘΠ ΕΠ 115, 51π11}} Θν υ Δ ἢ - 

{πι ομηηἶα. ἘσαΖαΪ5 ἀπ 6 η] 56 ΓΠ10 ΘΧ ΡΥ ΘΠ 415. ΠΟ- 

5115 Π18}15 Ρὰν {πρΡῚ 1 ῦ ΑἸ ἀριθγιηὶ ἔρθη ἴ65, 
ΡᾶΓ5. 56 Πᾶ[ιι5. ΠΟΒΓΡῚ, ΠΟῚ ἸΘΠΟΒΙ]Π1ΟΥ, ΡΟ Θἴτι ΠῚ 

οχτῖι πὴ Ροάαπάο ρφουθηΐθβ. (ὐιπὶ ἁπίθη) Ρο- 

ἀαπάτιηη ἄἴοο, (θα θη) Π16 Τιὰσοηϊ οι ἴσον ματα; 

τι 51 Ο 1 παία ναὶ αν Πρ γ 1511; (πε Ἰοσὰ 

ΠΟΠΠα]]1} ΟΠ ΓΟ πα, ΠΟΠῚΪΠ6 5ῖ1ἃ 5ΒΡΟΠ 6 ΟσΟαΓΡΘΠΙ, ἢ 

ΔΡΡΟΙαλιιπη , θα  ΠΠοϑᾶμη ἅτ 8 ΠῚ Ἔχ] πα. Ἐ705- 

ΠΟ 4] ΙΟοῸ ΡΟΥΘ 2116 χα βίη Ροάδηαὶ τη]. Ἐκ 

{ὐἸθῖ115 στ τπν ῬΑΡΕ 115, 8111 ΟῚ ἘΠ ΧΟΡ τι5 ἃς ἴθ οΙΒ 

Γυσταπί, 4111 Δάἀτισα παν τὰ σα ΡΤ νΙ, Πα χΊηἃ ΡᾶΓ5 

ΟΡ Π]ἃ ιιη} οἰ ν ἔα 15, ΤΠ ]5Θ ΓΔ τι}. Δ Π1 015 σρθοία- 

Οὐ] 1}, ᾿ΠῚΠ]σΟΥ τι ν οἵα ΘΧ Ρ] ΘΠ 65 ; 51] {115 [Ἀ ΠΊΘΠ 

ὉΙΏΠΙΠΟῸ ΘΧΒΕΠ1Ὶ, 41 ΠΟΌῚ5 ἰδ Π ἔπ πη ΠῚΔ]Ϊ ΠΡ ΓΘοα- 

ἃ πόλιν 1 [τὰ Μ8ε5. Ἐ4ῚΠ πάλαι. Πάδπι 6111 ράᾶι]ο 

Ροϑὲ μαβθθηΐ ἐμξαάλλλων εἰ ἀτιυίας. Ν55. τὖ πὶ Τοτία. 

ὁ ἐπηχοῦσαι  Μεά. ἀπυχοῦσα". Ῥαύ]ο Ροβὲ δα 1 νύ- 

χτες ἀλαυπεῖς. Ουήίπαιε Δῖθ5. τἰὖ τη ἴοχίι. Εταπί πὲ 

ποσίασπδ ΠΟΥ: 1Πῖου οὐματηθηία οἰ νἹ αΐατη, 566 ἴῃ 

Τποῖα ΡαΡΙΠοο Ἰπ στα Ἱ {1 5] οθαπί. ὕπαᾶς ΓΑ πῖτς ἰπ 

Οταῖ. δ ΑπΠοοΠοποβ 46 ΤΠ) γα [ΟΤῚ5 ᾿γὰ, βαδάθε οἱ - 

ΜΊΡιι5, αὖ Πὰ5 Ππσου πὰ5 [Δ ΠΕ ΒΡΟΥ Βοροπδηΐ, γ6] χασῖο- 

ἘΦ Ὁ ΤῸ ἘΡ 

ποίατη Δ 4651], ὁχ {πὰ πο 46} πηιι5. 

Γ περὶ τοῦ ζῆν 1 Πτὰ Μεά. Ηα1]. αῖ, εἰ (ο15]. 5ε- 

γὺ5 δοοορῃήαηΐ, τάς Ατητηΐϊαποτῃ [ἰὉ. 

ΠσΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΉΙΕΡ. 

᾽, ἿΝ ᾿ 5. τὸ Ἷ “ΕΣ 

δρωμένων συγχινηθεὶς, ἀφῆχας τινα φωνὴν πρέ 
- Ὁ , το , - 

πουσαν καὶ τῇ σῇ μεγαλονοία, χαὶ τῇ κατηφείᾳ τῆς 
ἡλΞε Σὺ δὲ χλλ᾽ -- - Ἅ Ν , οἷ 2 ΟΝ 

πόλεως. Σὺ δὲ ἀλλ᾽ ἡμῖν διηγουμένοις «ἡ ἀπιστή- 

ἡ σης" ἢ ὅτι Σιμωνίδου ὄντως, ἤ τινος τοιούτου με - 
λοποιοῦ ἐδεόμεθα, ἐναργῶς εἰδότος ἐπιστενάζειν τοῖς 

πάθεσι. Καίτοι τί λέγω Σιμωνίδην; δέον Αἰσχύλον 

εἰπεῖν, ἢ εἰ δή τις ἕτερος παραπλησίως ἐκείνῳ συμ- 
-- ΕῚ ΩΣ ,ὔ , 

φορᾶς μέγεθος ἐναργῶς διαθέμενος, μεγαλοφώνως 
᾿ 
9 

ὠδύρατο. 
7] - Σύλλογοι μὲν γὰρ ἐκεῖνοι, καὶ λόγοι, αἱ χατ᾽ 

ἀγορὰν συντυχίαι τῶν ἐλλογίμων ἀνδρῶν, καὶ ὅσα 

πρότερον ἐποίει τὴν ἡμετέραν ὀνομαστὴν ἃ πόλιν 
. .“- 2 , τῷ - ᾿ ἀν, ᾿ 

Ὁ ἡμᾶς ἐπιλελοίπασιν. Ὥστε τῶν περὶ παιδείαν χαὶ 

λόγους ἧττον ἂν φανείη νῦν τις ἐμδαλὼν τῇ ἀγορᾷ, 
“Ὁ 9 , ᾿ξ ὰν, δ. 9 , ,ὕ ἢ ᾿Αθήνησι πρότερον οἱ ἀτιμίαν χκατεγνογσμένοι, ἢ 

τὰς χεῖρας ὄντες μὴ καθαροί. ᾿Αντεισῆχται δὲ τούτοις 

Σχυθῶν τινων, ἢ Μασσαγετῶν ἀμουσία. Μία δὲ 

φωνὴ ἀπαιτούντων, χαὶ ἀπαιτουμένων, χαὶ ξαινο-- 
μένων ταῖς μάστιξι. Στοαὶ δ᾽ ἑχατέρωθεν σχυθρω- 

πὸν “ ἐπηχοῦσαι, οἷον οἰκείαν δοχοῦσιν ἀφιέναι φω- 

γὴν, τοῖς γινομένοις ἐπιστενάζουσαι. Γυμνάσια δὲ 

χεχλεισμένα χαὶ νύχτας ἀλαμπεῖς οὐκ ἐὰ ἡμᾶς οὐ- 

δὲν λογίζεσθαι ἣ ̓  περὶ τοῦ ζὴν ἀγωνία. Κίνδυνος 
. -" ᾽ γὰρ οὐχ ὃ τυχὼν τῶν χρατούντων ὑὕφαιρεθέντων, 

Ε ὥσπερ ἐρείσμασι πεσοῦσι, συγχατενεχθῆναι τὰ 

πάντα. Καὶ τίς ἂν λόγος τῶν καχῶν τῶν ἡμετέρων 

ἐφίχοιτο; Οἱ μὲν οἴχονται φεύγοντες, μέρος τῆς 
Ὁ ς Ὁ ΕῚ Ν , “ , 

βουλῆς ἡμῶν, οὐ τὸ φαυλότατον, τὴν ἀειφυγίαν Πο- 

δανδοῦ προτιμήσαντες. Ὅταν δὲ Ποδανδὸν εἴπω, 

τὸν 8 Κεάδαν με οἴου λέγειν τὸν Λαχωνιχὸν, ἢ εἴ 
- “" , ᾿Χ , 5 ᾿ ᾿» 

που τῆς οἰχουμένης εἰδες βαραῦρον αὐτοφυεές, ἃ δὴ 

χαὶ Χαρώνειά τισι προσαγορεύειν αὐτομάτως ἐπὴλ- 
το : 
ἃ θεν, ἀέρα ἣ νοσοποιὸν ἀναπνέοντα. Τ᾽ οιούτῳ τινὶ ἐοι- 

χὸς νόμισον χαὶ τὸ Ποϑανδοῦ χαχόν. Τριῶν τοίνυν 
μοιρῶν, οἱ μὲν φεύγουσιν αὐταῖς γυναιξὶ καὶ ἑστίαις 

ἀπαναστάντες᾽ οἱ δὲ ἀπάγονται ὥσπερ αἰχμάλωτοι, 
ς ᾿ δι ὦν να -“ , “ 3 ᾿ , 

οἵ πλεϊστοὶ τῶν ἐν τῇ πύλει ἄριστοι, ἐλεεινὸν φί- 

λοις θέαμα, ἐχθροῖς δὲ εὐχὴν ἐχπληροῦντες " εἰ δή 

τις γέγονεν ὅλως τοσοῦτον ἡμῖν ἐπαρασάμενος. 

Τριτάτη δέ που μοῖρα λέλειπται. Οὗτοι δὲ τήν τε 

οπηαβ ; 61 περὶ τὸ ζῆν. Τ᾿ ἄοπι οὐδέν ἄδο5ι ἀπίο λο- 

γίζεσθαι τη εοάοιη ΒΙροί. 

8 Κεάδαν... Λαχωνιχόν } 815. νοσαβαίαν ἀρ [μἀςο- 

ἀαυποπῖοβ Πουτοπάππι 1Ππ44 Ῥαγαιμσαση.,, ἴῃ φαοά 

Τὴ ἈΧΊ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΠΏ ΠῚ Γ6Ὸ5 46] ]10ογ6 5ο]εραπε, ἰοβίθ 

Ῥαιβαηῖα 10. 4, ». 350. 

61 

φϑοροποιόν. Δα] 15. ῬΟΠΠχ εὲ δῖα ἀοσεπί ΟΠπατο- 

ἃ γοσοποιόν ] [ἴὰ ἔγο5. ψοίιιϑεϊβϑῖπη (ΟΠἸ665 : 

ῃΐδτη γοσαΐδμη {ἰιῖ556. ΑἸ Π 6.15 ἃ ΠῚ ΘΑΤΟΘΙ5. Δ ΠΙΆ ΠῚ, 

ῬΟΙ {πᾶπὰ τοὶ δα] τπογΐοτῃ ἀποοαπίτιν, 

5 .ῷῦῷϑΘϑοςϑῷρνοὉὉῷῷῷ ων... τὩΦτπὰὐπππϑτϑ Ὁ...“ .«ὧὐὐσνν.5“-....Χ ««{0«ἀπππϑππσ“΄ῳὐὐσσσ.ᾳ]ᾳ00ἀασσσ΄σσ]΄«΄«0«ΦΠὡσ “σαι 



ἘΡΙΘΤΟΙΙΑ ΓΧΧΙΥ. 

- ᾽, Ὀ -Ὁ , " ΄ δι ὃ “ 

ἀπόλειψιν ἢ τῶν συνήθων οὐ φέροντες, χαὶ ἅμα τῆς 

χρείας ἀτονώτεροι ἀπελεγχόμενοι, πρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν 

ἀπειρήχκασι. Ταῦτά σε φανερὰ ποιῆσαι πᾶσι παρά- 

καλοῦμεν, τῇ σεαυτοῦ φωνῇ, καὶ τῇ σεαυτοῦ παῤῥη- Β 

σία τὴ δικαία, ἣν ἔχεις ἀπὸ τοῦ βίου - ἐχεῖνο σαφῶς 
, 

προειπόντα, ὅτι ἐὰν μὴ ταχὺ μεταθουλεύσωνται, 
οὐδ᾽ ἕξουσιν εἰς οὃς τὴν φιλανθρωπίαν “ ἐνδείξονται. 
Ἤ δα Ἐ. ὄρελ - - ΕΥ , .- 

γὰρ γενήση τι ὄφελος τοῖς χοινοῖς, ἢ τό γε τοῦ 

Σόλωνος πεποιηκὼς ἔσῃ, ὃς τοῖς ἀπολειφθεῖσι τῶν 
ἴω: δ..5. «0 ΕἸ ἌΡ τω 5 ," Εν 

πολιτῶν “ ἀμύνειν οὐχ ἔχων, τῆς ἀκροπόλεως ἤδη 
, ν᾿ ὦ 53 6 ᾿ ἢ τῷἢ ἘΠ .5 

χατεχομένης, τὰ ὅπλα ἐνδὺς “ πρὸ τῶν θυρῶν ἐχα- 
[ὦ Ὁ » 

θέζετο, εὔδηλος ὧν τῷ σχήματι, τοῖς γινομένοις οὐ 

συντιθέμενος. ᾿[χεῖνο δ᾽ ἀχριδῶς οἶδα, ὅτι καὶ εἴ τίς 
Ὁ ᾿ , ᾿Ὶ ,ὔ 

σηυ νῦν τὴν γνώμην μὴ ἀποδέχοιτο, μικρὸν ἦ ὕστε- 
,ὔ , Ὡ- 

ρόν σοι εὐνοίας τε ὁμοῦ χαὶ συνέσεως τὴν μεγίστην 
δόξ ν θή ῳ γι ᾿ ΄ ᾿ κ᾿ ὄξαν προσθήσει; ὅταν ἴδη τὰ πράγματα κατὰ τὴν α 

πρόῤῥησιν ἀπαντήσαντα. 

»τῶν συνήθων 1 Με, τῶν συνοίκων, εἴ ρᾶι]ο ροβὲ 

ἀποθουλεύσωνται. Τὴπηηιις Ηαν]απυβ. κἷς υἱάθίαγ 

ΠΡ 1556. 

« ἐνδείξονται 1 Πτὰ {τε8. σνοιϑιϊβϑίτὶ (οάϊοοθ. οὰπῃ 

ἀποθιβ 41115; 61 ἐνδείξωνται, Ῥαμ]ο Ῥοβῦ ψυϊηάπε 

(οα!οε5, 564 ποῖ Δ 14 55ϊτηῖ, ἢ γὰρ ἐγένου. 

ἀ ἀμύνειν] Αἀάαπι 61 τῆς ἐλευθερίας. Πιιο Μ85. 

τῇ ἐλευθερία, 564 Ππεοο 1π 41115 “δβιιηΐ, 
8 πρὸ τῶν θυρῶν  ΓΓΕ5 ΗΓ ι5511ὴ1 (1665. ΠπαΡθοηΐ 

πρὸ τῶν πυλῶν, 4υο4 οαπα 46 τ 015 ρον 5 1π 0 ]ΠἸσαΐατ, 

τηΐπαβ ἢ αϊο ἰοοο σοπυθηϊ, [4 οηΐπὴ ϑο]οπ πὶ ̓ τὸ ἴο- 

ΤἼ 5. ἀΟΠη115 8118 ἔδοῖβδα αἰβοίηγιιβ εχ Ρ] αἰάτομο, 481 

2.9 

γϑίπιν. Τρ δ 1λ1 Γο]οΐα ρᾶ}5 δϑῖ. Ηἰ ἁυιΐΐθιη ἃτηϊ- 
ΘΟΥ ΠῚ ἃ6 [ἈΠ ΠΥ Πα ἢ ΠΟῸῚ [ὉΥ ΘΠ 65 ΘΘΟΘ5511ΠῚ, 51- 

ΠΊ] 4116 1ΠΠΡἸΟΓ 5. 4π|ιᾶπὴ αἰ ΓΌΡτι5. ΠΘΟΘΒΒΔ 115 
ΡΓονιάθαμηΐ, νἱΐαιη ᾿ρ58η) οἄθυιηΐ. Η δος ΠΟΥ ΓΔ Π}11} 
πὶ ποῖα ΟΙΏΠΙΠ 115 [Δ οἸἃ5, ἴα ᾿ρ51115 νΌ 66 ἃ [ιι5ῖα 

ἀἸσοπάϊ ΠΡογίαίθ, 4 αδ πὶ {101 να ΘΟ ΠΟΙ; ον Ὲ 

1Ππ4 Ρ ΘΙ οθ Π8, ΠΙ51 Οοἱἵο σΘΟΠ511Ππ|1 ΤητΓΘ ηΐ, ΠΟ 
ΠΑ] τ Ὸ5 1π ΖαΙ 115 ΠυιπηΔ η] ατειη οβίθπάδηΐξ. Υε] 

ΘΠ Ια] ἃ ἀιΧῚ}} Ἰαἴτιντι5. 65 ΘΟΠ ΠΠΠ1Ρ 115. Γ6- 
115, ν6] βα] θη Ἰάθιη [δοΐυνι5, {πο 5ο᾽οη, {πὶ 

ΟὕΠ] οἶνθ5 ἀθγο]ὶοῖοϑ ἀδίθπάθυθ ΠΟῚ ροϑϑοῖ, ἃΓῸΘ 

7ᾶϊη οοσοιραΐα, Δ Πα ἴι15 ΔΠΙΘ [Ὁ 65 βθθραΐ,, ἰὸς 

050 παθῖτα ἀθο] ἃ Π5, 56 Π15 {τι πο Ραπε ΠΟΗ ἃ5- 

56 ΠΕ]. ΗΟΟ ἃυι6Π1 ΡΓῸ ΟΟΥΟ 5010, ΘΙΙΔ ΠῚ 51 {115 
ΠῸΠΟ 56 [6 ΠΕ 18 ΠῚ ἔππιᾶτ ΠῸΠ ΡΓΟὈ δῖ, ράιο Ροϑὲ 

ΘΠ ν Ϊ ΘΠ {188 51Π|}} δὲ ΡΥ θη 186. Πα ΧἸ ΠΊ 81 ἰδτὶ - 

ἄθιῃ 1] ἀἰδἔιινιιη, οἴιΠ} γ65 νἹ θυ 118, τ Ῥγθα1-- 

οἴϑθ [πϑραπΐ, θυ θη. 

ΓῸΠΣ Ῥᾶϊ]ο 4]1{8ὸ} πᾶγγαΐ ἃ Βαβι Πτι5, τη ΠΡΡΟ, “90π 

δεπιὶ ϑεγεπεῖα οἱὲ γδϑριιίϊοα. Αὐτῷ δαῖτα, 01 ἄθρνε- 

Πδπβιιπὶ {πὰς ΡΙβιβι να πιπλ., σγαῖαπη ΡΟΡ.Ϊ το. Οᾶ - 

Ῥίαμπαο, ἐγγαπηϊ θπη ΠΙΟΪΙΓῚ : ποηλΐηθ Γοϑιβίορο ἅπ- 

ἄἀοπίο, ϑο]οποπὶ 5118 ἅστηᾶ δχία]]556.. ε ἀπΐα “οπλτπ 

ῬΙΟΡοβίββα, αὐτὸς ἐξενεγκάμιενος τὰ ὅπλα, καὶ πρὸ τῆς 

οἰκίας θέμιενος, 6 ον 65 δά “οἰ δηβιοπ θη Πογία 1ΠΔ 6556: 

οὐσηψπθ δα δἰπὶ πιϊϑιϑβοῖ ῬΙβιβέγαϊιβ, 41 σοβᾶτθηΐ 

«ασπᾶπη Τὰ ἔγθίιιβ μθθο [Ἀσεγθῖ , θυ ΤΟΒΡΟΠΕ 556, 86- 

ποοΐαΐο τοί πὶ 86. 6886. 

Γ ὕστερόν σοι] Πεοναῦ Ῥγοποιηθη ἴπ 6115, ἃ ἀτζιπι 

εχ Οοάϊοῖθιι5 Ηα1]. εἰ Μεά. 

.ΦἬ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ οε΄. ἘΡΥΙ ΘΟἾΤΑ ἜΝ ΧΥ-: 

ΑΡυγρίπμι τηοποὶ ΒΆ51Π1ιι5 414 ραΐτϊο ἀεθοδξ, δαπαζιι6 1ΠΠ1π|5 πη] ΟΥ ατῃ Ρ᾽οἔαΓα ῬΟΓΠΊΟΥ ΓΘ Θοπδία, αἴ 

δὐοζοντίαΐο 58 παἴαΐαν δα 

8 ᾿Αρουργίῳ. 

μκᾷ » λὶ 
Πολλῶν ὄντων ἃ τὸ σὸν ἦθος ὑπὲρ τοὺς ἄλλους 

ἐν , 5. « Ἅξον λς 5 ν ε εἶναι πεποίηχεν, οὐδὲν οὕτως ἴδιόν ἐστι σὸν, ὡς ἣ 

περὶ τὴν πατρίδα σπουδή᾽ δικαίας αὐτῇ ἀποδιδόντος 
Ἀν ΤᾺ δὲ ΕΝ Σ Ὁ τ ΞΕ 

σου τὰς ἀμοιδὰς, ἐξ ἧἣς δρμηθεῖς, τοσοῦτος ἐγένου; 
- 

- ΄ ’ὔ ͵ὔ 

ὥστε διὰ πάσης τῆς οἰχουμένης γνώριμον εἰναΐ σου 

Η) 

, “Ἱ , ς ᾿ ἈΕῚ 
τὴν περιφάνειαν. Αὕτη τοίνυν ἣ πατρὶς, ἣ σε ἐνεγ- 

χοῦσα χαὶ θρεψαμένη, εἰς τὴν τῶν παλαιῶν διηγη- 
Ψ 3 7 ἢ Ἑ λύήλ 0 Ἐ λ τὶ “ μάτων ἀπιστίαν ἢ περιελήλυθεν " καὶ οὐχ ἄν τις 

8. ἀδουργίω 1 515 νοοαΐατν 1116 Ὑἱν ἸΏ ομα παῖ θ15 Ποβι τς 
(οάτοῖθαβ, Ηαυ]. Μά. (0151. πἴνοααπο, Ἀθ5. αἴσοσαρ, 
γαῖ. ΟἸάτομι, Ρανΐβ. Βιροῖ. εἰ (οιηροῆβ. ἘΔΊτ ἀῤουρ- 

ΟΡεμὰ οἴνιθι5 Τἐγοπ ἀπ. 

«Αδιιγοῖο. 

ΟἸαβϑβὶβ ᾿Σ, 

Ζ πε 

ΠσῸΊῸεΕχΧι. 

πὶ πη] τὰ 5᾽ηξ, ΦΌ]Ριι5 ἸΠ 0165 [πιὰ 5.106} ἅ]105. 2ημπὸ 31:. 
διηϊπϑῖ : Π1 81} ἐδ ηηθη ΕἸῚ ἴὰ Π ῬΙΌΟΡΥΙΙΠῚ δϑῖ, {ΠΤ 

ῬΑ ΡΒ ΔΠΠΟΓ, Γορθηάθηΐθ ἐδ 1{|5ὲὰ5 1}} ν10 65, 6Χ 

4π|ᾶ ΟΥΠ5 [415 Θνδϑβ1511, τ Οἰαν 5 πιὰ Ρ6Ι το ΠῚ 

ΟΥ̓θΘῚ ἰθυγαγιιπ σο]γθῖμν. Τέααθ 18 ᾿ρ58 ρὰ- 

{ἴ8, 4.28 ἴ6 ρυόθθπα ἃ6 ΦΗΜΙ 5, 1Π νΘΕΘΙῚΙΠῚ 

Πἰϑιουϊαγισα. ἱπουθα! 1] 6 πὶ βίαίαμπη ἀθυθηϊ ; ΠΘῸ 

ἀυἰβ4αδμι 1π ὉΡΌΘ ΠῚ ΠΟϑΓΓΔ ΠῚ Δάνθη!θη5, δἰἸ 51 

τίω. 

Β περιελήλυθεν ] 'ΓΓνεοβ Νἴ55. ἐλήλυθεν. 

10. 



ΟἸ᾽Ξεῖς Π,, 

“ας 

ΟΟΘΟΧΧΕΤΙ. 

“πηο 371. 

ολλ 8. ΒΑΒΙΠῚ ΘΈΒΑΚΒΕ 5 ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

511 οΧχ 115 4 θι15 Πα ΧΊΠη6 ποῖα δϑῖ, ΠΠὰγὴ ἃσποβοδί. 
Αἄοο ἴῃ ΟΠ ΠΟΙ 50} 1{π|4ΠΠϑῖὴ 5.110 ἐΡαπϑιηξαία 

δῖ; Ρ᾽ ΡΠ τι5 «α θη 14 δηθα Π) ΔΘ Ί5ΕΓ ΕΠ} 115. οἱ 
ὈΪατ5..,. πη. ἀπ 16) [66 ΟΠ Πῖθιι5 Ῥοάαπάτπιη 

{ΓΔ 5115. ΑΒ ΠΙ5. ἅγα51 481 γϑϑιάπι! ϑιπΐ., ἴῃ 

ΟἸΠΠΘΙῺ οἱ ᾿ρ51 ἀθϑρθγα! οπθη Ἱποιθριηξ.,, ὅ0 

ΟΠ ΠΙ ΠῚ ἈΠΙΠΊΟ5 [ἃ 1Π ΡΟ γι ηΐ, τι 781 ΓΔΓῚ δἰ πὶ 
Θἔΐδην 1Π6 068 1η οἰν!ατθ, δἔαιιθ Π]σῸ ᾿πρυθη5. [δοίὰ 

51} 501 1π|40.,. ΤΠ] 56 ἈΠ ἀπ|ΠῈ 4146 Π| ΔΠ110 15. ϑρθοία- 

αὐ, γα] ο ἀπΐθηι [ποι πα πιπὶ δὲ σγαίπμη ἸΠβὶ- 
ἀἸαπει5. ἀπά πὶ ΠπΟϑίΓῸ Οᾶϑ111. Οὐ 5 δϑὲ ᾿σ] ταῦ 

ἐπ ἡμῶν τῇ πόλει, οὐδὲ τῶν πάνυ συνήθων, 

᾿ αὐτὴν γνωρίσειεν. Οὕτως εἰς πᾶσαν ἐρημίαν 
ἀθρόως μετεσχεύασται, πολλῶν μὲν καὶ πρότερον 
αὐτῆς ον τῶν πολιτευομένων, νῦν δὲ σγε- 

δὺν ἁπάντων εἰς τὴν Ποδανδὸν ἐενοσεσε νον: Ὧν 
ἀχρωτηριασθέντες οἱ λειπόμενοι, καὶ αὐτοὶ εἰς πᾶ -- 

σαν ἀπόγνωσιν " μεταπεπτώχασι, χαὶ πᾶσι τοσοῦ- 
- σ , 

Ε τὸν ἐνεποίησαν τῆς ἀθυμίας τὸν ὄγκον, ὥστε σπανί- 

ζειν λοιπὸν καὶ τῶν οἰκητόρων τὴν πόλιν, χαὶ γεγε- 
- }Ὶ Ὸ᾿Ν ΕῚ ’, Ν Α ΕῚ ᾿: } 

νῆσθαι τὰ τῇδε ἐρημίαν δεινὴν, ἐλεεινὸν μὲν φίλοις 

θέαμα, πολλὴν δὲ χαρὰν χαὶ εὐθυμίαν φέρον τοῖς 
΄ , 

ΤΠ Πτ ΠΟΡῚ5. ΡΟΡΡΙΘΘΙΘ 9 ἀπ ΟἸ]115 » ἸΔΟΡΥΠΗἃ5 17| πάλαι ἐφεδρεύουσιν ἡμῶν τῷ πτώματι. Τίνος οὖν 
Α 

ΟΠ ΠΟΛ ΠΟ Π15 Ποϑίγα Οδιιϑα ΡΓοπιπάθιο, ΠΪ5] 

ΟἸΘΠΙΘ ἢ ἐ86 ἔπι86, {π|6Π} ΘΕᾺ ΠῚ 4|16 186 Οἰν Ἱ [4 {15 511]-- 

ΠΙΐον αἰ ΠΊοῖοθ πλα]ὰ ησοΡοηΐ, ΠῸΠ Τη0600 1ΠΠΠπ|5, 
41: (6 ἴῃ [ποθ Θά 110 3 Τα τι 51 {πιὰ Ρ0}165 ρο- 

τοπ[ἴἃ, ΘΠ 1Π Ρ ΈΘ56Π5 ἴθηρι15. ΠΟΡΪ5 οϑίθπεο. 
ΔΙασπὰ ργοίδοϊο μὰ })65. ἃ Πθὸ δαϊ]ιππιθπέδ, 4] 6 

ΠᾺΠ]Ὸ ἰθιη ρον ἀρ 1, ΠΡΊΖαιΘ πτ]τὰ θά Ρ6- 
ΠΘνΟΪΘΠ 185 51185 ἈΡ 6 ῃ ἴα : [Δ ΠΠ1ΠῚ Ὑ 615 ΟΠ Π]ΠῸ 

δ] οὐ ΠῚ ΠΟΒἐΓῚ 5050] 06 Πα Δ} ΘΧΘΌΓΘΘΓΘ,, ΙΓ 116 

διοῖον αἴθ {1τ|ἃ να}65, δὰ ρθη ΟἸγρῈ5. [ὉγΓΘη- 
ἄτῃ ΔάΠΊΡογο. 

ἱ αὐτήν } οά. οὲ (ὐοἱ5]. ρῥυΐπηις. αὐτῇ. Ῥάι]οὸ ταΐτα 

αὐτῆς ἀεδορί ροβί πρότερον ἴῃ δοάοπῃ (015], Ρ τ : 

Κ᾿ μεταπεπτώχασι ] [{ ΝΣ {{ὸ5 νοἱιιϑ ϊσοιπηὶ (Οοαϊοο5 : 

οὐ πὶ χαταπεπτώχασι. ΝΟΣ πλα]ῖο Ροβι ἄτι οχ 115 ο- 

ἀτοῖθ καὶ γενέσθαι τὰ τῇδε. 

8 συμπαθὲς ἐφ᾽ ἡμῖν 1 1τὰ 56χ Νίδβ, Παυ]. συμπαθὲς 

Ἷ 

εἴ 4 

ἐστι χεῖρα ἡμῖν ὀρέξαι; ἦ τίνος, Ν 
Η ἂψ ον 

συμπαθὲς ἐφ 
εὐ πν “- ΄ 
ἣμῖν ἀφεῖναι δάχρυον, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῆς οσἧς ἡμερότη- 
τος, ὃς χαὶ Ἐορλξ: συμπαθοῖς πόλει τοιαῦτα. χα-- 

υνούσῃ, μὴ ὅτι γε τῇ σε παρα γαγοὐ δα εἰς τὸν βίον; 

Εἴ τις οὖν δύναμις, ταύτην νῦν ἐπὶ τῆς παρούσης 

χρείας ἣμῖν ἐ ἐπίδειξαι. Πάντως δὲ μεγάλην ἔ: ἔχεις τὴν 

παρὰ τοῦ Θεοῦ ῥοπὴν, ὃς ἐπ᾽ οὐδενὸς καιροῦ κατα- 
« , ᾿ τὰ ἄς γος , - Β ἥ ς -μ 
λέλοιπέ σε, καὶ πολλὰς ἔδωχέ σοι τῆς ἢ παρ᾽ ἑαυτοῦ 

} ΡῚ ψ Ὁ , ΖΝ “, [᾿ 
εὐμενείας τὰς ἀποδείξεις" μόνον ἐὰν θελήσης ὅλως 

διαναστῆναι πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν ἡμῶν, χαὶ τῇ 
᾿ - 

Β προσούσῃ σοι δυνάμει! ,ρήσασθαι εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν 

πολιτῶν βοήθειαν. 

ἡμῖν. ΟοΥγαρεπδίπιο απο ρεῖπια Ῥαγὶβ. συμπαθὲς ἐφ᾽ 

ἀφεῖναι. δεοιπάα οαϊο συμπαθὲς ἐπαφεῖναι, Ῥαυΐο 

Ροβϑι οὶ συμπαθεῖς. Ῥ]οΛΊ4αο ΝΜ55. συμπαθοῖς. 

» παρ᾽ ἑαυτοῦ 1 Τὰ Ηα:]. (015]. ργῖπιαβ, Βερ. ῥυ]- 
ταιι5 οἱ Βῖσοι. ΕΔΙΠ παρ᾿ αὐτοῦ. Ῥαι]ὸ ροϑὲ ἐπ καὶ 
τῇ παρούσῃ. ἵΤτο5 γο ιϑἐἸββδῖπαῖ (1665 τι ἴῃ ἰοχέιι. 

ΕΡΙΒΤΘΙΣΑ ΠΧ ΧΥΊ: ἘΠΊΣΤΟΛΗ ος΄. 

Οὐτρουῖς ἱπῆντηα νἀ]οϊα ἀπο δὲ δοο]οβίασιισι οὐσα ἀοι]ποίμν ΒΑΚ. 115, {πογηΐητι8 πὶ ἀυ]απι ῬγοΠοϊδοαΐαν. 864 

᾿π ον] ΡΥ ᾿ξ ξοταβ οουἑπριῦ δ Κορ ῃγοπῖιπι ἴῃ ΒΌΠῚ ΠΟ ῬαΐΓΙδ5 ΠΟΙ ΠΉ1Π15 ἜΧΙ10. 

ΟΡ] Ογῖο πιαρσίϑίγο. 

Μαρσπίίο αι θη) ΘΔ] ΠΣ] ἑα τη}, 4188 ρδγῖδο 
ποι 86. ΔΟΟΙ ἀθυιπ , ΠΟΘ ΠΊΕ Ρϑιιμ ἴῃ ἁυδη ργοῇ-- 

501 οοσογοῖ, δὲ τη Δ ΠΙᾺ ΠῚ ἔτι8θ ΠΠΟΘΓΟΓΘΠΊ, 

40 οἰνᾶ5 ποϑβέγα [ἢ ΟἾ τ, ΘΧΡΟΠΘΙΘ, σδθ οἰ 1|6 

«αϊοι πη 16 ἢν Ἰ ΠΊπῚ πὴ 1Π ΓΈ Ρτι5 ροίθβιβ. 564 (ἃ 

οἷ σοῦ ΟΥΙ5 ᾿πἢΠγπλὰ ναἰθίπι 9, δὲ Θοο  Θβ ΑΓ Ὶ1ΠῚ Τὴ 6 

ουγὰ ἀθεποι,, 1ΠΓΘΡΙΠῚ ΡΘΥ ΘΡΙβίο πὴ ᾿ΔΙηΘΠ Δ] 

ἀρὰ τπᾶπη ΠΙΔΟ 1 Π6 ΠῚ [οβε πανὶ ; ἀθο]αγ ἢ 5 

ς ἠνάγχαζεν 1 ΒΑΤΠ μοὶ πᾶπο νόσοπὶ ἁἀάπηϊ ἄν, Ξοᾶ 

᾿ῶς νόου]ὰ ἀθεβὶ ἴῃ πἰτοχας (0151. Ηαυ]. Μά. Βερ. 

Σωφρονίῳ μαγίστρῳ. 

Ἃ 3 ’ Ὁ Ὁ “ 

Τὸ μὲν μέγεθος τῶν χαταλαδουσῶν συμφορῶν 
ι ἿΝ ς .- ἘΕῚ 32 λο. , 

τὴν πατρίδα ἡμῶν, αὐτὸν ἐμὲ “ ἠνάγκαζε, χαταλα- 
θόντα τὸ στρατόπεδον, τῇ τε σῇ μεγαλοφυΐα διηγή- 
σασθαι τὴν χατέ ἡ οΣ ἜΡΟΝ τὴν πόλιν ̓ χατήφειαν, 

καὶ τοῖς λοιποῖς ὅσοι ἐπὶ μεγίστης ἐστὲ δυνάμεως 
τὶ , 2 ΜᾺ δι τὭ ᾿ 4 ὦν τῶν πραγμάτων. ᾿Επειδὴ δὲ ἥ τε τοῦ σώματος ἀῤ-- 

( δωστία, χαὶ ἣ τῶν ἐχχλησιῶν ἐπιμέλεια χατέχει με, 
τέως διὰ γράμματος ἀποδύρασθαι πρὸς τὴν σὴν με- 

βοοῦηο οἱ ΒΙδοῖ. υἰγοάαε. 



ἘΡΙΘΤΟΙ ΑΔ ΤΧΧΥῚ. 

ἔξ 

γαλόνοιαν ἐπείχθην" γνωρίζων ὅτι οὔτε σχάφος ἐν 

πελάγει πνεύμασι βιαίοις χαταδαπτισθὲν, οὕτως 

ἀθρόως ἠφανίσθη ποτὲ, οὐ σεισμοῖς ἐχτριῤεῖσα πό- 

λις, οὐχ ὕδασιν ἐπιχλυσθεῖσ' εἰς ἀθρόον ἄφανι- 
᾿ “ ς - -- 

σμὸν ἐχώρησεν οὕτως, ὡς ἣ ἡμετέρα τῇ καινὴ ταύτη 

τῶν πραγμάτων οἰκονομία χαταποθεῖσα εἰς ἀπώ- 

λειαν ἐχώρησε παντελῆ. Καὶ μῦθος γέγονε τὰ ἣμέ- 
τερα. Οἴχεται μὲν γὰρ τὸ “ πολίτευμα" πᾶν δὲ τὸ 

᾿Ξ πολιτιχὸν σύνταγμα τῇ περὶ τοὺς χρατοῦντας ἀθυ- 
΄, . ᾿ Ἂ Ε - " " ΓΝ - 

μία χαταλιπὸν τὴν ἐν τῇ πόλει οἴχησιν, διὰ τῆς 
3 ΓΑ ου Ὁ 

ἀγροικίας πλανᾶται." ᾿[ἐπιλέλοιπε δὲ λοιπὸν χαὶ ἣ τῶν 
ὩΣ , δ᾿: ἢ ᾿Ὶ “- ,ὔ Ἕ 

ἀναγχαίων διάθεσις, χαὶ ὅλως ἀωρότατον θέαμα γε- 
“έν ἣ "» εἰ φρο κΆ Ξε ) ,ὔ ΕῚ τ λ) ΑΎς 

γένηται ἣ πρότερον ἀνδράσι τε λογίοις ἐπαγαλλομέ-- 

νη, χαὶ τοῖς λοιποῖς, οἷς 

δεῶς διάγουσαι. Μίαν δὲ 

ΕῚ ΩΣ » - 

εὐθηνοῦνται πόλεις ἄνεν- 
, - 

ἐνομίσαμεν ὡς ἐν δεινοῖς 
7 Σ Ἀ Ξ ᾽ . 

παραμυθίαν εἰνχ! τὸ ἐπιστενάξαι τοῖς παθεσιν ἡμῶν 
᾿Ὶ ΣΝ ᾿Ὶ Θ᾿ , Ῥ Α ᾽ὔ ΕΙΣ 

πρὸς τὴν σὴν ἡμερότητα, χαὶ παραχαλέσαι, εἴ τις 
δὴ Ἀε Ὶ ΡΟΣ -Ὁ Ἂ - - , 
ὕναμις, χεῖρα ὀρέξαι τῇ πόλει ἡυιῶν εἰς γόνυ χλι- 

,ὔ ΩΣ " ,ὕ ΕῚ ν᾿ ἮΝ" - 

θείση, Τὸν δὲ τρόπον δι᾿ οὗ ἂν γένοιο 8 ἐν καιρῷ 
- “ Ῥ Ἂᾷ ᾿ -" 

τοῖς πραγμᾶσιν. αὐτὸς μὲν εἰσηγεῖσθαι οὐχ ἔχω. 
»ν ᾿ δὲ ΄ ν ἘΡο μα “ἝΝ αὶ ᾿ρῖ ἃ «7 
Σοὶ δὲ πάντως χαὶ εὑρεῖν διὰ τὴν σύνεσιν ῥάδιον, 

ἢ 

») Ὁ) 

66 ΠΑΥ]ΟΙΪΔ) 1Π| ΠΑΡ ν ΘΠ ΘΙ ΘΠ ΕΠ 115. ν ΘΠ [15 ἰτη- 

ΠΊΘ 5. ΠῚ 1ἴὰ νΘ]ΟΟΙ το ΘΧ ΟΟ}15 πΠγ] τὰ Θν ΔΠ1118- 

56, ΠΘΠ6 ἘΡΌΘΙῚ τ}18 πὶ [ΟΡ 86 ΤΠ ΕΠ 115 ΘΧΟΙ558 ΠῚ 

δ Δ 4015 5110 }]6 58 ι [ἃ 5 110 [06 }}1556, πἰ οἰνὶ- 
ἴᾷ5 ποϑίγα πᾶς πόνὰ ΤΌΓΠΏῚ ΔΕ}  ΠΙ5 ΡΠ ΟῊΘ ἃ}0- 

βου Ρία ἴῃ δα επιη) {[Π Δ Ἰἴπι5. ᾿ποῖ 1, Αἰατιθ. αθο 

ΠΟΒΙΡἃ 1π [1] 8} οΘ 556 06. Ασίιπι 6ϑὲ ΘηΠῈ 46 οἱ- 

νὴ δ 19 ΟΥ̓ Π6 : ΟΠ ΠΪ5 δι θη οἷν 1}1}5 σοῦ πι5 ΟὉ θὰ, 

{1188 τη ΘΙ ϑ ΡΠ 115 ΔοοΙ ἀθυπ πῇ, Δ ΠῚ Π10 ΘΟ ΠΟΙ 46Π5, 

ὈΡΡΔΠΙ5. δ 1115 ἀθβϑυ 5, ΡΟῚ ἀΡΤῸΒ δἱ στρα αἰγὰ- 
σαΐπν. 71 ἀεἰδθοι ΓΘ ΤΠ] ΠΘΟΘΒΘΑΡ ΙΑ Π| {Γοδ-- 

το : ἂ6 Ομ ηἶη0 ϑρθοίδομ]ιη [ὉθἸ55] πητιη] [Δ Οἴα 

δὲ, {1185 ρΥπι5 ἔπτη ἀ6 ΠΠΘΡἃ[15. ν]Ρ 15, τππὶ 46 γο- 

ΠΠ4τ|5 Βοπὶβ, 4υῖθιι5. ΟΡ θη ἴδ πῦρ ὲ5. ἀΡιιηαπξ, 

ΘΙΟΥ Ια θαΐαν. ΤΠπτιη} ἀπ 6 ΠῚ απ ΧΊΠ11015,5 τ} 1Π Π18}15, 

50] τιμὴ, ΘΑ] μη] α 65 Ποϑίγα5 ἃρι ἔπᾺ}} ΟΕ ΠΊΘη- 

τἰάτὴ 46 ῇονθ, ἃ ΟυβΘΟΡαΡῸ, 51 {πα θοίθβ, ἘΠ οἷν ς- 

τα] 1 σϑπτια ῬΥΟνΟΪτιἴ26 ΡΟΡ ΤΙ σἃ5 Π]ΔΠΠΠη. ΜΘ τ Πὴ 

νΘΓῸ 4πῸ γἜ 115 ΟΡΡου απ 6 5 ν Θη1ὰ5, ΘΠ 61 

1056 Ἰπάϊοαγθ ΠΟ ΡΟβδιιπη. 584 ΠῚ ΟἸΏΠΙΠΟ εἴ 

ἸηνΘηΐν6 ΟὉ ρει ἀθηεδπὶ ἔμο]6 ; ΘῈ ἘΠῚ ΤΠ ΘΠ Ε5 0} 

χαὶ " χρήσασθαι τοῖς εὑρεθεῖσι, διὰ τὴν παρὰ Θεοῦ Ε ἀδίαπη ΠῚ ἃ Ῥθο ροϊεδϑίαΐθηι πο αἰΠ[Π 116. 

σοι δεδομένην δύναμιν οὐ χαλεπόν. 

ἃ εἰς ἀθρόον εἰς 7 ἘΔ ΠῚ 516. Βαβθεπί ἔπης Ἰοσαπ : εἰς 

ἀπώλειαν ἐχώρησε παντελῶς οὕτως ὡς ἡ ἡμετέρα ... εἰς 

ἀθρόον ἦλθεν ἀφανισμόν. “ΓΓ65 γοἰ 5. 1551πηὶ (ὐο 1065 αὖ τπ 

τοχία : {1105 {146 π| 60 ΠΡ Θη τ8. 56 4ὑπ||π|5 51π|, {πο 

ὡς, τηϊητι5 γἴϑἃ δϑὶ Ω ἢερα Ἰοφαοπαιὶ γαίῖο, παντελῶς οὕτως 

ΒΆ51111 5Ε 010 φοπϑυπογο. Γιθριίαν εἰς ἀπώλειαν ἐχώρησε 

παντελῆ ἴῃ 1115 5ὲχ σοάιοῖθιιβ Ν55. 

ε τὸ πολίτευμα 1 726 οἰνίἐαιὶ5 ογαΐπε, τὰ εβῖ, ἅς οἱ- 

τα, 4πὲ ογο γοσασὶ 5ο]δεί. {7π46 1ΠΠπ| Απηπηϊαπὶ (6 

(110 (άβαγο Ὁ. 4, 6. 1: “΄πιϊοοϊιεηποὶς ον εἰἰπὶς ὐ61-- 

ἐϊοας διε τιγιο οἰοβίο ιι5εϊέ οοοἰαϊ, τὰς (οα. ῬΠεοοά. 

ἴομῃ, 4, Ρ. 996, 

ΕΠΙΣΤΟ ΛΗ οζ΄. 172 

Α 

ἢ πολιτικόν Ἴ αῖ. πολιτῶν, Ῥαι]ο ρμοϑβὲ 611 χαταλι- 

πόν. ΟΟΙ5], ρτίπηιιβ, Ηδυ]. Ἀθσ. βοοσπάτ εἰ (Ἰάτομι. 

καταλιπόντες, {πὸ 5ουρίθσα ποη ρᾶτ απ ἀνΤΙ 6, 

ἔΓνιάς Αἀάεηάα.7 
ὃ ἐν χαιρῷ 1 Ἐτιβίτα 61|| δά Διπιπε σωτήρ, φιοα ἀδοβὲ 

ἴῃ αἴτοηπε Βοσ, αἰτόζας (0151. Μεά. εἴ πἴτοψας Β1- 

Βοῖ. πϑὸ ἴῃ Ηδυ]. Ἰοστειιτ' τιῖϑὶ 4118 ππαπι. Εδάδπι 1ο- 

{πε η 411 γαϊτίοπϑ αὐττπν ΒΆΒΉΠ1π5 Ἰη ἘρΊβίο]α 216: γένοιτο 

δὲ 

Οπιπῖα ργοσρενε οεαἰαπί... εςοίεδοίεθ Ἰσοπίοποὶ. 

Β χρήσασθα: 1 [τὰ Ηδτ]. πἴογάιια (ο15], εἰ Βερ. 56- 

5 - ι ν Ξ ΄ ᾿ ΄ 
πντα. εν χαάϊρῳ περι ΤῊν..- ἐχχλησίαν ΤῊΝ Γχονίοι . 

οαπάι5 εἰ ΒΙροῖ, αἸΐον. ΒΤ χρῆσθαι. 

ἘΡΙΘΒΤΈΘΙΑ ΤΥΧ ΧΥΙΤΙ. 

ν 

Ὑιάείαν πᾶπο δορί βίοϊαπα Βα5111π|ι5 αὐ ἘἸρΕ ταχη Ῥυροβ 415 ΤΉ ΘΓΑ511 ἈΘΘΘΘΘΟΙΌ ΠῚ βου ρϑῖββα, Ηοτίαίαν τὶ ἃ Ῥυαϑια 

ποη. ἀἸβοθάαίξ, 564 ἰαπίαϑβ οαταβ, {1185 6Χ ἀἸγίβίομα σαρραάοοϊ Βρογυ θμθγυδηΐ, ΟΠ 60 Ῥαγιταίτιν, 

᾿Ανεπίγραφος περὶ Θηρασίου. 

Ἔν ὅ χαὶ τοῦτο τῆς ἀγαθῆς ἀρχῆς τοῦ μεγάλου 

ἀπηλαύσαμεν Θηρασίου, τῆς σῆς λογιότητος τὴν 

ἐπιδημίαν συνεχῶς ἡἥμῖν γινομένην. Τὸ αὐτὸ δὲ 

τοῦτο ἐζημιώθημεν στερηθέντες τοῦ ἄρχοντος. ᾿Αλλ᾽ 

ἃ χαὶ τοῦτο ] (οη ιποίίο «ἀἀτΐα΄οχ 5οχ Μ95, Πρ  ἄθτη 
(0151, βεοιιπιι5 οἱ Πορ. βεσαπάιι5 μεγάλου ἀπωνάμεθα. 

ϑέτι6 ἰπιδοτὶρίϊοπο (6 ΤἼθΡαϑῖο. 

ΠΙιὰ δεατη εχ θοπᾶ ργϑοίδοϊγα ΤΠ 5] ΡΘ6ΓΡ06- 
Ρίπηι5 ὙΠΟΓΆ511, αποά [Δοιη 41ὰ πὰ ΟΥΘΡΥο ἀρπά 

ΠΟ5 γϑπϑυῖῖ. Ὑθυιι πὶ ΠΟΟ ΠΡ 5111 ΔΠῚ 51 ΠΏ 115 ΡΓΕΘ5146 

Ρυῖνδι. 564 «{ἴὰ {1186 ΠΟΡΪ5 5616] ἃ 60 οοπορϑϑὰ 

Τρ ἄεπι (Ἰ]Άτγοιη. τῆς σῆς τελειότητος, οἱ αα τηὰτριποῖῃ 

νυ]ραία ἰεοίϊο. 

ΟΙα5Ξἰ5 1Π. 

ἥΠας 

ΘΟΟΧΥΧΥ͂Ι. 

δππο 37ι. 



ΟΙας815 10, 

ΝΥ ΠΣῚ 

σαχγε 

“ίππο 371. 

210 5. ΒΆΞΙΗΙ ΟἸΒΑΚΕΞ ΟΔΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΘΗΙΕΡ. 

δι ηΐ, ἢΠΡΠΊὰ Ππηλπθηΐ, ἃἴζιιθ 'π ΠΟϑ 15. ΠΥ ]ΟΘΠῚ 
ἈΠΙΠΪ5. ΘΙ ΠΙΘΠΊΟΓΪ ΠῚ ̓ Π5᾽ 6 ηΐ, ΘΕ ΠΠ51 ΘΟΥΡΟΥΘ 

«ἰ5] αΒ σαπητιν, 58 }{6 πΔ [ΓΘ ΘΠΓΟΙ 5ΟΡΙΡΆΠη15, εἴ 

1πῖθι᾽ ΠΟῸ5 46 πϑοθϑϑαυ "5 ΓΘ θτι5 ἸΟ ΠΠΔ ΠΊΉΠΠ : ΠΙΆ ΧΙΠῚΘ 
δτι[6 Π} ̓ ΓΘΘΘΘ ΠΕ] [ΘΠ ΡΟΓΘ, {10 ΠΒΙΘΠη5 [566 ἱπάπι- 
οἷα5. ὈΡΘν 551 η185. ΠΟΪ5. τιπὴ θοὶ!. ΞΘΡΘΙΡῸ διιθη ἔθ 

ΠΟῊ «ἰἸ5Ο 55:11 ἃ ΨΠΓῸ ΠῚ ΡΥ] Π115 Δ πη νά πάο ΤΠ 6- 

Γαβῖο, ἀθοθγα ΘΧΊϑ ΠΠΊΔ ΘΠ] οἴ ΠῚ 60 ἰδ Πία5. ΟἸΠΓᾺ5 

ῬΑΡΕΙ, ΠΟΉ 116 δε πη ἔγιιβί γα ΘΟ 5 ΟΠ 6 ΠῚ ΔΠΊρ|6-- 

Οἴθπθ ΠῚ, ΘΧ {πᾶ ΠῚ δὲ ἅπηῖοο5 ν᾽ 4616 δὲ 8}} ᾿ρ515 

ν] ἀθνὶ ΠΙοθαΐ. Μ ]τα ἀπ τθ πη οὐιπὶ Πα Θᾶπ ἀϊσοπάα 
οἵ 46 πρι]ἶ5, ᾿ῃς ΘΟΠ ΓΘ 5511ΠῚ αἸ5.}}}  ΠΟΠ ἔπ 11} 

6556 ΘΧΙ5ΕΠΠ|8Δ Π5 ΟΡ 5[0}15 Γ65 6] αϑιηο 1 σοι [6 ΓΘ. 

Ρ γράφωμιεν  Ορε Βορς. βϑοιηάιὶ οἱ (οῖ5], βθοιπαϊ 
ἢος σεγθιιπ οἱ 5 π6 ῃ5 φθεγγώμιεθσ, ΓΟΡΟΒΕΠ ΠῚ 115, ΟΠ ΠῚ 

δηΐθα Ἰοσοσθηῖαν ἴῃ πα ϊοαϊῖϊνο. ΕΔΊ[ο Ῥαγϑἰοπισῖβ 56- 

οὐπάα παθεῖ φθεγξόμεθα. 

“ ἡγούμενον 1 (τη Πἴο Ἰοσιι5 ΘΟΥΤΉ Ρ Ἰ551 Πη115 511, Π6Ὸ 

βάτο ὙὈΪΠΟΥῚ σοππιοαπὶ Νῖ55, οοάϊοοβ, 4ϊ οὰπὶ 

ἘΡΙΘΤΟΙΙΑ Τ Χ ΧΎΙΠΙΙ. 

Ρ 

ν 

ἐπειδὴ τὰ ἅπαξ ἡμῖν παρὰ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα 

μένει βέδαια, χαὶ ταῖς ψυχαῖς ἀλλήλων ἐνοιχούμενα 
διὰ τῆς μνήμης, εἰ καὶ τοῖς σώμασι διωρίσμεθυ, 

Ῥγράφωμεν γοῦν συνεχῶς; χαὶ φθεγγώμεθα πρὸς 

ἀλλήλους τὰ ἀναγχαῖα" χαὶ μάλιστα νῦν, ὅτε ὃ χει- 

μὼν τὴν ὀλιγοχρόνιον ταύτην ἐχεχειρίαν ἐσπείσατο. 
᾿Ελπίζομεν δὲ μὴ ἀπολείψεσθαί σε τοῦ θαυμασιω-- 

τάτου ἀνδρὸς Θηρασίου, πρέπον εἶναι χρίναντα 

χοινωνεῖν τῷ ἀνδρὶ τοιούτων φροντίδων, “ ἡγού- 

μενον χαὶ μάτην πρόφασιν ἀσμενίζοντα ὅ παρέχου- 

σάν σοι ἰδεῖν τε τοὺς φίλους, χαὶ παρ᾽ αὐτῶν θεα- 

θῆναι. Πολλὰ δὲ ἔχων εἰπεῖν χαὶ περὶ πολλῶν, 
εἰς τὴν συντυχίαν ὑπερεθέμην, οὐχ ἀσφαλὲς εἶναι 

ἡγούμενος ἐπιστολαῖς τὰ τοιαῦτα χαταπιστεύειν. 

οατε15 σοπδεπεϊαπε; Ἰοσοπάτπὶ Ραΐϊο πῸπ ἐπηρτ ΒΒ} 1 

οοπ]δοΐαγα, οὐ μὲν οὖν καὶ μάτην, Ῥτο ἡγούμενον χαὶ μά-- 

τὴν. ἢ 

ἃ παρέχουσάν σοι 1 [τὰ ΟἸ]άτοπι. ες. βεοιηήιαβ, εἴ 

(151, βϑοιιπάτιβ, στη θ 5. {πᾶσ 61 οἱ ἅΠΠ1 (οαἴοο5 

παρέχουσαν σε. 

' 
ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ «οη΄. 

Βοραὶ Βαβι αὐ ΕἸρΡΙἴιι5, νὶν πιαχῖπιο ᾿ἀοποῖς 4 Οαρραάδοοῖα ΔΠΠ1ε 15 γεθιιβ δι σοιγγαξ, τοπά ΠΟΤ ἴῃ Πᾶσ' 

ΡῬγουϊποῖα ΠΡ εαΐαγ. 

8,716 ἱπεογὶρέϊοτιο ρὑγὸ Εἰρίάϊο. 

Νὸπ τη6 ἰαἴθε θοπῖιη 1ΠΠπ| συ “πηι, {τι οΡ σὰ 
ΘΟ] ΘΠ 1551 Πλτι1 δοάζα θη ποϑβίγιιπη ΕἸΡΙ ἀπ πη «[ἢ-- 

ΘΘΙῚΒ : ΤΠ ΟΠΊΠΟ60 ΡΓΙῸ ἰπὰ σοπϑιθῖα ρυ θη τα Πτι- 

τηδηἸζα 15 Οϑἐθ θη 85. Θοο ϑοποπὶ ΡΓΡΘοίθοιο 51}}-- 

ΤΩ] ΠΙ5 ΓΚ ΘΡ5. ΝῸ ΠΟ ᾿σιταν ἀξ πος ΘΠ ΘΠ οἴτι πη ἃ 050}- 

νᾶ5, ΡῈ Γ Θρ ϑ[ο απ ἴΘ ΤΟΘῸ ἃς Ῥγίθο[ΠΠῈ ΤΏ ΠΘ88, 
τις ΡΘΟΙΪΠ ΙΑ ΡῚ τηδ πη αῖο ᾿ς :5 Ποϑεγδθ ΥἸΓΉΙΩ ἤΠππῸ 

ΡΥΦΘΠοΙαΐ, 6χ {πὸ τοῖα ρ6Π6 ΡῈ] ΟΟσιι πὶ ΠΟσΟΙΟ- 

γα σαγὰ ἀθροπάθε. Οτδιηο  Θ  Πλλ1ὰ5 ΡΟ ΘΥῚ5 
80 ΘρΘοΙοϑαβ 510 ΘΘΓΘΡῈ σαιιϑᾶ5 Ῥγδίθοϊο, {Π|0 15 
ΠΘΟΘΘ54110 Δα ἀισθίαν, πιὰ ΠΠπ|πὶ ἴῃ ποϑίγα ραΐυϊα 

ῬΘΙΏΔΠΘΓΡΘ 106 8ϊ. (βθίθυτμὴ {πὸ 1η βἴαϊιι γ85 πο- 
5[Γ88. 51Π|, Οἵ 4118 1} ὙἹΡ 511 6 θπὶ5 σογθη Ϊ5 Ἰἀοποιιβ, 

Ργοΐδοιο 181] Οριι5. δϑὲ ἴθ ἃ ΠΟ 5 δάἀοοουῖ : ΟΠ ΠῚ 
ἢος 1Ρ568 ΡΓῸ ἴπὰ ργπάθπεῖα ρ]απθ ᾿πι6] 1] ὰ5. 

᾿ἈΑνεπίγραφος ὑπὲρ ᾿Ελπιδίου, 

Οὐχ ἔλαθεν ἡμᾶς ἣ ἀγαθή σου σπουδὴ περὶ τὸν 

αἰδεσιμώτατον ἑταῖρον ἡμῶν ᾿Ελπίδιον" ὅπως τῇ 
συνήθει σεαυτοῦ συνέσει ἔδωχας χαιρὸν φιλανθρω- 

πίας τῷ ἄρχοντι. Ταύτην οὖν τὴν χάριν νῦν σε τε- 

λειῶσαι “ παραχαλοῦμεν διὰ τοῦ γράμματος, καὶ 
ὑπομνῆσαι τὸν ἄρχοντα, οἰχείῳ προστάγματι ἐπὶ 
τῆς πατρίδος ἡμῶν χαταστῆναι τὸν ἄνδρα πᾶσαν 

εἷὰὶ ᾿ Ἀ ὮΝ - μ ΄ "γα ΄, 

Ὁ σχεῦον τὴν φροντίδα τῶν δημοσίων ἐςζηρτημενον. 

“Ὥστε πολλὰς ἕξεις χαὶ εὐπροσώπους ὑποῤάλλειν 
- Ὁ ,ὕ 

προφάσεις τῷ ἄρχοντι, ἐξ ὧν ἀναγχαίως ἐπιμένειν 
αὶ τὰ ΕΞ ἀπέ εἰ 8. "γ δὶ ὑπ; ττ,.5 

αὐτὸν τῇ πατρίδι ἡμῶν προστάξει. Οἷα δὲ τὰ ἐν- 
Ἐς ὦ ΕΝ Ἂ , - ) ΄ 

ταῦθα, καὶ ὅσου ἄξιος τοῖς πράγμασιν ὃ ἀνὴρ, πάν- 
Ἂ ΄ - - - Ἁ τ 

τως οὐδὲν δεήση παρ᾽ ἡμῶν διδαχθῆναι, αὐτὸς τῇ 
τ - . , ἑαυτοῦ συνέσε: ἀχριδῶς ἐπιστάμενος. 

“ παραχαλοῦμεν } 8190 Μεά, εἴ αἴεγάιια (0151. οἰπη 4115 πομμ 1115, ἘΠΠΗῚ παραχαλῶ μέν. 



ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΤΧΧΙΧ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ο΄. ἘΡΊΟΥ ΑΙ ΤΙ ΧΙ ΧῚΤΧ.' 

Ογαῦὰβ ἃρὶΐ Ἐπιδίδεμῖο ΒΑϑΠΊαΒ, 4ιοά 4 56 οεγίδτηϊπὶ Ἔχροβί τιπι βου ρβουϊξ, οἱ ἘΠ οι αἴ απα ορίλιητιπι σοπηπηΐ- 
Ἰπτοπ δ πὴ τη ϊβουϊί. ἸΝανγαΐ 56 ουτῃ Ῥγθίδοϊο δἰ σαι οι] Ῥυφροβιῖο 7πὶ ρισπα556, 

᾿ Εὐσταθίῳ, ἐπισχόπῳ Σεδαστείας. 

Καὶ πρὸ τοῦ δέχεσθαι τὰ γράμματα, ἤδειν τὸν 

Ετιδίαιμῖο, ορίδοορο ϑεθακίϊω. 

ΕἘ1᾿ ἀῃ!θ πᾶπ| ΕΠ 6 Γὰ5. ἴτππιὰ8. ΔΟΟΙρούο πὶ, διὰ 
, ἀπε ρπύπη ἀλ ΣῈ Ἢ . ΤΉΡΗΝ πόνον ὃν ἔχεις ὑπὲρ πάσης ψυχῆς, ἐξαιρέτως δὲ ὑπὲρ Ε Ἰσπογάθδπι {πάη ΡΓῸ 6π|ᾶν15 Δ πἰμηὰἃ ἰὩΡΟΓῈ5., 

- ᾿ ξ ιν τὸ 

τῆς ἡμετέρας ταπεινώσεως, διὰ τὸ προδεδλῆσθαι 
- ον - ,ὔ ΙΝ ταν ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ " καὶ δ δεξάμενος παρὰ τοῦ αἷ- 

ΠΊΑΧΊΠΠΘ ΥΘΓῸ ΡΓῸ Ποϑίγᾷ ΠιιΠ}]}1ἰαΐ6, Θο 4ποὰ πιο 

ΟΘΡΓΔΠΊΪΠΙ ΘΧΡΟΒΙ[115 51Π}: δ ροϑβίσιδαηιν γϑ 4161} 
Ν , 3 7 Ἁ , ἢ Α : ΜΕ - 

δεσιμωτάτου ᾿Ελευσινίου τὰ γράμματα, καὶ αὐτὴν " Ππ|τορὰ5. Ῥθυ  τπᾶτη οοἸθπάτι5 ΕἸ] Θυι5᾽ Πῖτ15, ΡΠ ΠΊ 116 
Ὁ ᾿ 

αὐτοῦ τὴν παρουσίαν θεασάμενος, ἐδόξασα τὸν Θεὸν, 
ἢ ου - 

τὸν τοιοῦτον παραστάτην χαὶ συνασπιστὴν, διὰ τῆς 

πνευματιχῆς βοηθείας, ἐν τοῖς ὑπὲρ εὐσεδείας ἀγῶ- 
7 - 

σι χαρισάμενον ἡμῖν. Γινωσχέτω δὲ ἣ ἀνυπέρόλη- 
, » τω 

τός σου θεοσέφεια, μέχρι νῦν προσθολὰς μέν τινας 

παρὰ τῶν μεγάλων ἀρχόντων ἥμῖν γεγενῆσθαι, χαὶ 
κ᾿ οω» τ 

ταύτας σφοδρὰς, τοῦ τε ἃ ἐπάρχου χαὶ τοῦ περὶ τὸν 

χοιτῶνα διαλεχθέντων ἰδιοπαθῶς " ὑπὲρ τῶν ἐνὰν - 
, Υ Ὁι 2 ;, Ὁ σῷ . ᾿ 

τίων" τέως δὲ ἀτρέπτως ἥμᾶς πᾶσαν προσόολὴν 
« - ϑΣ  Θν τ --0,ιρ - 2 - 

ὑπομεῖναι τῷ ἐλέει τοῦ Θεοῦ, “ τῷ χαριζομένῳ ἡμῖν 

τὴν συνεργίαν τοῦ Πνεύματος, καὶ ἐνδυναμώσαντι 
ο-Ὁ Ὸο ΄ 

ἡμῶν δι’ αὐτοῦ τὴν ἀσθένειαν. 

. Ε Εὐσταθίῳ εἴο. 1 πιο ἐϊξα] απ Ἐχοθρβίτηιβ εχ (ο- 

ἀἸοῖρα5 Μοά. εἰ (ο15]. ργί πο. Ηδυὶαπιιβ πὰ θεῖ ἴδπη- 

ἴππὶ Εὐσταθίω. 

8. δεξάμενος 1 Ῥοξὲ απο γόσϑιὴ 61 ἁἀπηὲ δέ, 48 

σοοιΐα σϑοίϊι5 ἀδοϑί τη ἄπολις Νῖ55. Ηδ1]. εἰ Μεά. 

ἃ ἐπάρχου ] Πορσοπάπιπη ὑπάρχου. Τωοααϊζαν δηῖμη (6 

Ῥταίεοίο Ῥχυϑίουι, αὖ ἐϑὲ ἀρ ἀτερογίαμ Οταΐ. 20, 

Ρᾶρ. 920. 

ΡΤ Θ5Θ ἢ ἴ6 ΠῚ ΘΟΠΒΡΟΧΙ; ΠΘιη ἰδιιάαν!, 411 ΠΟΡῚ5 

Δα] ας ΟΓ ΘΙ ἔα] 6 ΠῈ ἃ 6 ΠΟΙ] ΟΠΘΠῚ ΡΕῚ ΘΡΙΓΙΓπᾺ}6 

ΔΌΧΙΠΠΙΠΙ π᾿ ΘΟ ΓΔ ΠΊΙΠἾθ115 ΡΓῸ ρμἰείαίθ βα ΘΠ 15 

ΘΟΠορϑϑιῖ. Νοϑβοδΐ ρΡΟΥΓῸ βδιπηϊηὰἃ [πᾶἃ ρ᾽θ 5. ΠΟΡῚ5 

7ᾶπ| Ρυβηα5. ΔΙ] τιὰ8. ΟἸΠ] ΠΔσ 5. ΡΟἰΘϑ ΔΓ 115 
(1556, Θάϑπ|6 νϑΠμ θη ηἴ65 ; οππὶ οἱ Ργρίθοξιιβ, εἴ 

σα ΡΙ α] ῬΥΘΘΡΟΒ1 [5 ΘΧ ΡΓΟΡΥΪα ΔΠΙΠῺ] αἰ δοίο πο 

ΡΙΓῸ δάνθιβα δ ΠΟΘΙ αἰδραςαγοηΐ ; 56 π05 πὰ- 

Οἴθητι5. ΔΠ]Π1Ο ᾿ΠΟΟΠΟΊΙ550. 8551 {Π|Π} ΟΠ] ΠΟ ΠῚ 511511-- 

ΠῚΠ1556 ΤΩ ΒΟΥ ΆΓΠΟΠΘ 6], 4π|ὲ6 ΠΟΡῚ5 5 ρροδάτανι 

ΟΡ 6 πὶ Κ'Ρ1ΡΙἴπ|5, ἃ ῬΘΥ ᾿ρ511η} 1Π] 060} }Παῖθ πὴ πο-- 

5[Ὑ8Π| ΘΟΥΓΟΒΟΓΑΥ]ΐ. 

Ρ ὑπὲρ τῶν 1] ΕΔ καὶ ὑπὲρ τῶν. 864. πο δΟῃ] πο 1ο 

ἄδεϑὲ ἴῃ Ηδη]. ἴῃ {πὸ ατηθη βεοσπα τπᾶπ ἈΠ (11 

ἔαϊξ, 564] ῬΓΟΥΒΕ15 ᾿ππΠ] ΘΓΙ[Ο. 

ς τῷ χαριζομένῳ  Βερ. βϑοιπά 5 οἱ (0151 βϑοιηάτι5 

564 

γοξιιβ 155πὴ1] (οἤϊοε5 που ἰοοὸ ποι αἰἸδογοραπὶ ἃ}Ὁ 

6115. ; 

τοῦ χαριζομένου, εἴ Ῥϑα]οὸ Ῥοβί ἐνδυναμιώσαντος. 

ΕΠ ΣΤ ΟΛΉ τ: ἘΡΙΒΘΤΟΙΑΤΧΧΧ. 

ϑρογαὶ, ΒΆβ1]1π5 ΘοΟ]6β᾽α5. ΑἸ] Δ ΠΑ511 ρυθοῖθιι5. εἰ σΟΠ511115 οχ ἰαπηροβίαϊθ Πουγεπα βογυαυ! ροβθε. Ηογίαξατν αὐ 

ΠΘΟ ῬΓΘΟΔΓῚ οοϑβοΐ, Π60 ΒΟ ΘΓ, ῬΓΘΓΘΥ ΠῚ Ἰ55α πὶ ἃ 60 ΒΟΥ Β6 ΠΩ͂Ὶ οσοαδίοποπι 4οϊεοΐ : ΤΠ ΔΘ ΠΙΙΠῚ 510] 50] 1π1Π| ἃ 

Τ)6ὸ δοοθρῖβϑο υἹἀογοίαν, 51 Αἰπαπαβίιπι νἱάθυ οοπιϊηρσογεῖ, 

᾿Αθανασίῳ, ἐπισκόπῳ ᾿Αλεξανδρείας. 

Ὅσον τῶν ἐχκλησιῶν τὰ ἀῤῥωστήματα ἐπὶ τὸ 
μεῖζον πρόεισι, τοσοῦτον πάντες ἐπὶ τὴν σὴν ἐπι- 

,ὔ 7 ,ὔ « ἂν. ἡΦ' “ 

στρεφόμεθα τελειότητα, μίαν ἑαυτοῖς ὑπολείπεσθαι 
.-- Ν - ᾿ Α τῶν δεινῶν παραμυθίαν τὴν σὴν προστασίαν πεπι- 

“Αιμαπαδίο, 4Ἰοασαπάγία ἐρίδοορο. 

ΟἸαςϑῖς 11ν 

ΚΙ ΥΠΕ) 

σσσγη 

ἄπηο 371. 

Ῥῃρπε Βα- 

511 σα πὰ 

πηασπὶβ Ρο- 
ἰε5ία τ 5. 

ΡΠ) 

Ἐς 

Οὐο ΠηΔρῚ5 ΘΟ Θϑ᾽ ΔΙῚ ΠῚ ΠΊΟΥΌῚ ᾿Πσ αν ΘΒΟΙΠΐ, ΘῸ “2πηο 371, 

ΤΠ Δ 515 ΟΙΏΠ65 δ ἔπ Π| ΘΟΠ ΘΙ ΓΠΠΠ ΕΠ ᾿ς ϑίδ ἢ 18], 

ἘΠῸΠῚ ΠΟΡΪ5 ΠΠΔΙ ΟΥ̓] 508 {ΠΠ|ΠῚ 5 ΘΓ 6556 ογθάθη- 

[65. {{ {618 Π} {8 : 4 οἵ νιραίθ ΡΓΘΟΙΠ,, οἱ Γ6- 

ατιι372 ἐπ- 

ΠῚ 6. 



218 5. ΒΛΒΙΠΠ ΟΥΘΑΠΕΞΞ ΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΟΗΙΠΕΡ. 

ΟἸαβοὶβ Π|. ΓΙΠΠῚ ΟΡ ΕἸ ΠΊΔΥΊΙΠῚ ἴῃ ΠΘΡΌΙ 5 5 6 ΟΡ ΘΠ ἄγ τ βοῖθη- Ο στευχότες ἃ ὃς χαὶ τῇ δυνάμει τῶν προσευχῶν, χαὶ 

“Τα ς 

ΘΟΟΧΙΧε 

“ππϑο. 175. 

118) 56 ΡΥ ΔΓῈ ΠΟ5 Ρ0556 ΘΧ ἴδ ΠΟΡΓΘΠἊἶὰ [ΘΠ ροϑίαιθ 
ἀΡιτ ΟΠ Π65 ῬΑΡΙΓΘΙ, 411 ν 6] τἀ ΠΕ 1Π τιπὶ ἅτ Δα Πα 
ἃ ΘΧΡΘΥΙΙΘΉ ΓΑ ΡΙΘϑ απ δ ΠῚ {πη} Πον θη Πΐ, Θχὶ- 

5{ΠΠ8 015. ΟἸΔΓ 6 ΠΟ Ο65565 δ΄ ΡΓΘΟΔΙΙ Ρ᾽Ὸ ἈΠΙΠΊΔ 115 

ΠΟΒ[15, δὲ ΠΟΘ Ρ61 ΠΠ ΘΓᾺ5. ΘΧΟΙΓαΓΟ : ΠΠΔΓΊΙΠῚ. 5] 

501065 “τη ἃ 510 {ΕΠ} {85.,. ΠΠΙ ΤΠ {8} 58Π6 ΟὈ] ἴα ΠῚ 

ἘΠῚ δ Πο5 50υ] 6 Π 41 ΟΟΟΑ5Ι ΟΠ ΘΠῚ Ῥ ΓΘ ΘΡΠΉ1515565. 
Οιοά 51 ρυΘοιι ἢ} ἔπ 11 Π} ΟΡ6 Πα ΓΘ Ρ αἰ σπτι5, {|| 
γἱάθγθιη ἴθ, ἃ0 115 {1125 ἴῃ [6 ϑσιη ΒΟΠΙ5 ρου ίρπθ- 
ΓΕΡ, δίζιθ δ πηθδ νἱΐαθ βίου ἃ) ΘΟΠΘ ΘΒ511ΠῚ 

ΟἸΤΠ} ἴπι0 ΘΙ ΤΠ σΠ0 δὲ Δροϑίο!οο δῃΐμηο Δ4}166- 
ΘΙ ; ΡιΟΐδοιο Β]] Ὑ]ΟΓΘΡ ΘΟΓΠΠΊΠ15, Π1π|85 1ἢ 

ὉΠΊΠΪ Π1Θἃ ν ἴα ῬΘΡ Θ55115 511Π}, βάτο ἃ εἰ Ὀρηὶ- 

δηϊαῖα ΘΟΠΒΟΪ Δ ΟΠ 6 ΠῚ ΔΟΟΘΡΙ5568. 

ἃ ὃς χαὶ.... πιστεύῃ  (ο15]. ῥυΐπηιβ εἰ Με, ὡς χαὶ... 

πιστεύειν. ᾿ ; 

ὁ μνὴ ἀνῆς 1 510 τηᾶρστιο δοῆβοηβιι Νῖ58, οἱ δἤτπῖο Ηδ- 

δι. Αἴ Ῥαγιβιθηβι5 μυὴ ἀποχνῆς. Ῥαι]ο ρμοβί δ τ εἰ 

τῷ εἰδέναι τὰ βέλτιστα τοῖς πράγμασιν ὑποτίθεσθα', 

διασώσασθαι ἡμᾶς ἐκ τοῦ φοφεροῦ τούτου “χειμῶνος 

παρὰ πάντων δμοίως τῶν χαὶ χατὰ μιχρὸν ἢ ἀχοῖ 

δὴ πείρᾳ γνωριζόντων τὴν τελείο τα, σου πιστεύη. 

Διὸ “ μὴ ἀνῆς χαὶ προσευχόμενος ὑπὲ 0 τῶν τὴν 

ἡμῶν, χαὶ διεγείρων ἡμᾶς τοῖς πε οτος ὧν εἶ 

ἤϑεις ὁπόσον ἐστὶ τὸ ὠφέλιμον, οὐχ᾽ ἄν ποτε παρα- 

πεσοῦσάν σοι γραμμάτων ἀφορμὴν πρὸς ἡμᾶς ὑπερ- 

ἔθης. Εἰ δὲ καταξιωθείημεν, τῇ συνεργίᾳ τῶν προσ- 

ευγῶν σου, ἰδεῖν σε χαὶ ἀπολαῦσαι τῶν ἐν σοὶ ἀγα- 
θῶν, καὶ προσθεῖναι τῇ ἱστορία τοῦ ἡμετέρου βίου. 
τὴν συντυχίαν τῆς μεγάλης σου ὄντως χαὶ ἀποστο- 

Γ ξαυτοῖς ἐλογισάμεθα, ὧν λικῆς ψυχῆς, πάντως ἂν 

ἐθλίδημεν ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ ἡμῶν, ἀντίῤῥοπον παρὰ 

τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἐ 

εἴδτηης. (ΟἾ5], Ῥυϊπλι5 οἱ ἔγο5 Δ} πὸ τη ἰοχία, 

Γ ἑαυτοῖς 1 [τὰ ᾿ἰἄοπλ Ν55. ἘΦῚΕ αὐτοῖς. ΠΡ᾿ ἄοπι Θ1|. 

ἐθλίδομεν. Μ55. Ξερίεπη οἵ εἄϊιῖο Ηὰραπορηϑ15 ἐθλίθη- 

μεν. 

ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΧΧΧΙ. ἘΕΠΙΣΤΟΛΗ πα΄. 

Βοσαίις Ὁ Ια ποσοπίϊο Βαϑ τς αἰ. δὸ τπογῖμπο, ᾿ρϑῖι5. σοοϊοςῖα σα γΆ Τὴ 5 5οϊρίαϊ., [δη {τἰππ ΟἿ 15 ἃ 86 ἀορυδοδίαγ.. 
[9] ,, 3 ᾽ 

ϑεᾷ Δ ουὶ 115. ΡΟ. οπὶ ΠΡΟ Πέο ἈΠ ΠΙΘἢ5.., ΟἸΟΡΕ οἱ ῬΎΘΒΌΥ [ΘΓ ΠΏ ΟΠΊΠΙ ὙἹΓΓ 1 ΠΔ σΘΏΘΓΟ. ΟΥΠ ας πὶ, πῇ 

ΘῸΠῚ 510 55ΟΓΘ ΠῚ 801 «οοῖσπεῖ, ΑἸταπι Ροίογαΐ Τπποσομί{ιι5, Βοπαιπὶ 1] πΔ 4146 πὶ, 

Ἰοῆρο 1 ΓΟ ΠῚ. 

Πιποοσοτιίϊο δρίβοορο. 

Οὐδ ἴιΠΠ} σαν 5115 5111Ὲ ΔΟΟΘΡ 5 αΠ]ΘΟΙΠΟ 5. [πὸ Ε 

ΠΠΠ  Ρ 15... τα πίπτη ἀο πὶ ααοά τ] Π] 50}ΠΠ01 6 115; 

4188 Πηδὰ5 Ψ]ΓῸ5 51ι1ρο Γαΐ, ΟΠῚ5 ἹΠΊΡΟΒΠΘΥΪ5. Οπ0- 

"040. ΘΠ]ΠῚ ῬΟϑ511) δὃχ ἴδηΐο ᾿πίθρνα] !] 0 [ἈΠ ΠΤ 

ΤΉ ΠΠ115 5151 ΠογῸ ὃ Οδηγάϊι θη η} νῸ5 ΦΖ] 46π ρΡο5- 

5άοι Εδοϊθϑῖα, [ἀπ] {πᾶ} 1Π ΡΓΟΡΥΙ5 [ἀ] 0015 4π|6- 

5011 : 51 γϑῸ 46 νεϑίνα νἱῖα Ποιϊηῖ5. 4Π] ἀρ τὴ 

564 ριαάϊοϊο υὙἱτῸ 

8 “ , 5 Ψ' 

Ἰννοχεντίῳ ἐπισχύπῳ. 

Ὅσον εὐθύμησα δεξάμενος γράμματα τῆς ἀγά-- 
-Ὁ Ψ' , ο Ψ "» , 

πῆς σου, τοσοῦτον ἐλυπήθην, ὅτι βάρος ἐπέθηχας 

ἡμῖν φροντίδος τῆς ὑπερδαινούσης ἡμᾶς. Πῶς γὰρ 
δυνηθῶμεν ἀπὸ τοσούτου διαστήματος, τοσαύτης 
ε δα » , ͵ “ νὴ ΑΥ « - 

ἡμεῖς οἰχονομίας περιγενέσθαι: “Ἕως μὲν γὰρ ὑμᾶς 
Ε 31) Δ « 57] , Ψ ἔχει ἣ τονε ον ὡς ἰδίοις ΘΈΠΕΎΠΟ ΤΙΝ ἐπανα- 

ὲ παύεται" ἐὰν δέ τι περὶ τῆς ὑμετέρας ζωῆς ὃ Κύριος 

βίαι, 4 η δ ΠΪπΠῸ ΨΟΡῚ5. ᾿ᾶΓῸ5 δ [ΓΑῖΡῸ5. αὶ οἰκονομιήσῃ ; τίνας ἢ δύναμαι ὁμοτίμους ἐντεῦθεν 

ΟἸΓΔ 405 τη 6 ΡῈ ναϊθατῃ 7 Οτιοά βρθοίαϊ δὰ ρ6ι1- 

ΠΟΏΘΙη ἰπ8Π|, {π|ᾺΠ| Ρ6Ὶ ἢ {6 5 5151 ΠΟ 511 (γθοῖθ 

Ε ἰννοχεντίωῳ ἐπισχόπῳ } Ῥοβίγεμπηιᾶ σὸχ δα ϊα εχ 

«υπαας Μ55. Δἀάτι ΟἸάγοπι. Ῥώμης, 564 ργογβαβ ΔὈ- 

βιός, 

᾿ δύναμαι  Πἰὰ Μ88. οπηπ658. ἘΔΠῚ δύναται. Ῥαυϊο 

Ροβὲ απ τῶν αὐτοῦ ἀδελφῶν, 564 ἀεεεῖ αὐτοῦ ἴῃ οπηπῖ- 

Ριι5 Μίοες, 

ἃ ὅπερ σύ 1 ΤΗΠΠΟῚ]Π15. εἴ δ θο δοῦσα ἢθδο ὙΘΓΡΟΥΙΙΠῚ 

σοι ρ!οχῖο, ἴὰπι ἀαϊα ἸΟΠΡΊΟΥ αϑΐ ; ἴὰμὰ 4πϊὰ σαρον- 

ὕμῖν εἷς τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἀδελφῶν ἐκπέμπειν; 

Ὅπερ σὺ ἐπεζήτησας διὰ τῶν γραμμάτων, καλῶς 

Παστ νἱ είν 1104 οὖν, φορά Ἰερίταν ρΡοβὲ ἐπεί. Γκ-- 
ΘΘ 1 ΔΠοστα οοπδίι5 βιιπὶ Δ ΒΙ 1 ρΑΤ ΘΠ Π 651 πὶ ᾿πίου- 

Ρτεΐαϊοπο. πᾶ παν 5 απο πὶ ποο ΤΠ ΠΟΟΘΠΕΠ ΘΟΠΒ1] 11. 

οἴ ΠΔ σαΠ ΟΠ θι5 ΤΏ] η115 σοπϑοηταΐ, {Ππ6 τἀτηθη Βαϑῖ-- 

11π|5. δᾶ π αἴσια οἰϊαπη Ῥτοραΐ εἰ Ἰαπάαΐ, Νεααε 14 

τλϊγατη Ὑἱάονὶ ἄεθει. ΝΠ ἐεπηρογιιτὴ το] οβέϊ8 εἴ 
ΠΡΟ ἀθπτα ἃ] ΑὙ]απῖβ ρουίου]α ποοοβϑιξαΐθμ ἀὔοτνο- 
μὰξ ἀφ σαῃμόμπαμι βονουϊζαίο γοτητ (6 η6}1. 

σχηχέναι παραμυθίαν.. 



ἘΓΊΘΤΟΙ,Α 

ποιῶν, καὶ ἐμφρόνως, βουλόμενος ζῶν ἰδεῖν τὸν μετὰ 
σὲ μέλλοντα ἐρϑον τὸ ἐχλεχτὸν ποίυνιον τοῦ Κυ- 

ρίου" ὃ χαὶ ὃ ὁ μδκάριοε Μωσῆς καὶ ἐπεθύμησε χαὶ 
εἰδεν" ἐπεὶ οὖν καὶ ὃ τόπος μέγας καὶ περιθόητος, 
χαὶ τὸ σὸν ἔργον παρὰ πολλοῖς ὀνομαστὸν, καὶ οἵ χαι- 

ροὶ χαλεποὶ, μεγάλου χρείαν ἔχοντες χυδερνήτου, 

διὰ τὰς συνεχεῖς ζάλας χαὶ τοὺς ἐπανισταμένους χλύ- 

ἐο ες τῇ ̓ Εχχλησία, οὐχ ἐνόμισα ἀσφαλὲς εἶναι τῇ 

ἐλ Ψυχὴ ἀφωσιωμέ ἕνως τῷ ΕΠ χρήσασθαι" 
υάλιστα μεμνημένος ὧν ἥηραίπιος ὃ ὅτι μέλλεις ἐπὶ 

τὴῦ Κυρίου ἀντικαθίστασθαί μοι, δικαζόμενος πρός 

με ὑπὲρ τῆς ἀμελείας τῶν ἐχχλησιῶν. Ἵνα οὖν μὴ 

εἰσέλθω εἰς χρίσιν μετὰ σοῦ, ἀλλὰ μᾶλλον κοινωνόν 

σε" εὕρω τῆς ἀπολογίας μου, τῆς ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ, 

περιδλεψάμενος ἐν τῷ συνεδρίῳ τοῦ πρεσόυτερίου 

τοῦ χατὰ τὴν πόλιν, ἐξελεξάυνην “ τὸ τιμιώτατον 
τ... τὸν ἔχγονον τοῦ μαχαρίου ἍἝρμογένους, 

τοῦ τὴν μεγάλην χαὶ “ ἄῤῥηχτον πίστιν γράψαν- 

τος ἐν τῇ μεγάλη συνόδῳ" πρεσδύτερον τῆς ἐχ- ὦ 
χλησίας ἐκ πολλῶν ἤδη ἐτῶν, εὐσταθὴ τὸν τρόπον, 

ἔμπειρον χανόνων, ἀχριδῇ τὴν πίστιν, ἐν ἐγχρα- 

τεία χαὶ ἀσχήσει “ μέχρι νῦν διάγοντα" εἰ χαὶ ὅτι 
τὸ εὔτονον αὐτοῦ τῆς σχληραγωγίας λοιπὸν ἦ χατε- 
δαπάνησε τὴν σάρχα" πτωχὸν, χαὶ μηδένα 8 πορι- 
σμὸν ἔχοντα ἐν τῷ χόσμῳ τούτῳ ὡς μηδὲ ἄσοτου 
αὐτὸν προς ἀλλὰ διὰ τῶν χειρῶν ἐκπλέχειν τὸν 

βίον μετὰ τῶν ἀδελφῶν τῶν συνόντων αὐτῷ. Τοῦτον 

ἐμοὶ βουλητόν ἐστιν ἀποστεῖλαι. Εἰ οὖν καὶ αὐτὸς 
τοιούτου χρήζεις ἀνδρὸς, ἀλλὰ μὴ "ἢ αὐτὸ τοῦτο νεω- 

τέρου τινὸς ἐπιτηδείου μόνον πρὸς τὸ πέμπεσθαι 

χαὶ τὰς βιωτικὰς ἐξανύειν 10. ΕῈῸ: ττχο νοι διὰ 

πρώτης ἀφ φορμῆς ς ἐπιστεῖλαι χαταξίωσον; ἵνα πέμ.-- 

ψω σοι τοῦτον τὸν ἄνδρα, ἐχλεχτὸν ὄντα τοῦ Θεοῦ, 

χαὶ τῷ πράγματι ἐπιτήδειον, αἰδέσιμον τοῖς ἐντυγ- 
χάνουσι, καὶ ἐν πραότητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδια- 

τιθεμένους. Ὃν ἠδυνάμην καὶ εὐθὺς ἐκπέμψαι“ ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ αὐτὸς προλαδὼν ἐπεζήτησας ἄνθρωπον, τὰ 

μὲν ἄλλα καλὸν καὶ ἀγαπητὸν ἣμῖν, τοῦ δὲ προει- 

ρημένου ἀνδρὸς παραπολὺ ἀποδέοντα, ἠδουλήθην 

'σοι φανερὰν γενέσθαι τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην " ἵν᾽ εἰ Ε 

Ῥ εὕρω 1 [τὰ ἴγε5 νοξαβ  βϑιηῖ Οοάϊοος Μεά, (151. 

εὖ Ηαι]. οὐπὰ (Ἰαγοια. ἘΔ ἕξω. Ῥαῦϊο ροβὶ ἀδεβί 

τοῦ πρεσθυτερίου ἴῃ Ναΐξ. (οἴ5]. δοοαπάο εἰ Βε6ρ. 56- 

οὐη6ο εὐ Βιροῖ, ἁ]ΐθγο. 

« τὸ τιμιώτατον 1 Ηα1]. Μεά. εἰ Ο]άγοιη. τὸ τίμιον. 

ΤΡ᾿ οι τπὰ]6 ἴῃ 6115 ἔγγονον, ἀπιι8 Οοἄοχ ἀπέ 15 

τὸ ἔκγονον. Με4, ἄνδρα ἔχγονον. Ὑ οοαΐιγν 1116 ῬΓΟΒΡΥ ον 

ἨογΙηοσοπῖ8 ἁἰηπ15, {πὰ ἃ 60 οΥἸμαΐτ5. ἔπεγαῦ, 

ἴῦπ46 ΒΑΆ51|Π1ιι5 ἴῃ Ἐρίβε. 291 ἙΕὐιππίου τέχνα καὶ Εὐιπ- 

πίου ἔκγονα γοοσαὶ οΡίβοοροβ ἃ Επιρρῖο ογαϊηαδΐοβ, 

4 ἄῤῥηκτον 1 (015]. ρυῖπιαβ, Ηαι], οἱ ΟἸαγομι. ἄῤῥδη- 

ΤΧΧΧΤΙ, 220 

ἀυϊάθμι δὲ ρυπἀθπίον [δοΐθηβ, τι νἶντιθ ν᾽ ἀθυ ν 6115. ΟἸαθοῖς 1. 

οι. Π1, {π| οἰθοῖιι πη ΠΟΠΉΪΠΙ Θ᾽ ΘΠ ροϑί ἴ6 σα θον- 

ΠΆΓΕΙΡ5 Θϑῖ, ἰά «πο οἵ ᾿ϑαίιιβ ΜΙ ο565 οἵ θχορίανϊξ 
οἱ νἱ 411}: οαπὰ ἰστξαν οἱ Ἰοοῖι5 ΔΙΊ] 115 511, δὲ οἰ 6- 
ὈΓ5 ; απ πη 46 ΟΡ 5 ἀριμ πλ}{05 ΟἸΑΓιΙη1, ἃ0 [6 Π|-- 

Ρονὰ ἀΠΠ0111ὰ, πηᾶσπο ᾿Π Ἰσθητα σι ΘΓ ΔΙΟ 6 Οἢ 

Θοπεϊητιὰ5. ΡγΘΟ6|145, δὲ ᾿πϑανσθηῖο5 1η ΕΟ] 6518 πη 
Πποῖαϑ ; [πὰ ΔΗ ΪΠΊ86 ΠΊΘ88 6556 ΠΟΠ ΡῈΪΑΥῚ 1ῈΠῚ 

ΡΘΡΓᾺ Ποῖον Θ ἐγαοία ΓΘ ; ΤΠ ΧΙ Π]6. ΟΠ ΠῚ Πα Θατη 1ἢ 

ΠΙΘΠΠΟΥ Ια Ππο4 50.105 1511, [6 τ ἢ] ΘΟΡΆΤῚ Τ)ΟΙΏΪΠῸ 

αἀνουϑαίανιη), Π 65 ΟΡ Θοο θϑίαγιιη ΠΟ α ΓΙ 1 1Π- 

τοηθηίθιη. Νὰ ᾿ἰσιταγ ἔθοῦτηῃ πὶ {π6 ΠΟΠπ1Π} γΘΠΪΆΙΏ; 

5664] ροίίπι5 ϑοσίπτη ἰ6 γδρουΐατῃ τηθδὲ ἃριια ΟΠ ν1-- 

[πὶ “6 Ὁ Π5ΙΟΠΪ5 ; ΟἸΓΟΙΠΏΒΡΙΟΙΘΠ5 1Π ΡΙ ΘΒ Υ ΘΥῚ] 
τι 0158 σΟΏ565511:, δἱθσὶ ΡΥΘ ΠΟΒ᾽ 551 ΠῚ ν85, 8}π|- 

ΠῚ 11} ὈΘ ΑΙ ΗΠ ΘΓ ΠΟΘ Π15, 41] ΤΠ] ΚΠ Δ ΠῚ ΠΠΠ Δ τὴ δίατι6 Βεαῖυς Πον- 

ἸΠΘῸΡΘΓΆ ΘΠ) ἢ 6 ΠῚ ΘΟ υἾΡ51} 1Π πηᾶσπᾶ 50Π060 ; 
ΡΓΘΒΘΥ θυτι ἢ} ΘΟΟ  6ϑῖδ8 ἃ ΠΉ1} {15 18 Π| Δ ΠΠ]15, 5 γᾶν 1- 

Ρι5 ἂς σοῃϑίαπ θτι5 ΤΟΥ] 115 ΡΥ Θ ἀἸ πη}, ᾿ΘΥΙ ΓΤ 

ΘΑ ΠΟΠΙΙΠΊ, ΠΟΠΊΪ ΠΟΙ δοσαγαΐδο ἢ 461, 1π ΘΟΠ ΕΠ ΠΘΠΓΙ 

οἱ αϑοϑίῖοο 1ηϑέϊ πιο παοίθητιϑ ἀθρθῃΐθη,, οἴϑι 1{Ππ|5 

Ἶλπ) ΘΑΥΠΘΠῚ ΘΟΠΒΙΙΠΊ51] 8 Διιϑί υ]Ο0}}5 ὙἹΐε ΥἸΘῸΓ : 

ῬΔΈΡΘΓΘΠῚ ἃς ΠΕ]Π]Ὸ5 ἴπ ΠΟΟ τ Π60 ΓΘ "5 Ροββὶ- 
ἀδπῖθπι, ἃ460 πὲ π6 Ῥ8η15 αυϊάθηι οΟρὶὰ 1051 5ιΡ- 

Ρειᾶϊ, 56 τηδητιηι Δ ΡΟΓΘ τπιΠᾶ Οἴαπη [γα θ115, αι} 
ΘΕΠῚ 60 5:πΐ, ν]οΐπτη 5101 σομηραγοῖ. Ηππο Προὲ 

6 γ 6, 51 ᾿σῖτπιν ὙΠΓῸ [4}1 1Π 4 1565, ΠῸΠ ψΘΙῸ 1π|- 

ΠΟΥ ΔΠ164τ|0, Δ4 ΠοΟ ἔδητιπὶ Ἰ40Π60 τιξ ΠΉΠ ΓΑ ἐπ, 

80 ποροῖία ρϑύασαὶ δχίθυουὰ ; οἷο δά Πη6 θυ πᾶ 

Οοραϑίοηθ. ΟΒΪαία ΘΟ Ὸ 6. Π6 σΥΑΥΘΡΙ5. 7, πἰ Πτιης 

ΕΡῚ γι ρα τη [8 1, δ] θοῖιι πη) Π 6], δὲ ἤπ]Ὸ ΓΘ ἈΡ ΠΠ1, 

γον Θμ πηι δἀθιιηεθτι5, οἱ ἴῃ τηδηϑιιθίπάϊπε δά- 

γουϑαηῖθ5 ΟΡ ἀἸΘπίθπ]. ΟἸΘΠῚ ϑἰδε! πη δἰϊατὴ Ροίο-- 

ΓᾺΠῚ ΤΩΙ ΓΘΡΘ: 564 418 ἰρΡ56 ῬΥΙΟΥ οἰ Πα στα} Πο- 

ΠΊΪΏΘΠΏ, Οϑδίθυἃ α θη ΡΙΌΡτιηῚ ἃ0 ΠΟΡῚ5 ἀΠθ οἴ], 

564 ποπηπδίο ὙἱγῸ ΙοησΘ 1ΠΙΘΥΙΟΓΈΠῚ ; {Π0] ΠΠ ΘΔ ΠῚ 

᾿Ρ511|5 ΒΘ θη 1 ἢ ΠΟίδηη 6558 ἃ0 ρεϑιβρθοίδιη νο- 

Τα]: πὶ 51 ᾿πάἰρθθ 6] 5ΠΊΟἋῚ Ὑ]Ὸ, 811 τη πὴ ἃ1- 

{πιθὶ 6χ ἔρδ Ίθτ15 τη 85, 4] Πρ 511} οἰΡοᾶ 76} πη1ὰ 
- , -. Ἂν . 

ἀϑϑιιμηδὲ : δα τ] 50} 1085; 51 ΠΟΙ Π6ΠῚ ΠᾺθ65 4] 

τον, ἱπεπαγγαδίζοτι. 

6 μέχρι απο γόσοπι ΔἸ ἀἸηγ15 ἐχ δορί πὶ Μϑς. 

Ε χατεδαπάνησε 1 (οἴ5]. ῥυΐπιιδ, Ηλ1], εὐ ΟἸάγοπι. 

χατεδάμασε. 

ὁ πορισμόν 1 Ηα1]. Μεά. εἰ ΟἸαγοπι. 1 παρισπασμόν. 

[51ς, Ἐοτί. παρασπασμόν. ΤΠ ρΊταν πορισμόν 4 τηὰν- 

βἴποιῃ ἴῃ Με. οαἄθμ τηᾶηὰ. 

Β αὐτὸ τοῦτο νεωτέρου 1] ((οἾ5]. ῬγΙπητ5 αὐτονεωτέρου. 

ΠΡ ἄθπι ἀδεβί μόνον ἰπ Β6ς. αἴτοχιο, ἀξ, (ο15]. 86- 

οὐπᾶο εἴ ἅ]ίοτο ΒΙδοῦ. 

1 σοὶ φανερὰν γενέσθαι {ἃ Ηα"]. Μεά. εἰ (ο15], ρεῖ- 



ΟἸανος αι! δὰ ΠΟ5 5716 ΕΠ Π6Γὶ5 Δ ΟΥ "ἢ ΡΟΥΘ ΓΘ ρΟϑϑι{. 

“11ἰᾳα5 

1,1, 

“Ἵππο 3γ7ιῖ 
ἐχριιπία, 

απ 3712 
ἱμοαπίε. 

“οῦ 5. ΒΑΒΡΙΠῚΙ ΟΕΘΛΈΆΚΑ ΘΑΡΡΑΒΌΘ. ΑΒΆΟΘΗΙΕΡ, 

χρήζεις ἀνδρὸς τοιούτου, ἢ ἐχπέμψης τινὰ τῶν ἀδελ- 

φῶν τὸν συμπαραληψόμενον αὐτὸν περὶ τὰς νη- 
στείας, ἢ ἐπιστείλης ἥμῖν ἢ ἐὰν μηδένα ἔχης τὸν δυ- 

γάμενον τῆς μέχρις ἡμῶν δδοιπορίας τὸν κάματον 
ὑποστῆναι. 

᾿, 

Ταὶι5. εἰ ΟἸάγοτη. Ἐάίι. φανερὰν καταστῆσαί σοι. Μοχ 

δα τεῖο ρυίτηα Ῥαγῖβ. ἐκτέυψεις. Βεοαπῆα εἰ Ν55. ἐχπέμ.- 

ψῃς. 

Κ ἐὰν μηδένα 1 τὰ Μεᾶ, αῖ. Ῥαιὶ5. Βδρ. βϑοιιη τι 
εἰ ( 015]. βεοσπά 5. (οπίγα δαὶ ἐάν τινα, 

ἘΡΙΥΡΤΟΙ ΑΙ Χ Χ ΧΤΙ. τι ἘΠΙΣΤΟΛΗ πό’-: 

Οοπἤασι δὰ ΑΥΠ απ αβιτπη ἴῃ 5ι1πηπηἷς ΕΟ] εοῖοθ πη }15, οἱ σοραΐ, τι ΘΟΠῚ ΠῚ 6 ΠῚ δΡ ϑἔο! τη βουῖθαι Ρ] αν θ5 ορῖ- 

Β0ΟΡῚ5 65 ΟΠ ΠῚ ΠΟΤ ΠῚ ΔΡΡοϊθηθιι, 564 τηϊξαπὶ αὉ οὸ ΠΟΙῚ γο]οπίῖθιις : αὐ 5ἱ ΒΈΒΡΘΟΙΙ διηΐ ΘΡΙβϑορὶ, 

θᾶχτῃ δ 56 πηϊ[ἰαΐ : ΠΟΙ ῬΥΊιι5 58 11 πὶ {γα Πςστιπη, 411ᾶπ| ΤΟΒΡΟΠδα ἃ} Ἔρ βοορὶβ Δοοορουῖί, 

“«Τιμαπακίο, Θρίβοορο .41εταπάτίω. ᾿Αθανασίῳ, ἐπισκόπῳ ᾿Αλεξανδρείας. 

Οαπὶ Ζαϊάθπι δα γΓῸ5 ᾿ρϑᾶϑ γ ϑ οἰ Πλτι5, ἱπῖτι6- 

ΠΊΠΡΩΙ6 Αἰ" Που]εαΐθϑ {αῖθιι5 θοπὶ 4. Προ οἐβοιῖο 

«ποάδηϊ ({|ᾶ51 νΊποῖ]ο πη ρ τα ἀθεπθῖιν,, [ΠῚ 

ΥΘΙῸ [π᾿ 511Π|Π18 Π} 46. ΠΟΙἷ5. ᾿ρ5ῖ5 ἀθϑρογα οπθη χέται, εἰς ἀπόγνωσιν ἑαυτῶν ἐρχόμεθα παντελῆ" 
ΥΘΠΪΠΊΙ5 ; 564] ΕἸΠῈ ΓΒι15 ἴπ [ππᾶτῃ σγαν ταίοιη Ρ ὅταν δὲ πάλιν πρὸς τὴν σὴν ἀπίδωμιεν σεμνοπρέ- 

ΘΟ ΙοἰΠλτι5. Οοι]05., οΟσὶ ΓΔ 546 6 τη Θ ἴοι ΠῚ 
ΠΟΥ ΟΡ}, {π|||0115 Θοο! οϑὶθ ᾿Ὡθογπΐ, ἃ ΠΟΠΙΪΠΟ 

ΠΟΒ[Ὸ ΓΌΒΘΡΝ ἃ [ΠῚ ; ἈΠ] 105 ΓΘ ΠῚ] 1115, οἵ ὁχ 46- 

ΒΡΘΓΔΠΟΠΘ, [πὶ 4π|8π| ἰὰ ρ51 {ππΘυμη115, Δα 5 ρθη δυ]-- 

ΘΊΠ. ΠΊΘΙ ΟΠ]. Π᾿5ϑο ἴα οὶ Ἐοϊθϑία ΟΠΊηΪβ, 

«αριηδἀπηοάτιη ποάπ6 ρῥγιιθητῖα ἴα Ἰσποναῖ. ΔῸ 

ν᾽ 65 ῬΓΟΥ͂5115 ΘΧ ΤΠ ΠΕ5 ΘΟ Θ ] το πθ6, ν ]αΐ 6 χ 

ΑἸτὰ φαδά Δ Πι 5ρθοια, {126 ἀ  Πτπ|6 σουαπίαν: {ποὸ- 

Π]0 40 ψϑ]τ 1Π ΡοΪασο, τη 1115 δ΄ πητ] Πᾶν σΑ ΠΕΡ ιι5, 

Π αοῖτι5. νἸΟ ΘΠ ἰἃ ΟΠ Π65. δἰ πη} Ἰηΐο 56. ΘΟ] 4 π- 

σ ᾿ ᾿ } , 

Ὅταν μὲν πρὸς τὰ πράγματα " ἀπούλέψωμεν, 
, τ -“" 

καὶ τὰς δυσχολίας χατίδωμεν, ὕφ᾽ ὧν πᾶσα ἀγαθὴ 
ἡ τ - κῳ ε , ας Ὁ. ΩΝ , ,ὔ , 
ἐνέργεια οἷον ὑπό τινος δεσμοῦ ἐυποδιζομένη κατέ- 

πειαν, χαὶ λογισώμεθα, ὅτι σὲ ἰατρὸν τῶν ἐν ταῖς 

ἐχχλησίαις ἀῤῥωστημάτων ὃ Κύριος ἡμῶν ἐταμιεύ- 

σατο, ἀναλαμιάνομεν ἑαυτῶν τοὺς λογισμοὺς, Χαὶ ἐχ 

τοῦ χατὰ τὴν ἀπόγνωσιν πτώματος "πρὸς τὴν ἐλπί- 

δα τῶν χρήηστοτ 

᾿Εχχλησία, ὡς οὐδὲ ἣ σὴ φρόνησις ἀγνοεῖ. Καὶ δρᾷς 

πάντως τὰ ἑχασταχοῦ, οἷον ἀφ᾽ ὑψηλῆς τινος σχο- 

πιᾶς τῆς τοῦ νοῦ θεωρίας" ὅπως, χαθάπερ ἐν πελά- 

γει., πολλῶν διοῦ συμπλεόντων, ὑπὸ τῆς βίας τοῦ 

χλύδωνος, “ πάντες διιοῦ ἀλλήλοις προσρήγνυνται " 

ἴα" ; Παΐψαθ. Πδι απ Π], ρᾶγ ΠῚ ΟΡ Θχίθι πᾶΠΊ Ὁ χαὶ γίνεται τὸ νχυάγιον, πῇ μὲν ἐχ τῆς ἔξωθεν αἷ- 

Οατιθ8 Π}] ΠΤ 6 ΨΊΟΪΘΠἴθ Θχ σι Πίθηι,, ΡΑΡΕ ΠῚ ΟὉ 

ΠΑ ΊΘΑΠΕΠΙΠῚ 510] πλιατιο ΟΠ Εἶτ Π} ἃ 56 1Π1ρ6]-- 

Ἰθηττα πη ρΘΥ τα ΡΠ ΟΠ ΘΠ. 8815 οϑὲ ἴῃ Πὰς 511η1}1-- 

τὰ 1 Π 6 ΘΘΡ ΠΟ ΘΠῚ ΠΟΠΟΙ 6 ΓΘ, οἰ ΠΘΟ βαρ θη ἃ 

πὰ 4 ἀπ} ΔΙῚ ΡΠ 115 ΓΘ αἰ α , ΠΘΟ ΓΘΡΊΙΠῚ 5[α [15 
ἄδὲ ποθ]5 ἀἸσθπάὶ ΠΠ ον αίθηι. ἃ ἃ Πδθο ἁπῖθπι 4115 δησίαν. Καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανὸς χυδερνήτης : 

Ἰἀοπθιι5 σαν Ππαίον ἢ 45 Π 46 ἀἰσπιι5, 4] Το π]- τίς ἀξιόπιστος διαναστῆσαι τὸν Κύριον, ἐπιτιμῆσαι 

ΠῚΠῚ Χο θί, τ ἹΠΟΙΌρΡοΙ νϑηΐοβ δὲ πηᾶῦθ ἢ ΟἹ 5 

με βιαίως κινούσης τὴν θάλατταν, πῇ δὲ ἐχ τῆς 

“ τῶν ἐμπλεόντων ΤΎΡΟΣ ἀντιδαινόντων ἀλλήλοις 

καὶ διωθουμένων. ᾿Ἀρχεῖ ἐπὶ τῆς εἰχόνος ἐᾶσαι τὸν 

λόγον, οὔτε τῆς σῆς σοφίας ἐπιζητούσης τι πλέον, 

οὔτε τῆς χαταστάσεως ἐπιτρεπούσης ἡμῖν τὴν παῤ- 

΄ςττν"ὕ|ὔ ᾿ - ἀν γε) οἵ Ὁ . 5» ὌΝ 

τῷ ἀνέμῳ χαὶ τῇ θαλάσσῃ; Τίς ἕτερος ἢ ὃ ἐχ παιδὸς 

’ Ν ,ὔ , οὁω ᾿ 

ἔρων διανιστάμεθα. Λέλυται πᾶσα 

ἃ ἀποθλέψωμεν) Οὐὐαΐπον 55. πο Δ 1551 ΠΗ] 

βλέψωμεν. Μοχ 661| πᾶσα ἀγαθοῦ. .ο5 ψο βΕ 155: τηϊ 

(ὐοάήϊοο5 Ηδυ]. (ο15], Μεά, αὖ τὰ [οχίιι. 

Ρ πρὸς τὴν ἐλπίδα] γαϊοαπαβ, Ἀ65. το 4ὰ6 οἱ (ο153]. 

βθοιηπ5 τῇ ἐλπίδι. ΠΡ ο πὰ Ἀδρ. βεοππάτι5. εἰ (015], 

5θουη τι ἐκ τοῦ τῆς ἀπογνώσεως πτώματος. 

ὁ πάντες ἑυνοῦ 1] Ποοβὲ ὑ] ΠΠπηὰ ψνὸχ ἴῃ «απήπο ἴσα, 

ΠΟ ἔα πιο ἴπ ψοἰβἐἸβϑίπηῖ5. Ῥάι]ο ροβὲ δ 1| βεδαίως 

χινούσης. ὅεχ Νῖ55. αὐ τη ἑοχία, [πδιϊταἴὰ ΠΟ σοιηρα- 

γαΙ10 ΠΡΘΡΙτ5 τα] ἴο ρεγ γοίαϊαν 1π σαρτία ὉΠ πη 11-.- 

ΒυῚ ἀς ϑριγιία βαποῖο, 

ἃ τῶν ἐμπλεόντων Ἴ (0131. ΡΥΪπιιιβ εἰ Ηδ1]. τῶν πλεόν- 

τῶν. 



ἘΡΙΒΤΟΙ ΔΛ ΤΧΧΧΙΙ. 

» ,ὔ ,ς Ὁ 51: 

τοῖς ὑπὲρ τῆς εὐσεῤείας ἐναθλήσας ἀγῶσιν; [ πεὶ 
τ ΡΟ . ΡΉΜΝΝ φ Ν ᾿ “ἀνὰ. Ὁ “- 
οὖν ὥρμηται νῦν γνησίως πᾶν τὸ περὶ ἡμᾶς ὑγιαῖ- 

δι ᾿Ὶ νον χατὰ τὴν πίστιν εἰς τὴν πρὸς τοὺς δμοδόξους 
, νῷ 6 ϑς τ ὙΥ̓ 3 ᾿ 

χοινωνίαν χα! ἕνωσιν, θαῤῥούντως ἤλθομεν εἰς τὴν 

παράχλησίν σου τῆς ἀνεξιχαχίας, ἐπιστεῖλαι πᾶσιν 
-" ,ὔ Ὁ 

ἡμῖν ἐπιστολὴν μίαν, παραίνεσιν ἔχουσαν τῶν πρα- 
,ὔ [2 ἣ, , Ἁ ΩΣ Ἁ Ὁ ᾿Ὶ 

χτέων. Οὕτω γὰρ βούλονται παρὰ σοῦ τὴν ἀργὴν 

ὑπάρξαι αὐτοῖς τῶν χοινωνικῶν διαλέξεων. ᾿Επειδὴ 
δὴ ἿΝῇἍἢ “ ἦν 
Ξ ἰισὺς υὑπόοπτοι χαταφαίνονταί σοι τῇ ψὑνήνη 

͵ ᾿ ; ΤΩ 
- ᾽ὔ -" , 

τῶν παρελθόντων, ἐχεῖνο ποίησον, θεοφιλέστατε 
δ Ὰ 

πάτερ " ἐμοὶ τὰς πρὸς τοὺς ἐπισχόπους ἐπιστολὰς 
ὃ , μι ὃ ,ὔ - - , - “ἡ Ἁ 

ιάπεμψαι, ἢ Οοιὰ τινος τῶν αὐτόθεν πιστῶν . ὭχΧαι 

Ὀ 

55] 
411π|8 ΖΔ} {] ἃ Ῥ6ΙῸ ΡΓῸ ῥ᾽ οίαΐθ [Π σου ΤΑΙ] η1- 
"115. ἀϊπηϊοανῖ ἢ ΟἸ ΟΠ] Δ ΠῚ σῚ [117 ν ΘΙ ΠπππῸ ΡΓῸ-- 

Ρεπάθι φυϊάφυϊα ᾿πίον ΠῸ5 οἰγοα ἢ 46} 58 Πι1ΠῈ δϑῖ, 

δά δουῖτη, {π| 146} 56 Π|Ππ|Πΐ, ΘΟΙΏ Π.ΠΠΠΙΟΠΘ ΠῚ ἃἴ-- 

46 τπιηϊζαΐθιη ; Πἀθπίθυ ρα ΘΠ Δ} {τι Π] ΓΟΘ ΓΙ 
νΘΏΪΠΊτ5., τ ΠΟΡΪ56 ΟΠ ΠΪ 115 50}1085. ΘΡΙ βίο ἃ ΠῚ 

τιΠᾺ 1; 418 Ταϊα ἀσοΠ ΠῚ} 511 Δ πηοπθαΐ. 516 ΘΠ]Ὲ} 

γοϊηΐ ἃ [6 ΤΠ {Ππ|πὴ 51:0] Ποῖ οΟ]]Ο]Πονιιπ δά 

ΠΟΙ ΠΠΙ ΟΠ ΘΙ ΡΟΡΪΠοηἔπιτη. 56 {18 [ὈΓα556 

5Έ5ΡΘΟΙ νἀ ἀθπίι ΠῚ Ὁ Ἰπθιπουϊὰ 1 Ρ ΘΓ νΊτο-- 

γι}, ΠΟΟ γΘ] 1 η}, λο185. ρα τον ΓΘ] Ο51551Π16, Θρὶ- 

5[0185 δ ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ΠΉΪ]ΠῚ τηϊ6, τι Ρ6Γ ΔΙ] 6] 

ΑἸαΞ5ῖς ΠΤ. 

δου {ΠΠ||01ι5 Ἰδέῖο Πάθπι ΠΆ]}065, τι Θἰ]ἃ ΠῚ ΡΟ 

[Ραῖγθη ΠΟΓΟ ΠΟ ΠῚ ΘΟΠἸΔΟΟΠῚΠῚ ΠΟΒΓ ΠῚ; (1185 
ΟἸΙΠῚ ΔΟΟΘΡΘΙῸ ΠΟ ΡΥπ|5 ἀ4}00, στα πὶ ἃ οἰ8. γ6- 

Βροηϑὰ ΔΟΟΘΡΕΙῸ ; 517 ΠΉΪΠῚ15, Δ ΘΟΟαΙΟΤ' ΘΓῸ ἴπὶ 16 
οπιτιῤτις ἀϊεῦτι5 υἱζ πιϑιθ. ἤοο ργοἴδοίο τη] Ογ ΠῚ 
πηθία πη ἱπουτθυΘ πο ἀθθε οἱ, αὶ] ἰὰ ρυῖπλι5 ἀ1- 

δ .- .- Ὁ .- 

διὰ τοῦ ἀδελφοῦ Δωροθέου τοῦ συνδιαχόνου ἡμῶν, ἃς 
Υ 5 ,ὔ 7 - 

ὑποδεξάμενος οὐ πρότερον δώσω, 8 μὴ λαδὼν τὰς 
τ ἘΝ ΕῚ , ἢ 53" δΑ ᾿ « ν 

παρ᾽ αὐτῶν ἀποχρίσεις - ἢ ἐὰν δὲ μὴ, ΗἩμαρτηκὼς 
αεπος. 43. 

το. 

ἔσομαι εἰς σὲ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. 

Πάντως δὲ ᾿' οὐ πλείονος ἄξιον φόδου τοῦτο τῷ ἐξ 

ἀρχῆς εἰπόντι πρὸς τὸν πατέρα, ἢ ἐμοὶ νῦν πρὸς σὲ 
τὸν πνευματιχὸν πατέρα λέγοντι. Εἰ δὲ χΧὶς δα ραΐγθηι, {πᾶη} ππιης ΠΉ]Π] ἃ [6 Ραίγοτη 5ρὶ- 

γἰτπδ θα ἀϊσθηι. Οποά 51 πος ΟΠΊΠΙΠΟῸ ἃρτα ἰθ 

ἀεϑρθυδίιμη δϑ ; 58] 6 Π} ΠῸ5 ἴπ 06 ΤΗΪΠ]5ΓΘΙΟ 

ΟΥΙΠλἶη6. Πθογὰ, 48] 5ῖπ6. ἀἄο]ο δὲ ΡΠ ΠΟΙΟ,, 8015 

δία 1ο οὐ πητιίτιϑ8 1Π 6} Π05, 481 (6 Ποιμϊη0 Ἰά θη 

τοῦτο παντὶ 

τρόπῳ ἀπηγόρευται παρὰ σοὶ, ἀλλ᾽ ἡμᾶς γε τῆς 

ἐπὶ τῇ διαχονίᾳ αἰτίας ἄφες, ἀδόλως χαὶ ἀχατα- 

σχεύως, ἐπιθυμία τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς πρὸς ἀλλή- 

λους ἡμῶν συναφείας τῶν ὁμονοούντων εἰς τὰ πρὸς 
τὸν Κύριον, ἐπὶ τὴν πρεσθείαν ταύτην χαὶ μεσιτείαν πε 56 ΠΕΠΠ1118», ΘΟΠ] ΠΟ ΟΠ Ϊ5, αὐ πος Ιοσαῖῖ οἱ 1πἴρῦ- 

ἀφιχομένους. ῬΓΘΕ5 ΠΛ ΠΏτ|5 ΔΟΟΘΘΘΒΙΠΏ115. 

ς θαῤῥούντως ] [{ὰ ()ο15]. ῥσίτηιι εἰ Ἀδρ. ΡὈυῖπηι8 ΘΟ πὶ 
Μεά. εἰ Ηαν]. άπ θαῤῥοῦντες, ὁχοορία ΘΠ ἴοπς Ἠὰ- 

δαπορηβὶ, {πὸ παρ οῖ θαῤῥοῦντας. 

564 ἀδοϑῦ ργοπουηθη ἴπ Νῖ58. [δ᾽ άθιη Ηδυ]. οἱ (131. 

ῬΥΪΠλι5 τῶν αὐτόθ:. 

8. μὴ λαβών] [τὰ Μϑ5. βερίοπι. 41 ἢ λαθών. 

ἢ χαταφαίνονται 1 519 ΗΔ1]. εἴ Υ᾽ αἵ, σαπὶ {γ1]} 05 8115, μ ἐὰν δὲ μή 1 Περὶ υαἱεῖπια σόουϊα τη ποθι Νςς. 

ΕΔ1 χαταφανήσονται. αι] ροβὺ 61 ἀδελφοῦ ἡμῶν, ἱ οὐ πλείονος } [1 5εχ Μ585. ἘΔΙΕ οὐδὲ πλείονος. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ πΥ. ἘΡΊΒΤΘΟΙ, ΑΙ ΤΟΧ Χ ΧἼΊΤΙ. ΚΙ 
ΘΟΘΟΥΧΧΥΣΙ- 

(πβίζογτεπι πουίαξιν ΒΑ51Π1π|5, τ τηϊβοσο Οαρραάοοῖα σα] ἀπ δ 65 Βα] νεῖ, οἴ οοιηπηθη ας πππῖτ|5 6Χχ ἃπηῖ-- 

οἱβ 51115 Ῥοββθϑβίοπμθπι {πᾶτη (18 π|) 4118 οἶτοα ΟἸΠατηά πο ποπι 51[ἃ ογαΐ, οἵ ἐγ] 115 Ῥγοπιοθαζα. 

Κηνσίτορι. Οἰἐποίιονῖ. 

ΜΠΠῚ φαϊάθμι σοπϑιιθεέιο οἰιηὶ ἴπὰ ΠΟΙ Π τα 6 δὲ απὸ 372. 

ΘΟΓᾺ ΠῚ ΟΟΠσ  55118 ὈΓΘν 15 Δα ΠΟ πη] ΘΧΒΕΠ : 56 

δοοορία δχ διά "πὶ ΘΟ  ΠΠ0, 4118 ΤΠ Ὰ}115 ν1}15 1η51- 

σΉΙ 115. ΟΠ] ΠΘΊΠ.ΠΙ, ΠΘῸ Θχίσιια, π60 οοΠπίε- 

πιηθπάδ. ΑΠ ν6ΓῸ οἱ ἀριι ἔθ οχ ἴαπια [ἢ ΔΠ1|0 Πτι- 
ΠΊΘΙῸ 511Π|1|5, 1056. ΤΠ6]1π|8. ΠΟΥ ΘΙ]5. Τὰ {πΠ 6} 

ΘΧΙ ΒΕ πη Δ110 [815 ἀριια ΠΟῸ5 οϑὲ, {τι |6Π| ΕἸ  Πητ15. 

Οποπίδμη δπΐθηη νοοᾶν]ξ ἰθ Πθιι5. δα πηππτι5. Πππι- 

᾿ῬἘμοὶ πρὸς τὴν σὴν εὐγένειαν συνήθεια μὲν χαὶ 

ἣ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς συντυχία πάνυ βραχεῖα γέγονε " 

γνῶσις δὲ ἡ ἐξ ἀχοῆς, δι΄ ἧς πολλοῖς συναπτόμεθα 

τῶν ἐπιφανῶν, οὐχ ὀλίγη τε, οὐδὲ εὐχαταφρόνητος. 
Εὶ δὲ Χ , 3 - ΕΥς δι οί .Ὡ» - δὲ 1 Ἶ δὲ καὶ σοί τις ἐκ τῆς φήμης περὶ ἡμῶν ὑπάρχει 

, ΩΝ Ἃ ΕΣ 5 Γῆιλ, - Φ,3.... ᾽ ᾿ 
λόγος, αὐτὸς ἂν εἰδείης ἄμεινον. Τὸ δ᾽ οὖν σὸν 

᾽ - σω “Ἄς, 5 γ: ΕΠ, 3} ΝΑ 
παρ᾽ ἡμῖν τοιοῦτόν ἐστιν οἷον ἅ εἴπομεν. ᾿Κπειδὴ 
ἐχάλεσέ σε ὃ Θεὸς εἰς πρᾶγμα φιλανθρωπίας ἐπί- 

ν εἴπεμιεν 1 515. ορο Οοάϊοῖς ΟἸανοιηοη πὶ παταΓ γτχπτι5 4064] ογαΐ ἴῃ 6115 εἴποιμεν, 



ΟἸαΞ3915 11. 

“Πὰς 

ΘΟΟΟΙΧΧΧΙΧ 

Ζπηπο 379, 

ἌλΥ ΡΣ Θ᾽: 

τη δ ηἰταιὶ ἀθηηοηϑιγα πε ἰἀοποιιη, ρΡ6. Φαρα ροῖο5 
Ῥᾶύν Δ Π) ΠΟΒΕΓΆΠ) ΟΠΊΠΙΠΟῸ 5010 παῖδ η} Ἰηϑἴαιι-- 

γΆΓΘ: ἀθόθυθ Π16 ἈΡΒΙΓΓΟΥ ἔπᾶπὴ ὈοπΙίαΐθιη Δ πιο-- 

ΠΟΙ; τ|ἴ 506 Εν] Π85 ΚΘ ΠΊΠ ΠΟΡΑΙΟΠ]5. [Ά] 6} [6 οχ- 

ΒΙΡΘΓΘ. νῈ}15.,. 1} πη ΠΟΥ [4] 6 ΠῚ ΠΠΘΠΊΟΓΙΔ ἢ] 60Π56- 

40 8}15, ΘΕ ΓΘ 116] δοίθ Π88 ΠΦΘΓ 65 θυ 685 0}0 ΑΙ] θναὰ5 
ΘΔ] Δ ΠῚ] [Ο515 ΦΘΡΠΠ]Π85. ΟἸαΠ ἃτιθ τὴ δὲ Π]ΠῚ ατιο- 

«ΔῈ 511 οἰγοα (ἃ ΠΠ Δ ΠΟ ΠΘΠῚ μ᾽ Ό5565510, ΘΔ ΠῚ 8616 
ἃ0 ἔπι ΠῚ ἔπ|6 8 }18 ΓΌσΟ. ΝΘῸ Π2]Γ6}15, 51 Ὠδὰ 4] 081], 

{185 511Πη0 ΔΠΊ]ΘΟΥ ΠῚ : Π8ΠῚ ΟΠ ΓΘΙΙΠ1115 ν Ρτα|1-- 

θι15 δὲ δι 1" πὶ αἰ 101, ἃ  ΠΊΘΠΏΪΠΙ {{Π|π|5. 4π| 58- 

ΡΊθπῖον ἀἰχιι, ἀηιϊοτίηι 6556 αἰίοτιιπι 5οἰρϑιίπι. ἨλτΟ 

Ἰθίταιν ῬΟΒ5565510Π 6}; {1185 46 ΠΠππτὴ ρου εηθι, νϑὶτιῖ 

ΤΩΘΔΠῚ ἔτι88 αἰ] ΠΠΓ8 11 ΘΟΠΙΠΊΘΠ60 ; Ὧ0 ΤΌΡῸ, τι Θ0η- 

5146 υὯΠ5 «ἰΟπΠη115. ΠΟ] 6ϑι85, (165 115 δὲ ρυίθυτο- 

ΤΕΠῚ [ΘΠΊΡΟΥΠ) ΘΟΠΒΟΪ ΠΟ Ποὴ δὲ ἴῃ {ἘΠ 11}Ὶ1ΠῈ 

ΟΡΤΔΡΊ] 6 6ἰ5 Πα] τα 1 ΟΠ 6 ἰδίῃ γθ 485, {τι ΟὉ 

{ὙΠ τ ΓΟΥ τι 6] ᾿ΠῚ ΡΒ: ΓΟΥ 1 Π Πλα] Πα ἀϊπθη [πσίθη- 

ἀὰ 6ϑὲ εἱ ἀδβρονγαία. 564 δὲ 056 ὁρϑύαπι ἄἀθο, τιῖ 

Οἵππὴ ἐπὰ τ] Δ ἢ] αἴ 8 ΘΟ ΠΥ ΘΠ Θἢ5 (6 51Π 6115 Ρ]ΘΗΪτι5 

(556 γᾺ Π}. 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΛΑΠΕΚἕΙ͂Ι 

ν 

" Ψ 

σΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΟΠΙΕΡ, 

δειξιν ἔχον, δι᾿ οὗ δυνατόν ἐστι διορθωθῆναι ἡμῶν 
ΑἹ ΓΣ. - 2. - - ’, τὴν πατρίδα παντελῶς ἐδαφισθεῖσαν, ἡγοῦμαι πρέ 

πεῖν μοι ὑπομνῆσαί σου τὴν χρηστότητα, ἵνα ἐπ᾽ 

ἐλπίδι τὴς παρὰ Θεοῦ ἀνταποδόσεως τοιοῦτον σεαυ- 
᾿" δ᾿ , λ τὸν χαταξιώσης παφασχέσθαι, ὥστε ἀθανάτου μὲν 
- ΄ ΕἸ τ , ᾿Ὶ 32 ,ὔ " τῆς μνήμης ἀξιοῦσθαι, γενέσθαι δὲ αἰωνίων ἀνα- 

, τ ΄ - 

παύσεων χληρονόμον, ἐχ τοῦ ἐλαφροτέρας ποιῆσαι 
τοῖς χαταπονουμένοις τὰς θλίψεις. ᾿πειδὴ δὲ κἀμοί 

᾿ Ὁ - 

τίς ἐστι χτῆσις περὶ " Χαμανηνὴν, ἀξιῶ σε προ- 

στῆναι αὐτῆς, ὡς οἰκείας. Μὴ θαυμάζης δὲ , εἰ 

ἐμαυτοῦ λέγω τὰ τῶν φίλων, μετὰ τῆς ἄλλης ἀρετῇ μαυτοῦ λέγω τὰ τῶν φίλων, μετὰ τῆς ἄλλης ἀρετῆς 
χαὶ φιλίαν πεπαιδευμένος, χαὶ μεμνημένος τοῦ 

σοφῶς εἰπόντος, ἄλλον ἑαυτὸν εἰναι τὸν φίλον. 'Γὴν 

τοίνυν χτῆσιν τὴν διαφέρουσαν τῷδε, ταύτην ὡς 

ἐμαυτοῦ παρατίθεμαι τῇ τιμιότητί σου " καὶ παρα- 

καλῶ, ἐπισχεψάμενον τὰ τῆς οἰκίας δυσχερῆ, δοῦναι 
- -᾿ ’, , 

αὐτοῖς χαὶ τῶν παρελθόντων χρόνων παραμυθίαν, 

χαὶ πρὸς τὸ μέλλον αἱρετὴν αὐτοῖς χατασχευάσαι 

τὴν οἴχησιν, τὴν φευχτὴν χαὶ ἀπηγορευμένην διὰ 

τὸ πλῆθος τῆς ἐπικειμένης αὐτῇ συντελείας. Σπου- 

δάσω δὲ χαὶ αὐτὸς περιτυχών σου τῇ χοσμιότητι 

ἐντελέστερον περὶ ἑκάστου διαλεχθῆναι. 

"᾽ Χαμιανην ἦν 1 Μοάϊοιιιβ μηχανήν. Ῥάι]ο ροϑὲ (ο5]. ρυίπμτιβ μιὴ θαυμάσῃς. 

---ς---- ---- -- -  “ π πῖὺὈυπ ͵   ς-ΟΟοΣουσῦΣ------- ---------------------- -------------------------------------- πὶ. 

ΕΡΙΒΤΟΙΡΑ ΧΙ Χ ΧΤΨΥ. ἘΠΙΣΤΟΛΗ πδϑ΄. 

Ῥγωβίοιη αρραάοοῖς, 4ποπὶ ΕἼ] απ 6558 ογθάϊπηιιβ, ΡοΡΒοπου "θα 5] ταὶ ΒΑΒΙΠπι5.. 6] αβάιιο ΓΔ ίτιπὶ ΤῈΡΙΌΠοη-. 
ἄτι, φιαοά «τιπὶ 56 π15. οἰ] αδάαπη ποροΐεπι ἃπηο5 Ζιαίιιου παίιιτη ΟΕΓία: Δα ΙοΙΓ, Ἰρϑιπὶ 56 Π 61} ἴῃ περοΐς 
ΓαΓϑιιδ ἃ πη ππονὰ ρα] θα Ρροϊγαχονῖς, Ρ] ΣΙ θιι5 ρυοθαῦ πιαϊαπ τιπὶ 6586 «ποα ἀδογοίαπι ἰηΐζιιο ἔποναΐ. 

Ρριοϊαϊί. 

1. ῸΓΘ ἱπΠον 41}116 οϑὲ ψιοα βου ἸΡΠΙΡῚΙ5. 51ΠῚ: 
50} 6 τι [ΠΏ 6 η ψΘΡ Γα 15 οᾶτιθα. ΕἰδῚ ορ! ἀἸταῖθ 

ΟΙΏΗΪ ἔθ 6 81}, ({π|81ΠΔ ΡΟΒ56ΠῚ) 580 0 15511Π|6. ΟἸἹΠῚ ἔπι 

ΡτΟΡΙϊαῖα ΘΟ] τι6 Π 41; ροβίαιδη ἴάτηθη απὸ 11{- 
ΤΘΡΑΥ 1 ΠῚ) ΟΟΟ ΘΙ ΟΠ ΘΠ ΠΔΟἾΤΙ5 5111, ΠΟῚ ΔΟΟΙΡΙ δὲ 
Πππου τη], 5664 Πδϑ ΓΑ Υ] ἃς τὴ6 γοιγαχὶ. ΠΠπ| 4 τὰ π|6 

Θὰ 1ῃ 16 Π}1} 0116 6δῖ, {πο 48 ΘΟΠ ΕΠ ΘΙ οἷι- 

ῬΙθρη), θὰ ἘΠῚ ΘΟΠ ΡῈ ΓΘ, ΠῸΠ 511Π) ΔΙΏΡΙΘΧΙΙΒ. 

Ηοο διΐθηι ἔπι1ΐ οατι585, 4041 μιιάθγθε πη6 ν᾽ ἀθυὶ 
ΠΟ ΡΓδ6 ΔΙΏΪΟΙ 186 οατι88, 564 ΔΙ 414 τ {|| {15 

ΔΘ ρα ἢ ἴΘ ΠῚ 51 }01Π 66 50 6. 56 ἃ ΠΠπ|π᾿4 τ ]Π] ἴπ 
τηθη 6 πὶ γΘη1 ( 4ιοα δὲ ἔπι ΘΟ Πϑ᾽ ἀθυΔ5 νϑ] πὴ δχὶ- 

“17 

Ἴ0] γε μόνι. 

Σχεδὸν μὲν ἄπιστόν ἐατιν ὃ μέλλω γράφειν, γε- 
, Υ Ὁ τ) ΄ [ [ - Υ͵ γράψεται δὲ τῆς ἀληθείας ἕνεχεν " ὅτι πᾶσαν ἔχων 

ἐπιθυμίαν, ὡς οἷόν τε ἦν, πυχνότατα διαλέγεσθχί 

σου τῇ χαλοχἀγαθία, ἐπειδὴ εὗρον ταύτην γραμμά- 
τῶν τὴν ἀφορμὴν, οὐκ ἐπέδραμον τῷ ἑρμαίῳ, ἀλλ᾽ ἣν ἀφορμὴν; ἐπεθραμον τ ἐρῶν α 
ΕῚ ν νὰ 5 ΕΥ γι Ὁ ΠΊΒΝ, ΕἸ ,ὔ 
ἀπώχνησα χαὶ " ἀνεδύην. Τὸ οὖν παράδοξον ἐν τούτῳ, 

ὅτι ἅπερ ηὐχόμην “ ὑπάρξαι, ταῦτα γενόμενα οὐχ 

ἐδεχόμην. Αἴτιον δὲ, ὅτι αἰσχύνομαι δοχεῖν μὴ 

φιλίας γε ἕνεχεν καθαρῶς, ἀλλὰ χρείαν τινὰ θερα- 
πεύων ἑχάστοτε γράφειν. Αλλά με ἐχεῖνο εἰσῆλθεν 
(ὃ καὶ σὲ βούλομαι διανοηθέντα, μή τοι νομίζειν 

ἡμᾶς ἐμπορικῶς μᾶλλον ἢ φιλικῶς ποιεῖσθαι τὰς 
5ΠΠ|65 ΠΘ ΠΟῚ (18 51|5. ΠΔΡῚ5. {4118 }} ΔΠΉ]ΟἾ 186. Α διαλέξεις), ὅτι χρή τι διάφορον ἔχειν τὰς τῶν ἀρχόν-- 

οδιιϑᾶ ἴῃ. ΘΟ]]Ο αι ηι γ 6 ΠΕ ), 8]1{61 ργδ51165 4]-- 

΄ 

δ [510 οὔϊαμῃ (ο15]. ρυΐμηιιβ, 281. 

7 ᾿ ᾿ διὰ 5 } ς , 
τῶν προσρήσεις παρὰ τοὺς ἰιοιωταᾶς. Οὐ γὰρ ομοιως 

« ὑπάρξαι 7 (015]. ῥυΐπηι5 εἰ Με. ὑπάρξειν, 



ΕΡΙΒΤΟΙ Δ 

ΝΔ ᾿ τω ; , » ΩΣ 
ἐντευχτέον ἣμῖν ἰατρῷ τε ἀνδρὶ καὶ τῷ τυχόντι. 

οὔτε ἄρχοντι, δηλονότι, καὶ ἰδιώτη : ἀλλὰ πειρα- 
τέον τοῦ μὲν ἐχ τῆς τέχνης, τοῦ δὲ ἀπὸ τῆς ἐξου-- 

, 3 ΄ 3 ΡΟ ΚΓ ΥΡὰ ΚΠ ἘΣ “- σίας ἀπολαύειν εἰς τὰ ἡμέτερα. Ὥσπερ οὖν τοῖς 
τὶ , “ 
ἐν ἡλίῳ βαδίζουσιν ἕπεται πάντως ἣ σχιὰ, κἂν 

τὴ -» 

αὐτοὶ μὴ προέλωνται " οὕτω χαὶ ταῖς πρὸς τοὺς 

ἄρχοντας δικιλίαις ἀκολουθεῖ τι χαὶ παρεμπόρευμα, 

ἣ τῶν καμνόντων βοήθεια. Τὴν μὲν οὖν πρώτην 
ἠ Ὁ ΩΝ - - 

αἰτίαν τῆς ἐπιστολῆς πληρούτω αὐτὸ τὸ προσειπεῖν 

σου τὴν μεγαλόνοιαν " ὃ, χἂν μηδεμία πρόφασις 
“-Ὁ-ΌὉ ᾿ς τω 

ὁ τῷ γράφειν προσῇ, ἀγαθὸν κεφάλαιον αὐτὸ χρὴ Β 
, ΠῚ , , - κ 

νομίζεσθαι. " Προσείρησο τοίνυν ἡμῖν, τ ΟΝ, ὦ ἄριστε, 
χαὶ φυλάττοιο τῷ βίῳ παντὶ, ἀρχὰς ἐξ ἀρχῶν 

ἀμείδων, καὶ ἄλλοτε ἄλλους ταῖς ἐπιστασίαις εὐερ- 

γετῶν. Τοῦτο γὰρ ἐμοί τε ποιεῖν σύνηθες, καὶ σοὶ 

ὀφειλόμενον παρὰ τῶν χαὶ κατὰ μιχρὸν πεπειραμέ-- 
νων τῆς περὶ τὸ ἄρχειν σου ἀρετῆς. 

Μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν, δέξαι καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ 
ἘΠ ου τ Ὁ ΞΕΥ Ἄ 53, οὖς ΣΕ Σ, 
ἀὐλίου γέροντος ἱκεσίαν, ὃν ἀφῆχε μὲν τῶν δημο- 

σίων γράμμα βασιλικόν - μᾶλλον δὲ χαὶ πρὸ τοῦ 
δ ΣΝ ᾿Ν - ΕΣ ΕΣ Α 5 

βασιλέως αὐτὸ τὸ γῆρας ἔδωχεν αὐτῷ τὴν ἀναγ- 

χαίαν ἀτέλειαν. ᾿ΕΠδεδαίωσας δὲ καὶ αὐτὸς τὴν 

ἄνωθεν χάριν αἰδοῖ τῆς φύσεως, καὶ προμηθείᾳ τῶν 

δημοσίων » ἐμοὶ δοχεῖν, ὡς ἂν μὴ ἀνθρώπῳ “ παρα- 

γοοῦντι διὰ τὸν χρόνον χινδυνεύοι τι τῶν χοινῶν. 

Δι’ ἑτέρας δὲ δδοῦ πάλιν πῶς αὐτὸν ἔλαθες, ὦ θαυ- 

μάσιε, παραγαγὼν εἰς τὸ μέσον; Τὸν γὰρ “ διδοῦν 
αὐτοῦ, οὔπω τέταρτον ἔτος ἀπὸ γενέσεως ἄγοντα, 

“7 λῚ 

ἄλλο χαὶ 
τίσ ΟῚ 5 

ξΞς ἀρχῆς 

παράγεις εἰς τὰ δημόσια ; ̓Αλλὰ νῦν ἱχετεύομεν 

, τω , ΄ , 
χελεύσας τοῦ βουλευτηρίου μετέχειν, τί 

δ ΟΝ, δὴ ΄ }] Ὁ 2 , ͵7 
οὐχὶ τὸν πρεσθύτην διὰ τοῦ ἐχγόνου πάλιν 

ἀνιφοτέρων σε λαδεῖν τῶν ἡλικιῶν οἶκτον, χαὶ ἀυ.- 
φοτέρους ἀνεῖναι διὰ τὰ προσόντα ἑχατέρῳ ἐλεεινά. 

Ὃ μὲν γὰρ “ οὐχ εἰδε γονέας, οὐδ᾽ ἐγνώρισε, ἀλλὰ 
δι᾿ ἀλλοτρίων χειρῶν εἰς τὸν βίον τοῦτον εἰσῆλθεν, 
“Ωλ ΕἸ τὶ ΟῚ ,ὕ - ᾽, ε εὐθὺς ἐκ σπαργάνων, ἀμφοτέρων ὀρφανισθείς. Ὃ Ὁ 

δὲ 
εἰδος συμφορᾶς παρελθεῖν. ᾿πεῖδε μὲν γὰρ υἱοῦ 

ΔΝ τ δ. “, ΄ 
τελευτὴν ἄωρον " εἰδε δὲ οἶκον ἔρημον διαδόχων " 

τοσοῦτον ἐταμιεύθη τῷ βίῳ, ὡς μηδὲν αὐτὸν οσοῦτον ἐταμιεύθη τὰ "7 ὡς μηδὲν αὖ 

» τῷ “2 Ὑ 2.ν ΕΣ ἊΣ ἘΜ 
ὄψεται δὲ νῦν, ἐὰν μή τι αὐτὸς ἄξιον τῆς σεαυτοῦ 

λανθρωπίας διανοηθῇῆς, τὴν παραιιυθίαν τῆς ἅπαι- φιλανθρωπίας διανοηθῆς, ταρα! ἧς 

δίας, ταύτην ἀφορμὴν αὐτῷ μυρίων γενησομένην 
Ὁ ΡῚ Ἂ Οὃἂὃ, Ν. ὉΠ 5 Αὐ 

χαχῶν. Οὐ γὰρ δή που τὸ παιδίον εἰς βουλευτὰς 
3 : ΜΣΣ ΥΑ , συντελέσει, ἢ ἐκλέξει τὰς εἰσφορὰς, ἢ στρατιώταις 

ἃ τῷ γράφειν] 1141]. εἴ ΔΙοα, τοῦ γράφειν. 
Ὁ προσείρησο 1 [ἃ πονεπιὶ Νί55. ἘΠῚ προσείποιο. 
ο παρανοοῦντι... χινδυνεύοι 51. Νί85. βυμηπιο οοη- 

5θηδα, ΕἸ Δ1Π παρανομοῦντι... κινδυνεύῃ. 
ἃ διδεοῦν 1 51. Μ85. οοἴο. ἘΦ υἱὸν γοῦν. Ῥαι]ο ροβὲ 

ΧΧχιν. 29. 

Ἰοχιΐ ἀθοθυθ ἃ0 ρυϊναῖοβ. ΝῸΠ ΘηΪπῚ ΠΟ 5 ΘΟΪθ πὴ ΟἹ ατοὶς Π, 

τη 060 Δἀθιπάτι5 δϑὲ πηθἸοιι5 ἃ0 Ρ] ΘΟ θθῖτι5 ἢ ΠΘατιθ 
ΘΕ ΠῚ Ρ 86565 ΘΟ 61 Π]060 δ6 ρυϊναῖίτ : 564 ἀδπήα 
δϑὲ ορϑυὰ, τιῦ Π7115 ἀγῖθ, 1ΠΠπ|5 ἁτιοϊου αΐθ αἀ πο- 

5[1Ὸ5. 1|5115 ΟΡ [Γι γι". ΟἸοπ]δ πιοάτιη) θηΐμ δά 

5016} ΔΗ} 1 Π 65, ν6]1π| ΠΟΙ] ἔχ, τ Γα ΟἸΠΠΙΠῸ 

56 ΠΠπ|ι : 11 ΘΓ ΟἸΠΠῚ ΠΙᾺ ΟΊ 5 ΓΔ 115 ΘΟ] ο΄ τὰ 4τι|26- 
βδἴτπι5 συ 48Π| ΘΟΠ  αΐτι", ᾿Θν πη Αἰ ϊοίουιιπ). ΡυῚ- 

ΠΊΔ ΠῚ ᾿σΊτπ| ΘΡΊ βίο 186. οατιβαπῃ ΔΙ Π] 0] Θαΐ ᾿ρ88 πηὰ- 

ΘΠ ΔΠΙΠΗΙ {15 [π|88 δα] ςΔ 110 ; 4τ0α ΠΡ511), ΘΕ ΠΊϑὶ 
Πα] τι ΔΠΠπι ΒΟΥ ΠΘ ΠῚ ἈΡΡῚΙΠΊΘΠ [11Π} 50 ΡΟ ἴθγοι, 

ΟΔυ58 ΠῈ 86 118 ἢ 6556 ῬΑ Πάτιη] 65:. Β ] τ 6} 15 161-- 

ἴπ} ἃ ΠΟΪ5. ν1 ΟΡΊ 6, ἃ ΟΙΏΠΙ ΠΟΙΉΙΠΙΙΠῚ ΚΘΠΘΙῚ 

Οαϑιο 115, ΡΥ δ δοίτ"ᾶ5. Θχ θΥΘΘΟ ΠΡ 15. σΘΓΘΠ5, 

οἷ 4]105 ἃἰ4τι6 8105 πὰ 81Π}1Π|5 ΓΑ 0 Π6 δ Ππν 8 Π5. 
14 Θῃ]ηὶ δὲ ΠΉ]Π1 [ἌΘΘΓΘ 05 δϑὶ, δὲ 01 ἀδθδίιν" 

Δ 115, 41 νδὶ] [Ἀπ }]} πὰ ἔτια πὰ ἴῃ Δα ΠΗ] ΠΙϑίγα πα 

ΡΓΟνΙΠοΙὰ γι 6 ΠῚ ΘΧΡΟΓΕ βιιπΐ. 

“. Ῥοϑί νοΐπηι 14, Πηθα τ “ΟΠ 116 ῬΓῸ ΠΊΪ5ΘΓῸ 

56Π6 ῬΥΘΟΔΙΟΠΘΠῚ ΘΧΟΙΡ6 7 46 πὶ ΑἸ] πὰ ΓΘΘ Τὴ 

ΠΠΠΠΘΙΊ τι5 ρα 0 }1015 ἜΧΟΙ; γ6] ῬΟΙτ5 οα] 6Γ 056 

Δηΐθ γΘΘῸΠῚ 56 ΠΘοἴτι58. 1ΠΊΠΊ1 1 ἃ [8 ΠῚ ἢ ΘΟΘΘΒΑΓΙΔ ΠῚ 

ἀδάογαι. (οπῇνπηαϑιὶ οἱ 0586. θδποἤοιτιμη ΓΘ σΙ5» 

ΠΑ [ΓΔ ΠῚ ΓΘΥΘΡΙ 15, δὲ ΡῈ ]1οἷ5 γθθιι5 ργον! 46Π5, 

αὶ πὶ νιάθ., πὸ «ποά μϑυϊοα Π]., ΠΟΙΏΪΠ6 
ΡΙΟΡ οι δοίαίθιη «θϑι ρίθηΐθ., 1Π 611 ΡῈ] ]σαπη 1Π- 

νϑπογοῖι. Οοιηο440 διιΐθηι Ππ|π|, ν1} Δ] πάρ, 

ΑἸ1ὰ ΤἸπ 5115 ν]ὰ ΠΡ. 16 Π5. 1Π ΠΙΘἴὰ ΠΟΡΌΓἃ ΡΓῸ - 

{τάχ Ίβ] ὃ Οὐοά δηΐμπη {ΠΠ1π|8 ποροΐθμη ποπάμπιη 8η-- 

ΠῸ5 Παδίτιοι παΐτ ΟἿ 185. Δ ἸΧΙ5ΕΙ., 14 αἰ ππὰ 

δϑὲ {τᾶ} 56Π 61} π᾿ ΠΘρΡΟΐθ ΥἸΓβῖ15. (6 Ἰη 65 ]Ὸ δά 

ῬΕΡΙΙοα ππππουὰ ρΘΡ γΆΠθ ΡῈ ἢ ΝιιΠο ἃυιίθῃ} ΓΟΘῸ 

δοῖδτβ τ} Π561|6 ΠΟΘ ΘΑΡῚΒ., ΘΓ τ ΡΠ ΠΏ 116 ΠΠΘΓΟΘ 

ΟΡ δὰ 4118 ᾿πϑιιπΐ π{ΡΙ 116 ΠΉ]5ΘΡᾺΠΟΠ6 ἄἰσπα. Α1- 
16 Φαἀθη) ραλθηΐος ΠῸΠ ψἹάἸΓ, πθὸ οοβπουῇ, 

564] Ρ61 Δ|16 Πὰ5 ΠΊΔΠ15 1Π ἢδΠΟ ν] Δ ΠῚ ΠΡ Θ55115 

οϑὲ, ϑίατηι ἃ ΘΙ ΠΆ 1115 ΡΆΡ ΘΠ ἰδ τἰγΌ 16 ΟΥ̓ 5 : 

ΔΙΤΟΡ νΘΡῸ ἰδιηάϊι [ἢ γἱΐα γοϑουνδίιμϑ θϑῖ, πὶ ηπ|]-- 

Ἰὰπὶ οΑ] ἀμ Γα 115 σΘ ΠῚ5 οι σονθι. ὙἹᾺ1Ὲ θηΐτη ΠΠῚ 

τηογίθηι ἱπη πη πΡ 1 : ΙΔ  οὲ ἀομηυ ἢ 5ιιοο ββουῖς- 

Ῥι1ι5 ἀδϑυεταίαιη : νι ἀθ 1: ἀαΐθπλ πιιπο, Πἰδὶ (ἃ 

πὰ πη η!αῖ6 ἀϊσητιη ΘΟΡΊΓ65.), 50] Δηθη. ΟΥΒΪ- 
ταἰ15., ἴῃ ΘΟΟΑΒΙΟΠΘΠῚ 510] 1π ΠπΠΠ]Θ ΓᾺ Ὀ1ΠΠτ1π} πη 8]0-- 

γαπΠὶ σοηνΡΙ. ΝΠ ΘηΪπ] ῬΈΘΙΪ 5. 1Ππ| ΟἹ Π1ΠῚ 

ΔΙ Ρηι δἀβονι θοίασ,, ἀὰξ {Ἰ παΐα ΘΟΠ]Πσϑῖ, ἀπ μη1-- 

(οἷ5]. Ῥυΐπιιβ οἱ Βορ. βοοαπ άπ διὰ τοῦ ἐγγόνου. 

ὁ οὐχ εἶδε  Μί85. οοπδοιεϊαπῦ ἴα π8ο γοοθ, ἘΔ οὐκ 

εἶδε. Ῥαι]ο ροϑὲ (οἰ5]. ρυΐπιιβ ἐπ᾿ ἀμφοτέρων. Ηατ]. 

εἰ ΔΊοα. ἀπ᾽ ἀμφοτέρων. 



Οἰαςςςι9 1Π. 

ας 

ΠσσοσΥ.ε 

“ Ζπιο 372. 

252 5, ΒΑΘΙ1ῚΙ ΟΘΑΚΕΚ 

ΠΕ θτι5. ἈΠΠΟΠΔΠῚ ΘῈ ΡΡ Θά ΠΑΡ] : 564 τ Γϑιι5 π6- 
(6556. 1156 }} 5615 οδηϊτθη) ἀἰθάθοοναυὶ. (οησθ 6 
Ἰσίταν σγαιϊαπη δὲ ἰϑοῖθιι8 ΘΟΠπϑαπίδπθαμ, δὲ πᾶ- 

{186 ΘΟὨ ΡΠ ΘΠΓΘΠῚ : 7πΌ6Π5 τις Δ] ΓΟΡῚ Φαϊ θη τι5- 
4{6 δά νι] θη} οοἰδίθπ) οοποθάδίι, Αἰ [6 Δα θη 
1η Ιϑθοῖο πηοῦΐθπ] οχϑρθοῖθί. (οπεπια απΐθιη Π6- 

σοῖϊα δὲ ᾿πϑ] ποῖα} }6 ΠῈ ΠΘΟΘσ51 [8 6 ΠῚ 8}1 Θ ΧΟ 56 Π:. 
Νϑάτι6 ΘΠ ΠῚ ἔπι Π]Ο}]5 Θϑὲ ἃτιξ οΔ] 0505 5Ρ061- 
ΠΕΙῸ 5 ἅτπ|| ἰθσθϑ ρᾶγνὶ [δσογΘ, ἃτιΐ ἈΠΊ1Ο5 ΠΟ ο6- 
ἄδθνθ βαρ ΡΠ σα ΠΕιι5., Θιϊα ῃἸϑὶ [6 ἃ ΠΟΙ ΠΙΡιι5 

ΟἸΡΟΠΙ 5 θυ Ποροιᾶ. 

ΘΟΑΡΡΑΒΟΟ. ΑἘΒΟΘΗΙΕΡ. 

Ρ Ὰ ᾿ , 5» δ , - 
χορηγήσει τὸ σιτηρέσιον, ἀλλ᾽ ἀνάγχη πάλιν τοῦ 
᾿] [4 ’,ὔ Ἁ }} ,ὔ . 

ἀθλίου γέροντος τὴν πολιὰν χαταισχύνεσθαι. Δὸς 

οὖν χάριν χαὶ τοῖς νόμοις ἀχόλουθον, καὶ τῇ φύσει 
, - ᾿, , ΄ - ἜΣΙ ἢ 

συμόαίνουσαν " τῷ μὲν προστάξας, μέχρι τῆς τῶν 
“ ΄ - ν τω 

ἀνδρῶν ἡλικίας συγχωρηθῆναι " τὸν δὲ ἐπὶ τῆς 
“ »} Ἂ Ἁ ,ὔ - ,, " 

χλίνης ἀναμένειν τὸν θάνατον. Πραγμάτων δὲ συν- 

ἔχειαν καὶ τὸ τῆς ἀνάγχης ἀπαραίτητον ἄλλοι προ- 
“᾿ - “ἡ - 

δαλλέσθωσαν. Οὐ γὰρ δὴ τοῦ σοῦ τρόπου ἢ χαχῶς 
- - μὴ 

πράττοντας περιιδεῖν, ἢ νόμων ὀλιγωρῆσαι, ἢ φί- 

λοις μὴ εἶξαι χαθιχετεύουσι, κἂν τὰ ἐξ ἀνθρώπων σε 

ἴ περιεστήχει πράγματα. 

Γ περιεστήχει 1 8190. ΜΙ58. σο΄ 665 5. Πηπ)0 σοηβοηβιι. ΕΘΗ περιέστηχε. 

ἘΡΙΒΊΤΟΙΑ ΤΧΧΧΥ͂. 178 ἘΠΙΣΤΟΛΗ πε΄. 
Α 

Ουοά 58ρὲ εἴ ἴῃ σοπυθμθιι5 δὲ ἴῃ Ῥτναἰ5 ΘΟ]]Ο 115 τορανογαΐ ΒαβΊ 15, αξ ταβίϊοὶ ΟΡ γθοισα]α Πγᾶγο πὸπ 
οορογοπΐαν, Ἰάθπι πιπο ΡῈΓ ᾿Πογὰβ ον οβίαϊαγ. 

7)6 οανεπεῖο μιτο σατο. 

ΝΟΉ ἀΘβι πΙ Πητ15 ἴῃ ΟΠΊΠΙ σοΟην θη ΟΠ ΘΒ ΑΥΙ, 

δὲ ρυγῖναιι5 1π ΘΟ] 1115. 146 ποι οαγΘ., τὰ σ- 

5110] ΟΡ Ῥα}]οα νϑοισα! α δ [π|5} ρα πάτιπι ἃ} 
ΘΧΔΟΙΟΡΙθιι5. πο δάϊσαπίμν. ΒΘΙ απ δγαΐ, πὶ 

δἰϊδην Ρ6ι Πεῖοτὰ5. (6 ᾿ἰδάάθη σοῦᾶπη Π)60 δὲ ποιηϊ- 

ΠΙθι15 ΘΟΠ θϑία ΘΙ]. ΘΟΠΒΘΠΙΆΠΘΙΙΠῚ ὁ556., αἱ 

ΤΟΥ ΓΘ) ΠΟΙ ΠῚ ΠῚ ἈΠ Δ 115 1Π ΘΓ ἀἰθϑὶ πα 15, δὲ 

ΔἸ ΊΟ5. ἅ|105 ΘχΊσθ πα ποθ Θχοοσ ἐθΕ5., ἃ0 ΡΘΡ 

γῸ5 ΠΟΙ ΠῚ τι5 ΠΙσθαϊ ΠῚ Π]ὰ5. ἃ γΈΪΠΟΓΘ. ἸΠἴθσΓὰ5 

ὨάΡογθ. Αἀ ἴθ Πδοο βου!  Πλ15 ΠῸη «πος πα 6685, 
τι ἴ6 νου θὶ5. πουίθηαν ( ΠᾺΡ65. δηΐπὶ ἀοιηδϑίϊοα 

ῬΟΠΉ]ΗΪ πηθίπ θη ϊ ̓ποϊ διηθηςα), 564 τι Ρ6Γ ἴα 41- 

50 ΟἸΠΠΠ65, 41Π| ΘΧχ ἴθ ρεπάθηϊ, ϑαποίαππι δὰ ᾿γὰ- 

ΟΠ ΠΔ| ΠΟῸΠ ΡΓΟνΟΟΔΙΘ.,, οἵ ΥῸΠὴ γ ΘΕ ΓΔ} Πγα]ὰ 

σοηϑαθιιά!πθ6. ἹπΠα ΠΠ ουθηἴθη ΠῸΠ ἴδοογθ. ΝΘήτ 
ΘΠΪΠῚ οἷ5 {110 Ρδοῖο Δ θχδοίίοπθ5. ργοβιηΐ 1|τ8- 

τη ηΐᾶ : Θὲ τη] 11Π} ΘΟ  Ἰ551 ΠῚ 11 1Π ΔΠΪΠΊΟ 511501- 

Ρὶαπε. Τ{Π0Ὶ ΘΠ] ΠῚ} [ΠΟ Π.]Π65 ἢ ΡΟ] Γ 115 ΘΧ θυ ἐδ] 

{ππΘΡῚΠ 7, ΠΟ ΔΙΏΡ] 115 5ονοο Ριοροραηΐ, 564 

[ρα 15. 1Πϑ ΓΘ ἔπ ἀο αἰ] 10 15. Π5Δ ΠῚ 510] 

ΤΠ ΘΠ ΠῚ) 6556 5] πὰ Πά τη} Οχ᾿ἰβιϊπηδηΐ. 5ῖν6 Ἰσὶ- 

τὰ} ΠΟΙ ΠῈ15 ΘΘ]ΘΡῈ5 ΡΟ πὰ Ἰη[δΡἂΐ ΡΘΡ] ΡΒ; ΠΟ 

ἃ περὶ τοῦ μὴ δεῖν 1 Υ ἐγθιπι αἰ πη τα δα] ἀἴτηιιβ οχ 

ΟΟ15]. ρτίπιο εἰ Με. Ττεὲβ ἅ}Π1 (ὐοαϊοο5 Ηδη]. ΒΘρ. 

βοσαπηήτι5 οἱ (ο15]. βεοσηάι5 δῖ. ὀχ μιθεπὶ ἐἰα] τὴ : 

ὥστε παύσασθαι τοὺς τῶν δημοσίων πράχτορας τοὺς ὅρ-- 

κοὺς τοῖς ὑποτελέσιν ἐπάγοντας. {7 ριυι ἰοαγιση ρεοιιιῖα- 

γμπὶ οααοίον 5 εἰθδίπατί ἐπ }ιι5} “απ αὐ ἴον νυ - 

᾿ μ᾿ 

Πα μὴ παροργίζειν τὸν ἅγιον, υἱηδὲ 

ἃ Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δρχοῦν. 

-' , , ᾿τὟν 7 » , 

Οὐ παυόμεθα χατὰ πᾶσαν σύνοδον διαυαρτυρό- 
᾿ “»}ὔ - -τν ᾿“-3ϑὔ 

μενοι, χαὶ ἰδία ἐν ταῖς συντυχίαις περὶ τῶν αὐτῶν 
μ , Υ͂ Ἁ Α - 

διαλεγόμενοι, ὥστε τοὺς ὅρχους ἐπὶ τοῖς δημοσίοις 
’ τ ΄-Ὁ- - 

τελέσμασι μὴ ἐπάγεσθαι παρὰ τῶν ἀπαιτητῶν τοῖς 
, Ἐ ς τω 

ἀγροίχοις. ἢ Λειπόμενον ἦν χαὶ διὰ τοῦ γράμματος 
᾿ -Ὁ “- ΞΖ τω 

περὶ τῶν αὐτῶν ἐνώπιον Θεοῦ χαὶ ἀνθρώπων δια- 
7 “ τω 

μαρτύρασθαι, ὅτι προσήχει παύσασθαι ὑμᾶς τὸν 
,’ὔ » - Ὁ 

θάνατον ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων ἐπάγοντας, χαὶ 
“᾽ν » “- “- 

ἄλλους ἐπινοῆσαί τινας τρόπους τῶν ἀπαιτήσεων, 
Α ΝΑ κ - - ’, 

τὰς δὲ ψυχὰς συγχωρῆσαι τοῖς ἀνθρώποις ἀτρώτους 
Μ γ΄ “ε ᾿ Ἵ οΨ 

ἔχειν. Ταῦτα πρὸς σὲ γράφομεν, οὐχ ὡς σοῦ δεο- 
; - - Ψ 

μένου τῆς ἐχ τῶν λόγων παραχλήσεως ( οἴκοθεν γὰρ 
ἘΝ Α Ἁ - 

ἔχεις τὰς περὶ τὸ φούεῖσθαι “ τὸν Κύριον ἀφορμὰς), 
5λλ᾽ ᾿ναιδιδ οὐ κα τ ρὰδο 5 ἢ ΡΥ - 
ἀλλ᾽ ἵνα διὰ σοῦ πάντες οἱ ἀνεχόμενοί σου διδαχθῶσι 

,ὔ 

ἀπηγορευμένον 
τν - “0 7, ., ς“ ὁ. ,ὔ ᾿ πρᾶγμα τῇ πονηρᾷ συνηθεία εἰς ἀδιαφορίαν χατά 

Κ .} ε }Ὶ “ Ξ, Ν λό "] "» }Ὶ , 9 γειν. Καὶ γὰρ οὔτε ὄφελός τι αὐτοῖς πρὸς τὰς ἀπαι- 
7, Η --  ἠἠῳώω ἂς, Δ ΄ “Ὁ 

τήσεις ἐκ τῶν ὅρχων ἐστὶ, χαὶ ὁμολογούμενον καχὸν 

τῇ ψυχῇ προσλαμόανουοσιν. ᾿Επειδὰν γὰρ ἅ καταμε- 
, 7ὔ Ν 

λετήσωσι τὰς ἐπιορχίας οἵ ἄνθρωποι, οὐχέτ' ἑαυτοὺς 
ΡῚ ΄ Ν ᾿Ὶ Υ͂ 5Ἃ ᾿ ἧς , « Α 

ἐπείγουσι πρὸς τὴν ἔχτισιν, ἀλλὰ ἀπάτης ὅπλον χαὶ 
- -- ΕῚ ᾿ 2. - 0 ΕῚ " ᾿ « 
ἀναδολῆς ἀφορμὴν ἐξευρῆσθαι αὐτοῖς τὸν ὅρχον 

εἰς αἴας. 

Β λειπόμενον ἦν εξ. βεσιηά 5 λειπόμενον ἦν οὖν. 
«τὸν Κύριον 1 [{ὰ τοῦδε Οοάϊοε8 φαΐϊπαια : οὶ 

τὸν Θεόν. Φ 

ἃ χαταμελετήσωσι 1 ΕΔ1Ὶ χαταμελήσωσι, φιοα ἐπηοη- 

ἄαι Ηαγεαπι5 Οοαοχ οὔτ {Ἰ01ι5 4115, 



ἘΡΙΒΘΤΟΙΛ 

Ύ ν ΚΥ . 
οἴονται. Εϊτε οὖν ὀξεῖαν ἐπάγει τὴν ἀνταπόδοσιν 

μα δ. “Ὁ. , ,, Ἱ ΟΣ ἊΝ ε 
τοῖς ἐπιωρχηχόσιν ὃ Κύριος, οὐχ ἕξουσι τοὺς ὕπα- 

ὰ Ὁ ,ὔ -Ὁ ΕῚ 

χούοντας, τῶν ὑπευθύνων ὑπὸ τῆς τιμωρίας ἀναλω- 
7. ΕΣ } 

θέντων " εἴτε διὰ μαχροθυμίας ἀνέχεται ὃ Δεσπό-- ἢ 
Χ Ὗ - 

τῆς, ὃ προλαδὼν εἶπον, ὅτι οἱ πεπειραμένοι τῆς 
“ -Ὁ τῷ ,ὔ τὼ οτὦ -νν 

ἀνοχῆς τοῦ Κυρίου, καταφρονοῦσιν αὐτοῦ τῆς χρη- 
,ὔ τ 

στότητος ᾿ μὴ ἀνομείτωσαν διαχενῆς, μηδὲ πα- 
,ὔ ἣν - 

ροξυνέτωσαν ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τὸν Θεόν. Εἴρηται ἡμῖν τὰ 
- 5» ,}:Ὄ ΄ ΝΜ ΄ -" Ὁ 

ἥμῖν ἐπιόάλλοντα, ὄψονται οἱ ἀπειθοῦντες. 

ΠΧχχν- Ωἤ5 

Βα θτιηΐ (αὶ ἴῃ {π|5 νοοδιϊ Ροβροπάοαηξ, οοηϑιιτη- 
Εἰ5 ΘᾺ ΡΠ ΤΟΙ͂Ο «ΘΙ ΓΟΥ] 15 : δἷν 6 Ῥαιθ ΠῚ ἀπ] ΠΟ 605 
ἰοίονοὶ Το ητι5, 4 Πἴδη τὰΐ ΥΪτι5. αἰχὶ, ααὶ 
ΡΠ θηΠλπιὶ ΠΟΙΏΪΠΙ ΧΟΡ διιπι., ᾿ρϑίιι5. σοπίο- 

πη Πτιπ: θΟΠΙζαΐθμη ; Π6 ΠΡ πβέγα ἰΙθσθιὴ γι ϊθηΐ, πο- 

46 ἴῃ 86 |ρ505 Ποῖ ᾿γᾶπὶ δοοθπάδηϊ. ὈΙχὶ ητι2 
ἄθριι, νι ἀθραπε ᾿πημηο σοι]. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ πς-΄. ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΤΧ ΧΧΥῚ. 

Ὅεαε Βαρῖτας αἱ ΡῈ 4.05 ἀϊγορίαπι Του μοὶ ῬγοβΌγ ἰογὶ {γιτη θη ἔτιπη, ΡῈ δοβάθπι υϑϑεϊπαίαν. 

" Τῷ ἡγεμόνι. 

τ ΓΙ Α ,ὔ .- ΝᾺ -« “- 
Ὄϊδα μεγίστην χαὶ πρώτην σπουδὴν οὖσαν τῇ 

,ὕ, - 

τιμιότητί σου, πάντα τρόπον χαρίζεσθαι τῷ δικαίῳ. 
, } ν ᾿ Α , 2 - Χ “- 

Δευτέραν δὲ, τὸ χαὶ τοὺς φίλους εὐποιεῖν, χαὶ τῶν 
΄ -Ὁ κα Ἐν - ΄ 

προσφευγόντων τῇ προστασία τῆς σῆς μεγαλονοίας Ε 
3 - ,ὔ , 2 ΎΒΕΔῚ ἾΝ 

ἀντιποιεῖσθαι. Πάντα τοίνυν εἰς ταὐτὸν συνέδραμεν 
Ό ΩΑῚ Ὁ Ἂ [᾿ , Ἄ Ἁ Ὁ" , τἰ ἐπὶ τῆς παρούσης ὑποθέσεως. Καὶ γὰρ δίκαιόν ἐστι 

τὸ πρᾶγμα, ὑπὲρ οὗ τὴν πρεσύείαν ποιούμεθα, καὶ 

ἡμῖν χεχαρισμένον, οὺς ἐν τοῖς φίλοις ἀριθμεῖν 

8. τοῖς σεαυτοῦ χατηξίωσας " χαὶ ὀφειλόμενον τοῖς 

τὴν στεῤῥότητά σου εἰς τὴν ὑπὲρ ὧν πεπόνθασι 
᾿ 3 ΄ - ᾿ ΕῚ , να 

βοήθειαν ἐπικαλουμένοις. Σῖτον γὰρ, ὃν μόνον εἰχε 
Ἁ ᾿ ᾽ , τ , Ν Χ ΄, 

πρὸς τὴν ἀναγχαίαν τοῦ βίου διαγωγὴν ὃ ποθεινό- 

τατος ἀδελφὸς Δωρόθεος, διήρπασάν τινες ἃ ἐν 

Βηρίσοις, τῶν τὰ δημόσια διοικεῖν πεπιστευμένων, 
Ὕ κί. -χο- - 3 Ψ ὍΝ, ᾿ , Ε Α εἴτε ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἐλθόντες ἐπὶ τὴν βίαν, εἴτε χαὶ 
ἑτέρων αὐτοῖς ὑποθεμένων. Πλὴν οὐδαμόθεν αὐτοῖς 

τὸ πρᾶγμα ἀνέγκλητον. " Τί γὰρ ἥττον ἀδιχεῖ ὃ 
ν ’, 

οἴχοθεν πονηρὸς, ἢ ὃ ἑτέρων κακία ὑπηρετούμενος : 

Καὶ τοῖς πεπονθόσιν ἣ ζημία ὁμοία. ᾿Γοῦτον ἀξιοῦ - 
ε μεν, δι᾿ ὧν “ ἀφηρέθη μὲν, ἀπολαύεῖν, χαὶ μὴ 

ὁ τῷ ἡγεμόνι 515 στα 6 115 {γ65 Δπ ΕἸ υΠ]5ϑίτηὶ (ο- 

ἄϊοο5 Ηλι]. Μεά. εἰ (ὑοἱβ]. [πὶ 411|5. ἔγῖθι5., ΠΟΠΊΡΕῈ 

Ἀδσ. βοοιηᾶο οἱ Βιροί., πο δάἀάιπίιν, παραθετικὴ 
ὑπὲρ πρεσθυτέρων περὶ χαθαρπαγῆς σίτου : (οπιπιεπεα-- 

{ια ΡΓῸ ρ»εςῦγιενὶς οὗ ζριιπιεηὶ εἰ ερείοπεπι. Ῥαϊοῖ 

ὁχ δρίβίοϊα βεψαθηῖ Ππᾶπο βογιρίαιμη ἔμπῖ556 δα Ργωρο- 
βιἔππη Ρᾶρ, ἴῃ {πὸ οἀπιοαίι ἔπογαὶ ΒΆ5111ι|5, Φαθτη 116 

1άοῖγοο ρα νατη ἀρρε]]αΐ, 

ἔ πάντα. τρόπον] Ἐάμο Ῥατγῖβ. χατὰ πάνπα τρόπον. 

Ξεα ῥγφροβιίο πῃϑ 5 ἀδεβί τπ βὲχ Νῖ85, οἕ ἴῃ δαϊξ, 

Βα51. 

8 τοῖς σεαυτοῦ Με. εἰ (Ο15]. ῥυΐπιιι5 τοῖς ἑαυτοῦ. 

Ῥαῦ]ο μοὶ (οἱ5]. ρυΐπνι. οἱ Ἀδρ. βθοιπᾶα5 εἶχεν εἰς 
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Α 

] τωροϑῖίο. 

5010 ΤΠ ΧΊΤΠΌΠ δ ΡΥ Ἰ ΠΏ ΤΠ ῬΓεθϑι ἢ Ε186 ἔπι86 581 
αἸππ1ΠῈ 6556, τι ΟΠ] ΓΑΙΠΟΠΘ 710] [ἀν ϑὰ5. ΑἸ ΈΘ τι], 

αἰ δἰ ΔΙη1015 θΘποίδοϊαϑ, οἱ 605 {πὶ δά τι πηὰ- 

ΘΠ ΔΠΙ ΠΑ 115. ῬΑΙΡΟΟΙ ΠῚ σΟηΠισιαηΐ., {πᾶ γ6. 

(οπουνιηΐ ἔα 116 Ομ] πὰ 1Π Οτιϑὰ Ρ 656 Π|1. ΝᾺ ΠῚ 

οἱ 15 γῈ5 δϑ, ΡΓῸ {πᾶ ἀθρυθοδηη; οἵ ΠΟΡΪ5 

Ρδιογαΐα., {1105 1ΠἴΘΡ ἔπ05. ἈΠΏΪΟΟ5. ΠΙΠΠΘΡΆΓῈ 41- 

Θηδίτ5 65; δἱ 615 ἀθ ῖτα,, {11 σοΟηϑία ἢ δ ἔπι τι- 
ΧΊΠι μὴ δαὶ 1Π]} 0185 4185 ΔοοΘρου τ πί ρΓΟρΡα]βαη 5 

Πρ] ογαπί. ἘΡΕΠηΘ ἢ ΠῚ} Θηΐη] το ἀπιπηΐαχαῦ δά 

ΠΘΟΘΒΘΔΥ ΠΤ Ψ]Γ88. ΤΙ511Π} ΟΡ [ΓΙ 551 Πητ|5. γαΐον ΠῸ- 

ῬΟΐΠθιι5 Παρ θαΐ, συϊάδηι ΘΧχ 1155, ΖᾺ] 115. ΓΘΓΕΠΠῚ 
ΡΕΒΠσαγιιπὰ Δ Πυ] ]δ να ϊο σΟ ποι ΘΠ ἃ οϑὲ, ἴπ Β6- 

Υ515 ΕἸΡΙραθγα ἢ... 5ῖν6 8πἃ βϑροπίθ δα πᾶπο νἱὸ- 

ἸΘη τα πη, 5ῖνθ ἃ 4115 ᾿πάπιο!. Ὑϑγα πὴ Ππ|}}ἃ ΘΧ 

ΡᾶγΓΘ γ65 σαα]ρὰ οαγοῖ. Οὐ ΘΠΪΠῚ ΤὨΪΠιι5 [26 11. 

πὶ {|| 6Χ 56 ΠΊΔΪ115 δ, 1] Δ]1ΟΡῚΠῚ ΠΉ] Ἰβιγαῦ 

Π ΡΓΟΡΙ [ΔΕ 9 ΒΘ {ιἀθηι 146 Π| “ἈΠ. Πτιπ [15 418] 1Π- 
7αγὰ αἰποιαπίμιν.. ΡΘΕ Πγι15 ᾿στεπν, πὶ ΡῈ 4τ|05 ΠΙῸ 

ΒΡΟΙ]Ιαἴτι5. οϑῖ, ἃ Π΄5. {γα πη θη αι η} ἃ] ἴτι πὴ γθοῖ- 

τ 

τήν εἴα. 

ἃ ἐν Βηρίσοις  (Ο15]. ῥυίπιι5 ἐν Βηρίσσοις. ῬαΓΙ5, οἵ 

ΒΙροῖ. ἐν Κηρίσοις. : 

Ρ τί γὰρ ἦττον 1 ΝΊΠ]α που ἸΙοοο νανϊοίαβ πίον δα ξο5 

οἵ τηᾶπιι βουρίοβ (οαἴοο5 ; 564 ἰάτηθη ρμοβίμ]αϊ βεπίθη- 

ἴα, ταῦ Ιεσάτηι8, τί γὰρ ἧττον ἀδικεῖ ἢ ὁ οἴκοθεν πονηρὸς, 

ὁ ἑτέρων χαχίᾳ ὑπηρετούμιενος ; Ομ ἐπῖπε πεΐστιις ἐκ αἰϊὶ 

ψιαπι ψιΐ δια βροπίθ πιαίιι5 65ί, χιιὶ αἰϊογιπι πεϊπὶ- 

δίγαΐί ἱπιργονταιὶ5 ἢ Οὐσοατγιν οηῖπη ΒΆ51Π1π5 Θχουβα- 

τἰουΐ, {πᾶ Ὑἱ ἀοθαπέι ἀιιοίουοϑ. 1ΠῚ ΠΥ ΠΒΕΤῚ, 51 68]- 

Ῥᾶπῃ ἴπ ἃ]105 ὑγαπβίουτο ροββϑοηξ, [θ166πὶ δα Ἰεἴο ῬατΊβ. 

χαὶ γὰρ τοῖς. Πθεεβί γάρ ἴῃ βερίοπι Ν585. εἱ δα, Β851], 
΄ ς ἀφῃρέθη, μέν ΕΠ Ῥατῖβ. αι ἐξ αὐτῶν τὸ ἀφαι- 

ΟἸαβ5ῖ5 ΠῚ 

“Πἴἰας 

ΟἸΧΧΙΣ, 

ἀπιιο 375. 



ΟΙαφοῖ5 1ΠΠ. 

“Πα ς 

σοσχα. 

“ηπὸ 3732. 
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Ρἷαϊ, πος εἰβ Πισθαῦ [ἈοϊποΥ 5 οι] ρδη} ἰπ 8}105 Ρ6}}- 

66. Οὐδ δαἴθι ΠΙΟΠΙ ΘΠ δϑὲ Γ6Ὶ ἔγιι ΠΠ ΘΠ ΓΆΡ 

ῬΘΠ αν ἸΔῈ ΟΠ τισθυθ., ἐδ ΠῚ (Δοϊθηλτι5. ἴπι86. ΠΏ ΔΠ]-- 

ποϊταιῖ5. Βοποἢοοπιαῖι,, δὶ θα πὶ σομίουτο ἀἰσπαίτβ Β τιμησόμεθα τὴν παρὰ τῆς σῆς μεγαλοφυΐας, ἐὰν ἄρα 

[0 Υ]5. δοῦναι χαταξιώσης. 

5. ΒΑΘΙΜΙ ΟΑΘΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΒΌΟΟ, ΛἈΠΟΉΙΒΡ. 

- “- Α , 
ἐξεῖναι αὐτοῖς ἐπὶ ἑτέροις τὴν αἰτίαν τῶν τετολμὴ- 

, 5 ῃ ἀ Ὁ δὲ ἄξ κ 2 ἿΞ 
μένων ἀναφέρειν. σου δὲ ἄξιον, τὸ τὴν ἐχ τῆς 

σιτοδείας διαφυγεῖν ἀνάγχην, τοσούτου τὴν χάριν 

ἃ ὅσου δὲ ... τοσούτου 1 815 Ηατγ]). Μοά, (οἰ5], ρυῖ- ρεθὲν, 56 πο Ζοδαπὶ ἴῃ 5ορίθπη Δῖ55. οἱ ἴπ δϊε, Βα51}, 
παι οαπῃ ἀποθιι5 1115. ΕΊΤΕ ὅσον δὲ ... τοσοῦτον. ἴῃ {ἃ Ἰορίταν, ἀφῃρέθη μὴ ἀπολαύξεῖν. ΠΡΊάοπι {γὸ8 

Μ95. ἀφῃρέϑημιεν, με} {1105 δροϊϊαιὰ διυιγειιδ. 

ξΞ--------------------------Ξ------Ξ---
------------ςςς-ς-ς----ς-ς-ς-ς-ς---ς---

------ἰ 

ἘΡΙΘΤΟΙΙΑ ΤΧΧΧΥΙΙ. ἘΠΙΣΤΟΛΗ πζ΄. 

Ἑλάοπι ἄς τὸ βου Βαβι αα Ῥτωβι θην, {πο πὶ Ε]τα πὶ 6556 ον  πλι18. 

δὲπθ ἱπιδοτὶρίϊοτιο 6 ἰϊδάθπι τοντι5. ᾿Ανεπίγραφος “ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν. 

ΜΠΡδζτι5 5Π| 4 ΠΟ 0 ἴθ 56 1|65{0Ὸ ἴδ ΠΠΠΠ Π6- ᾿Εθαύμασα πῶς σοῦ μεσιτεύοντος τοσοῦτον ἐτολ- 

[5 ῬϑυΡθιγατιπι 511 1 ΘΟ ΒΟΥ ΓΘΡ Ια ; 60 τι 

«πο4 πιπίοιιπι Πα θΘθαΣ βιιβίοπίαηἦδο νἱτ5 Ὀγδοϑὶ- 

ἄϊαπηι, ἰ4 οἱ δυδρίαμηι 51}. ΘΟ ἀιιῖθηὴ δ Γαν 551 Π}11ΠῚ 

δϑι, {Ππῶ οϑὲ, φιιοα «αὶ ποο διιβὶ διιηῖ, ἔΔοΙ ΠΟΥῚ5 οα]- 

Ῥᾶμπι ἰπ [6 ἐγΡαϑίθγιιηξ : 4116 ΠῚ ΡᾺΓ ΘΓᾺ  ΠΟῊ τπηοάο 

ΠΟΠ ΡΘΡΠΙ ΘΓ, 564 δἰίαπι [ΟΕἸ5 νΊ ΡΠ] 115 ᾿πΠ ρΘἸγὸ 

μήθη χαχὸν χατὰ τοῦ ᾿ συμπρεσθυτέρου, ὥστε ἣν 

μόνην εἶχεν ἀφορικὴν τοῦ βίου, ταύτην διαρπασθῆναι. 

Ὁ Καὶ τὸ δεινότατον, ὅτι οἵ τοῦτο τετολυιηχότες, ἐπὶ 

σὲ τὴν αἰτίαν ὧν πεποιήκασιν ἀναφέρουσιν, δ᾽ ὃν 

οὖχ. ὅπως ἐπιτρέπειν. τὰ τοιαῦτα γίνεσθαι, ἀλλὰ 

χαὶ παντὶ σθένει διαχωλύειν ἀκόλουθον ἦν, μάλιστα 

«αομηΐητι5. Π6θο ΘΟΙΏ ΓΔ Π ΓΙ τη χῖ 6. Ζυ] 46} 

ἴῃ “ιιοϑν 5 ΠΟΠΊΪΠ65 ; 51Π| ΠΉΪΠτΙ5., 584 {6Π}| ΘΟΠΙΡ ἃ 

ῬΡΘΒΟΥ ΓΘΡῸ5 57 ΘΟβ4π ἀποϊααοὶ ἰάθη ἃς ΠΟ5 56}- 
εἰπὲ, ἃο δαπηάθιη ρ᾽θίδε5 νἱᾶπὴ ᾿πθιιηξ. Τίδατι οἱ 

41 {Π}01 οὐρὰ 658 τιῦ Π16 ΓΘΟΡΘ6Β ; ἴχο ΟοἷἴΟ 4186 ἃοία 

δ1ηΐ σον ΡΙσαμίαν. Ῥοίθϑ ΘηΪπ, Ποῖ ἄομο, οἱ ᾿πϑθο 

οἱ Τιῖϑ δάμιις πια]ονὰ ρου ἤσουθ, 4αΊθτι5 σοπϑι!ιιη ἢ ἐθέλης. ᾿Ιϊἱπέστειλα δὲ χαὶ τῷ ἄρχοντι τῆς πατρί- 

ν ] του 15. θοῦ ρ5ὶ ἀπίῃ οἱ δα ραῖνϊθο Ῥυδοροβίπιηι : δος, ἵνα ἐὰν " 
ο 

Ν 

τιῦ 5ἷ διὰ 5ροηίθ δια [λσθθ πο πϑρῖηι,, Ππ4Ἰοῖο- ἢ δίκαια, ἐχ τῆς χινήσεως τῶν δικαστηρίων ἀναγ- 

ταπ ἁιιοιον [6 ἔλοουο σοσδηῖι}}". 

}Ὶ Α , ᾿-εἢ Ὁ 

μὲν χατὰ πάντων ᾿ εἰ δ᾽ ἄρα, κατὰ γοῦν τῶν πρε- 
’ ’, - 

σθυτέρων, καὶ τούτων ὅσοι ἡμῖν δμόψυγοι, χαὶ τὴν 
-χέγο -" ΤΣ ΣΙΣΕΙ ἊΝ "» ΠΥ ΞΥ αὐτὴν τῆς εὐσεδείας δδὸν πορευόμενοι. [ἐϊ τι οὖν 

, ξ΄. “ὦ -Ξ - Ἁ 
φροντίζεις τοῦ ἀναπαῦσαι ἡμᾶς, ταχέως διορθωθῇ- 

Α , ᾿ ’ Ἁ - 

ναι τὰ γενόμενα ποίησον. Δύνασαι γὰρ σὺν Θεῷ 
Ἁ - ν ν , ΄ μα τὰ 

χαὶ ταῦτα χαὶ ἔτι μείζω τούτων χατοῤθοῦν, οἷς ἂν 

ῳ 3 ᾿] -Ὕ -«᾿ 

ἀφ᾿ ἑαυτῶν μὴ θελήσωσι ποιῆσαι τὰ 

χασθῶσι ποιῆσαι. 

« ὑπὲρ τῶν αὐτῶν  Ηἶππο {{πὰ] πὶ ἀοβατηβίπαιιβ εχ ἴπ 41πὸ δἀιοαίιϑ {ποταΐ ἀρια ανΐδπι 5διιᾶτῃ. απ ἄθπὶ 

(οαϊεῖθιις Πάν]. (0151. βεουπᾶο οἱ Ἀορῖο βοοιπάο. 

Ἡλθοπΐ 4111 ἐπὶ ἐχδικήσει, ἐδ πιπίοπε. ἘΔ σουταρία 

ἐπὶ εἰκήσει, (ο15]. ῥΡυΐπιιβ ἐπὶ χήσει. 

ἢ συμιπρεσθυτέρου ] Με. οἵ (0151. ρυΐπιιβ ποεσ 
᾿ 

τέρου. 

Ε ὃν οὐχ ὅπως ΕΑ 15. σγόοῖριβ ῥυδτηϊ πηΐ εἰς, 

Οὐδ Ργθροβιῖίῖο ᾿θριταν οἰΐατῃ ἴῃ (οἸοΊθὰ5 γοἴιβ 1551-- 

ταῖβ (ο15]. εἰ ΜΙ|εά. 564 τῇ 15 Οσά!οῖθιι5 ἀοϑιπΐ ργο-- 
.Φ , ᾿ ᾿ὔ - 

οοἄοπεϊα νευρὰ ἐπὶ σέ. Ἠαν] ρα πιιηι οἴαπὶ 4115 {παΐαοῦ 

δϑαααἴι5 501. 

Ἀ ἐθέλῃς } (151. ῥσίπαιβ ἐθέλεις. 

ἱ τῆς πατρίδος] Ῥαϊτϊαμ βαάμῃ γοσαὶ ΒΑ5111π|5 Ἰοσιιχη, 

6υ- 

Ἰθοιιπ βγη λον ἀοϑῖσπαΐ βαρτγαὰ ᾿πῖ110 ΕΡβίοϊα 8. Αἷς 

ἴῃ Ἐγρίβίοϊα 51 56, οἵαπὶ ΡΠ] τ τι5 ἴῃ Ῥα γα {πη Θ ΠΕ} 5 

Τλοιπ, ᾿πβο] αὈΉ ΠΓον ἀο] αἶθ56, {αοα ΤΙ πῖτι5. ἔτ τη }88 

(οπβίαπ ΠΠΟΡΟΪ ΔἸ] αΐδο δι θβουι ρβιβδοῖ, απο Δαΐο πη 

ῬΓΟΒΡΥ ΓΟσπι πὴ {|| ἴπ ματα Β451111: ἀορεθαῖ, ποη Δ] τπππ 

6586. Ῥδυβρί οἰ ταν οἱ ρυεβθγίογο, 4] ΒΆ5111 οοΠ]δοίᾶ- 

Ποιι5 ογαΐ, ἂς ἀοπηιπι, ἴῃ {πὲ ΒΑ511|5 δ ποαί 5. [πὸ -- 

ταῖ, σογοῖϊβ σοπ ΠΟ ΠἼΡῖτ15. ΘΟ πη ϊϑϑᾶτῃ Δα] ηἸδίγαθαΐ., 

αἰ Ραΐεῖ εχ Ἐριβ[0115 80 εἱ 81, 
Ἀ ἀφ᾽ ἑαυτῶν 1 [ἃ 58.6χ. Μί35. ἘΠΤΕ ἐφ᾽ ἑαυτῶν, Μοχ 

(015]. ρυΐπηιβ εἰ Μεα. διὰ τῆς χινήσεως. 



ἘΡΙΘΤΟΙΛ ΤΧΧΧΥΠΙ. ᾿ ΡΠ γ6 «- 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ πη΄. ἘΡΙΒΘΤΟΙΙΑ Τ ἸΧΧΧΥΙΤΠΙΠ]. 

Ἡονίαίιι5. {ποναν ΑΒ] 15 οἰνΐοιη ἃ 8 Π| 0] 1 ἃτΙὉῚ ΘΟ ρα ΓΔΓ[Ι, 561 οἴππὶ τη Ἰκἔγα 5. Ὀ]ΘΡΊ 416 οββοπΐ ἴῃ 

ἈσΥῖ8, ροβίμπ!αι ἃ Ῥγθϑ 6, αὐ νοὶ 46 ΔτιΡ1 δύση πιὰ ΔΙ ἢ ̓πίουπι γοτηταΐ, γο] [οιηΡιι8 ῬγδδεΓαζατῃ ᾿γῸ-- 

γοϑοῖ 

᾿Ανεπίγραφος, ἐπὶ ἀπαιτητὴ χρημάτων. δὲσιθ ἐπιδογ ρίϊοτιθ, οατιδα Θακοίογὶς ρδοιιπίατιιηι. 

᾿Γὴν δυσχολίαν τῆς συγχομιδὴς τοῦ ' πραγμα- Οὐαπη ΑἸ 0116 511 Δυντι ΠΣ σΟΙΠραγ ΔΕ ππτ Ὁο- 
τευτιχοῦ χρυσίου, πάντων μάλιστα ἣ σὴ τιμιότης ΒΕ σ6ΥΘ, ΟΠΙΠΪΙΠ) ὩΠΑΧΙΠῚΘ. Ρ δοϑίαητα ἴα πον : 

κατέμαθε - χαὶ τῆς πενίας ἡμῶν οὐδένα μάρτυρα πράτ ἘΠ]ΠΠπ|ηὶ ρα ρου ε5 ΠΟβί 88 ἐθϑίθηι ἔπη 10- 

τοιοῦτον ἔχομεν, οἷον σὲ, ὃς ἐκ τῆς μεγάλης φιλαν- οτρ]οἴοπι ΠΑ Θηλι15, {18} ἰΘ ΘΙ Ρ511ΠῚ : {|| 5ι1η1- 

θρωπίας, χαὶ συνέπαθες ἡμῖν, καὶ συμπεριηνέχθης ἮΙ τηἃ Πυιμηδηϊαῖθ δὲ ΠΟΘΙΡῚ ΒΘ [15 65, δὲ ἢδοίθ- 

μέχρι τοῦ παρόντος τὰ δυνατὰ, οὐδαμοῦ τὸ πρᾶον Πιι5, {π|ΔηΓπ}} ἴπ 6 [1 , Ἰη ἀπ] θη ον ΠΟΙ Ἰβοιιηὶ 

τῆς ἑαυτοῦ τῶν τρόπων χαταστάσεως ἐχ τῆς τῶν ΘΡΊΙ51) , Πιι5 ΠΔ}} ἃ ΘΠ 1110 ΠΟ ΠῚ ἔπουῦ τ Π οἴδίαι 

ἄνωθεν ἐπιχειμένων ταραχἧς παραχινήσας. ᾿Επεὶ ἀἰἸδοΘ6Π5 Ὁ ΠΠΘΓΠΠ1 ΘΟΙΊΙΠΏ, 7188 ἃ 511 }ΠΠΠ]ΟΥ ] τι5 

οὖν ὑπολείπεται ἡμῖν ἐχ τοῦ παντὸς σταθμοῦ ὀλί- μοτοδίδι 115. ̓ μηπἸ ΠΟΡαπτ. ΟἸοπϊαπὶ Θ᾽ τι) τ ]]- 
γον ἔτ: χρυσίον, χαὶ τοῦτο ἀνάγχη ἐχ τοῦ ἐράνου, 4{πι1Π| 65 ΠΟΙ15 418 ἰοΐὰ 5118 ῬΔΙ] ΠῚ Δα ; 
εἰς ὃν προετρεψάμεθα πᾶσαν τὴν πόλιν, συγχομι- ἀδο 1Ππ4 δχ 5Υ ΠΡ] , δα 4πιᾶπι οἰν] αἴθ πὰ τπιηῖγον- 

σθῆναι. παραχαλοῦμέν σου τὴν ἡμερότητα μικρόν δ58Π1 ΠΟΙ ΔΓ 511Π|115., ΠΘΟΘ556 65: ΘΟ] Ποῖ ; οἰθιηθη- 

τι ἐχτεῖναι ἥμῖν τὴν προθεσμίαν, πρὸς τὸ χαὶ τὸς ἐἰΔΠ1 ἰπ|ΠῈ ΓΟΘΆΠΩΙΙ5., ΠΟῚ5 Ρ ΘΒ ΕΠ ΠῚ ἔΘΠΊΡῚΙ8 

ἔξω τῆς πόλεως ὑπομνησθῆναι. ᾿Εν ἀγροῖς γάρ ἐστι ΡΔΠΠΒΡΟΙ ῬΥΓΟΙΌρΟ5, τ οἵ 48] ἃΡ πὰ ἀρβαηΐ, 

τὸ πολὺ τῶν ἐν τέλει, ὡς οὐδὲ αὐτὸς ἀγνοεῖς. δαπηοποδπέιν. [Π ἈσῪΙ5 ΘΠ]Π δηξ Ρ] ΘΓ 4πι6 πηδρὶ- 
᾿Εὰν μὲν οὖν ἦ δυνατὸν παρὰ τοσάσδε λίτρας 5[ΓἈϊτιιπ., ταξ ΠΘ 'ρ56 Ζαϊάθπι Ἰρπονῦᾶβ. Ουοά 5 
ἐχπεμφθῆναι, τοσοῦτον γὰρ ἡἥμῖν ὑπολέλειπται, Β 1[ἃ ΤΩΙ ρμοίδϑε, πὲ ἰοὺ Π| τ ἀδϑιίηξ, ἔδη ἐπ] 46] 

τοῦτο γενέσθαι παραχαλοῦμεέν σε" χἀχεῖνο ἐπαπο- ΘΠΪΠῚ ΠΟΡΙῚ5 ΤΟΙ ΖαηῚ δϑὲ, μοο τὖ ἤαΐ, [8 τόσο; 
σταλήσεται ὕστερον " ἐὰν δὲ πᾶσα ἦ ἀνάγχη ἀθρόον εἴ ΤΟΙ ααι Δ ροϑίθα μη} ΘΠ : 51Π| ἃτι [6 Π ΟΠΠΪΠῸ 

αὐτὸ παραπεμφθῆναι τοῖς θησαυροῖς, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ΠΕΩ6558 ἐδΐ 1Ππ|4 51 πππ} ΓΓΑ ΘΠ ΕΠ 1π| ἐπ ΘϑαιιΓῸ8 : 

ἠξιώσαμεν, πλατυτέραν ἡμῖν γενέσθαι τὴν προ- 14 4αοά Δ} ᾿πλεο εἰ Παριταν! , τὶ ΓΘΠρτι5 ἐπα Ἰοἴστη 

εσμίαν. ΠΟΡῚ5 ργοάτιοδϑ. 

1 πραγμιατευτικοῦ χρυσίου 1 Αἀστπι ΠΠπ4 νοσαθαΐαῦ. δηπο 308, 1υϑβοταῦ Οπεπεπι οαποηιθηι υδϑέζιει 6α ἤζ αἱ. 
οοπιραναἰιεζιιτιι, 4αῖὰ Ἰάοῖγοο σομογορθαΐαν, αὖ ἱπάθ ϑερί. αὐ Καί. “ρνιἐϊς ἰαν Θιεϊοπῖνιις τρααὲὶ : ργορο- 

Ὑοϑί65. ΠΏ} 1} 1168 ΘΙ ΡαΓαΤ ἔτη", πἰ ΟΡβοσναῦ οί πο- οἶα Πεοίογὶ ργονίποϊω υεῖ ἐ]τις οὐοεῖο οσοπαάεπεπαίϊο- 
ἔγθάτ5 Δ ΠΡ. 1 (οά. ΤΠοοά. {{. 6, 165. 8. Νὰπι πίς ρωπα. {Ππ4ᾶπ ραϊοξ πάτο ΒΑ51111 ρ᾿βίοϊαπα δὰ Ἀε- 

ῬΓΟνΙΠοΙθ Ουϊθη15, θχοθρίῖβ ἀπᾶθιι5, ποῖῖρε Οβγοθπθ οἴογοπι (ἀρραδοοῖς, φιθπι ἘΠΙᾺ ΠΣ 6556 «ΠῸῃ ἰΘΥΠ0115 
οἱ ἰβατνια, ποη γοβίθμη ᾿ρβᾶπι ΤΩΙ] ἀγθτὴ ΡΥ θῈΡαπέ, [6 Οδιιδὶ5 ΟΧΙβ Δ Πλ118, ΒΟΥ ρΡ ἃ ΠῚ 6586 Τηθη86. ΝΙΆΡΓΟ 

5644 ΔανΙΤ ΘΟΙΙρΘΠΒΑ 1018 σταίϊα, ῬοΥΤῸ Ὗ ἀἴθηβ ἢ δο ποὸπ ἰοησα ἃπίθ Ρ850Πἃ, {ιιοα μου ἀηπο 8572 ᾿ποια τι 

1δρ8 ϑθοιιπα 6] πβάθιη {{{π|1, 46 ΝΙΆΛΟΙ αΠΟΡΟΙΣ ἀαΐα οϑὲ ἴῃ ἄϊοπι οοΐαντιπι ΑΡΥ1Π15, 

ΤΟΝ, {Π1ν 1 

ΟἸα5515 11]. 

“ας 

ΘΟΟΧΠΠΙΙ, 

ἴππο 372. 

Ργωβι 15 

᾿ππιδη ἴα 5 

εἴ σομϑβίδπ- 

ἰϊα. 

ΡΙουίηπα 

Μαρσῖοινα- 
στη ἴῃ ἃ- 

στὶβ ογαῃΐ 



ΟἸα5515 11. 

“1“ἰκ5 

ΘΟΟΙΧΎΥΠΙ, 

“ἵππο 372. 

“δ ὃ ἘΞ ΒΑΘ ΟΕΒΛΑΚΕΙΕ ΘΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. ΑΚΟΗΙΕΡ. 

ἘΡΙΘΤΟΙᾺΑ ΤΧΧΧΙΧ. ἘΠΙΣΤΟΛΗ πὸο΄. 

Ταιτίονὶβ βοϊατααι ΒΑΚ 15. “οβι ἀουῖαπ υἱοὶ ΜΟΙΟΕΙ, οαππςιο ΡὸΡ Τροτοι!ουμ. οἰ οϑίατ αν τ ῬγῸ 86. οὐοῖ, οἱ 

81 δα Οδοϊοπίαϊοβ βου θοπ πὶ 511, Πςοτας. ἀτοίοι : 856 ΘΠΙΠῚ Δ Πὶ ΟΡ Ρ51550 Ῥον ϑα)ίπαπι, 566 ἴλπηυδίη ἢ 

βυποῖο πο! Γαι ατὰ {π| ἢ ογὰ5 ρουίογαῦ, ΝΟραΐ 56 ἀρ ΑἸΠχαπἀϑίτιαν αα ἀαιανη ρυομϊονυουο θο856, Πἰδὶ ἃ Μο- 

Ἰοῖϊο δ] αβάιιο 500 115 ᾿πις1π τὴ [1αΐ σοι πη η15 ΑΙ Πα 51ο οἰουοη τ, 

ἡοίοιϊο ορίδοορο «4 πιϊοολίω. 

1. ΒΟΠι5 Πϑιι5 ΘΟ, 0 Π65 ΠΟ Ϊ5 βα] απ εἰ1- 

ΘΠ Δ 115 ἴππ85 ΡΥ θΘΠ5, ΘΠ ΘΠ 181 (651: 6011 εἰ6- 

ηγε] θὲ. ΝΠ. [6 5115 1056 δϑὲ ἐἰθϑι 6.1} ΠΟΒΕΡῚ , {80 

ΠΑΡ Π115, να] τπ|5. ἴὰ] νινθηϊ, δὸ ΡοῸπᾶ ἔτπὰ οἱ 

πῚ1}} ἀπι μη θτ5 ἀοοιν πᾶ ΡΟΥΘ Π61. Νιμηο Δα [6 ΠῚ 

ΡΘΙ ΓΟΙσ ἸΟβ᾽βϑι πη πὶ ἃ0 ΟΡ Ιλ} [Λίγο πὰ ΠοΡο- 

{πϑῖιηλ Ομ ἀἰαοοπιι) ἀὐνθηϊθηΐθιη οθ θϑίου ἴθ. 

ΤῈ ῬΡῚΠηΪ5. πὶ ἀθρυθ θυ 5 ΡΡῸ ΠΟΡΪ5., Π6 ΡΟΓΊΙΪΟ 51- 

1115 Οἰ ΓΘ! ου]ο., πΘάτι6 Ρ ΘΟΙθιι5 γΈϑι}}5 Πρ 6 α]1- 

ὨΙΘΗ[Ο, ΠἸΙΟΙΏΪ Πτ15 ΠΟ. ]Πτ1} μ᾽ αοοιϊβ. Ποῖ πη 6 5ι15-- 

ΘΘΡΊΤΉ 115 ΘΕᾺ ΠῚ 5. τι ΟΠ] Πα Ρ61 ΓΘ ἀἸοἴτιη [ρα ΓΘ ΠῚ 

ἰσΠ 6.15 ΟΥΑΙ ΠΑΡ: ἃς 51 αὐ ΟςοΙἀθηΐα]θϑ βου θοη- 

ἄτι θϑῖ 5 ρυορίθιθα {πος ΠΠ ἴθ δὴ 511Π| ΠΘΟΘΒΘΑΡΙΟ 

ΘΕ 4} 41} ἴ1ΠῸ 6 ΠΟΒ[}15 ρου ρθη κἰο., [5 ᾿ρϑὰ5 {Π|- 
τογὰ5 ἀἸοῖοβ. ΝῸ5. δ] ΠδοΙὶ ἀἸαοοπιη. ϑ Ὀ] μι} 
4 11Π15. ΠΛ 5511.) 50 Ρ5ιμητι5. δα ΠΙΥΡΙοΟ5., οἱ δὰ 

ΤΆΠ166 οἱ (ἈΠΠ186 ΘρΡίβοοροβ., οἱ «ιιοϑβάδηι 8]105, αὶ 
ῬΟΙνῦτη ἃ ΠῸ5 ΠΠ τοΡὰ5 ἀθάθγαη!. (Ὁ ΘΠ ἈΠθιι τὴ 

ΔΙ ΘΙ 5 τιξ ΓΔΙἢ 118} ἃ ΘΟΙΠ 111 50 ΠῸᾺ] τη τα {1} 
ΑΙ α]5., 41 Π ΓΘ ἃ5 Βθοι Πἃ5 ἀοἴθναι., 4τπιὰ5 1056 

7 θοῖο ὄχαγανῖ. 

5. Οποα ἸΔη} δ γύρο ἢ ἰβϑ᾽ Πλ 1 } ΘΡΙ5ΟΟριη 

ΑΒ Παβιπη. ἀἰΠ6ῖ,. ΡΓΡῸΡ 6. 50] θη ἴθ ἢ. ΘΧΙ ΠΙΆ ΠῚ 

ὑπᾶπὶ ΡΟ ΘὨ τα. ἸΠΟΠΟΡΟ,, ἤθυὶ ΠῸΠ Ρο586., υἱ 

ΠΙΕΙ5 ΠΕ ΓΘΡῚ5 ΔΠαυΠ1ἃ ργουη νυ θατα, ἀπὶ Φα ατι8 πὴ 

ΘΟΥἢ {τὸ ΟροΥῦῖθὲ ρον Ποιαίαν,, Π15] οἱ ἃ γ θῖβ., 

4 παρασχόμενος ΕΔτῚ αἀάδυπὶ ἀπΐο μᾶπς γΌσοπ ἂτ- 

ΠΟ] πὶ ὁ, 411 δοδι ἴῃ (οἱ5]. πτοία οἱ {υῖθιι5 4111. 

ΤΠ δοϑὲ πὸ ορίβίοϊα τη (οάἸοῖθι5 Με εἰ αι], 

» σου τό Ἵ 810 Πυδίπον ΝΜί55. ῬΓῸ ἐὸ 4ιοᾶ οτγαΐ ἴῃ 
οα15 τοῦτο. 

ς εἴ τι  νοου]αη τι Δα] ἀϊπητ5 οχ 5ὲχ Ν85. 

ἃ ἐπεστείλαμεν 1 Πὰ Ν85. ἔγο5 : τηᾶ]6 1π 6115 ἀπε- 

στεΐλαμιεν, πειϊδίτηι5, απο Ῥυρπαΐ οἰ βοηΐοηία Βὰ- 
51Π|1. 

ε χαὶ Γαλλίαν ας ἀοβαπὲ τη Κ' αἱ. εἰ Πθ5. ξβοιηο 
οἵ (015]. βδοιπιο, ποτὶ ἴῃ (151, ρυῖπιο οἱ ἤορ. ΡΥ πο 

οὐ Βιροῖ. αἰΐοσγο. 

Μελετίῳ ἐπισχόπῳ ᾿Αντιοχείας. 

Ὃ ἀγαθὸς Θεὸς ἃ παρασχόμενος ἡμῖν προφάσεις 

προσηγοριῶν τρὸς τὴν σὴν τιμιότητα, τὸ σφοδρὸν τοῦ 

πόθου παραμυθεῖται. Μάρτυς γὰρ αὐτὸς τῆς ἐπιθυμίας 

ἡμῶν, ἣν ἔχομεν εἰς τὸ θεάσασϑαί "ἢ σου τὸ πρόσωπον, 
χαὶ ἀπολαῦσαι τῆς ἀγαθῆς σου καὶ ψυχωφελοῦς διδα- 

σχαλίας. Καὶ νῦν δὲ διὰ τοῦ εὐλαῤεστάτου χαὶ σπου-- 

δαιοτάτου ἀδελφοῦ Δωροθέου τοῦ συνδιαχόνου ἐ ἐρχῦ- 

μένου παρακαλοῦμέν ϑῈ, προηγουμένως προσεύχε- 
σθαι ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα υἡ περόσχομμα ὦμεν τῷ λαῷ, 

μηδὲ ἐμπόδιον ταῖς ὑμετέραις εὐχαῖς πρὸς τὸ δυσω-- 

πῆσαι τὸν Κύριον. "ἔπειτα χαὶ ὑπομιμνήσχομεν 
χαταξιῶσαί σε πάντα τυπῶσαι διὰ τοῦ προειρημένου 

ἀδελφοῦ. Καὶ “ εἴ τι δεῖ ἐπισταλῆναι τοῖς χατὰ τὴν 

δύσιν, διὰ τὸ ὀφείλειν ἀναγχαίως καὶ δι᾽ ἡμετέρου 

αὐτοῖς ἀπενεχθῆναι γράμματα, αὐτὸν ὑπαγορεῦσαι 

τὰς ἐπιστολάς. Ἡμεῖς γὰρ ἐπιτυχόντες Σαύδίνου, τοῦ 
ἅ ἐπεστείλαμεν Ε] 5. τω “ , ὃ ᾿. 

παρ᾽ αὐτῶν ἀποσταλέντος διαχόνου , 
΄ ΝῚ 48 δ ἣ Ν δ ὰ ) 

πρός τε τοὺς Ἰλλυριοὺς, καὶ πρὸς τοὺς χατὰ τὴν 
- ᾿ς --᾿ 

Ἰταλίαν “ χαὶ Γαλλίαν ἐπισχόπους, χαΐ τινὰς τῶν 
. ᾿ ». }Ὶ 

ἰδίως πρὸς ἡμᾶς ἐπιστειλάντων. Ἰέὔλογον δὲ ὡς 
-Ὦ ΩΣ Ὁ Ν 

ᾧ ἀπὸ χοινοῦ τῆς συνόδου ἀποσταλῆναί τινα τὸν χο- 

μίζοντα δεύτερα γράμματα, ἅπερ αὐτὸς χέλευσον 

τυπωθῆναι. : 
ἌΝ Ἀ εωω 5. ’ -ἰ , -ι 

Καὶ περὶ τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἐπισχόπου Ἄθανα- 

σίου, ἀχριδῶς γινώσχουσαν τὴν τελείαν σου φρόνη- 
ξς ΨΞ [ δι, Ζε - 9 2 ο-ῺὩἍ 

σιν ὑπομιμνήσχομεν, ὅτι ἀμήχανον τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ 
.» τ -»Ἁ φ ,ὔ 

γράμμασιν ἐπιδοῦναι 8 ἢ ποιῆσαί τι τῶν ὀφειλομέ-- 
“- - ,) ᾿ 

γων, ἐὰν μὴ καὶ παρ᾽ ὑμῶν, τῶν τότε τὴν χοινω. 

ἔ ἀπὸ χοινοῦ 1 851ς ΕΟ Ε Βοσ. εἴ αἀΐογάαις (ο15], 

οαπὶ Βισοῖ, αἰΐονο. ἘΔΠΠῚ ἀπὸ χοινῆς. 1}1ο τα ἀπιΐοπι 

Πος ἴοοοὸ οοπισιιπὸ δγποῦϊ, νας ἀρια ΟἸσΟΓΟΠ τ ., Ψ 

οοπεσα “Ζ΄ςἰα. 

8. ἢ ποιῆσαι [{ὰ 586χ Μί55. ἘΔΊΠ καὶ ποιῆσαι. [ηΐτγα 

καὶ ἔτι χαὶ νῦν ἀτελεῖς. (0151, ῥῬυίπηι5 χαὶ ἔτι ἀτελεῖς. 

Βοσ, φυῖσητις οἱ (0151. βοοιηᾶτις αὖ ἴπ ἰσχία, Νεσαΐ 5.ἃἢὕψ 
ΤΠ] οπίτι5. ΑἰΠαπαβίιπη, 46 {πὸ Πϊο ΒΑ5111ι|5, ππὰ- ᾿ 

δασπη 1ΠῸτη 6556 δρδοορίσα ΑἸοχαπάσιμαμη. ἤθη οχ- 

Ῥομάομηαβ ἴῃ Ὑ 1ἴὰ ΒΆ5111; ποάαα Θηῖμα ποίαυ πὶ Δ}- 

σι 5 [115 ΘΟΠΕΓΙΠΟΥῚ ΡΟϑϑιί. 
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νἱαν αὐτοῦ ἀναδαλλοιμένων, δέξηταί τινα τρόπον. 411 τἀπὸ ᾿ρ 5115. ΘΟΙΏ Δ ΠΙΟΠΘ ΠῚ ΡΙΓΟΟΡΑΘΕ ΒΔ Ε5., ΟἸαδοὶς ΠῚ. 

Αὐτὸς γὰρ λέγεται πάνυ ὡρμῆσθαι πρὸς τὸ συνα-- 181 Πᾶ ΠΟ ᾿ρ51Π1 ΔΠΠΙ1τι0 ρᾷοῖο δοοῖρίαι. Αἴππὶ οπΐπὰ 
Ὁ - 7 7; 

φθῆναι ἥμῖν, καὶ τὰ κατὰ δύναμιν συμύαλέσθαι, 
- “ ὔ 

λυπεῖσθαι δὲ ὅτι καὶ τότε παρεπέμφθη ἀχοινώνητος, 
Ὶ Ε “- ΡῚ - » ς « ,ὔ πεν 

καὶ ἔτι νῦν ἀτελεῖς μένουσιν αἵ ὑποσχέσεις. Τάδε 
αὶ Ἵ δ' 2 

χατὰ τὴν ἀνατολὴν ὅπως διάχειται οὐχ ἔλαθε πάν- 
΄Ὰ ᾽ τω 

τως τὰς ἀκοὰς τῆς θεοσεύείας σου" χαὶ δι᾿ ἑαυτοῦ 
ὯΔ Ε ΄, , ’, ΕΣ Ν 

δὲ ἀχριδέστερον πάντα ὃ προειρημένος ἀδελφὸς 
Ὁ ᾿, ἃ », "Ωλ ΠῚ ΄ Α 

διηγήσεται Ὃν χαταξίωσον εὐθὺς ἐχπέμψαι μετὰ 
" ͵ Α ἘΕΕΥῚ , } τ Ξδὶ ν ͵ 

τὸ πάσχα, διὰ τὸ ἀναμένειν τὰς ἀπὸ Σαμοσάτων 
5» , τι ὟΝ τ ,ὔ -. ν ἘΚ ᾿ 
ἀποχρίσεις - οὗ χαὶ τὴν προθυμίαν ἀπόδεξαι, χαὶ 
ΓῚ - Ὧν «ὦ ,ὔ , 2 Ἁ , 

εὐχαῖς αὐτὸν ἐνισχύσας, πρόπεμψον εἰς τὰ προχεί- 

μενα. 

Α 

Β 

᾿ρϑῖιηλ ΟΠΠΪΠῸ ΡΙΌΡΟΠΕ ΘΙ τιξ πο) ἰβοῖὴ σοη]ιη-- 

ϑαταν, δὲ αιπάαια ροίονις., σοΠ ταν ιι ; σϑ ἀο-- 

Ἰθν6, φιοά δὲ ἔππὸ αἰ] Π}155115 51} 51Π 6. σου ΠλΙΠΙΟΠΘ, 

δ ΘΕ τι] ῬΓΟΠἰδϑὰ Δ ΠΘΔηΐ ΠΡ ]ΐα. ΒΓ 65. διιΐθυη 

Οὐ ητα! τι πὶ «μπιοιηοο 56. Πα θα πι ΠΟ Δ Δ} 

ῬΡοίθοίο ᾿αἴθὲ ἃ11}}65 μ᾽ δι 15 ἔπι86 : ἃ0 Ρ61" 56 086 80- 
ΘΕ 15. ΟΠ ΠΪὰ ΡΟ Ἰοἴτ5 ἔλα ῖθυ ΘΠ ΡΡ ὈΪ . ΟἸΘ ΠῚ 

αυπάθηι αἰ ΠΑΡ ϑ[δ ΕΠ) ροϑὲ ῬΆβΟΠα ἀϊπητοι. 

αυΐᾷ ΓΘΘβΟηβἃ ϑδιηοβαι 5 Θχϑρθοῖδξ : 6] 516 δὲ 
ῬΡΟΡΘη58 1) ψο]τη θη} ἈΡΡΙΌ])ὰ, Οἵ ῬΥΘΟΙθτι5 ἔπ15 

ΘΟΥΡΟΒΟΡἰαη1, ἃ "65 ργοροβιίαϑ ΘΠ (5 ἀμ. 

ΞΞΕΙ͂ΞΩΕΣΞΞΙ πε -π-«Φφ«Κπὖ π᾿ 5::.--.-:--:-.:-:-.}Ὡ...............:::..::.::Ξ::::.:.-:..::.::-:.:.-.-::--.---------Ξ:Ξ-:---:Ξ---:.-----------15------ 53... 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ὑ. ΕΡΙΒΡΤΟΙΤΑ ΧΕ. “Ἰὰς 
ει χι. 

Τεοϊαναῦ ΒαΒΙΠ1π5 φααπίατη ᾿π 116 Ῥογοορουῖῦ, χ ᾿1{{θγὶ5 Οσοϊ ἀοπιίδ]ταγη, εἴ ὁχ αἀνοπία ϑα θη ; ἃ 400 64ο- 

οἴοβ Οφοϊ οπία!οβ 46 σοθαβ Οὐθπεβ τὰ πη θπη ἃιιχ το γοπέθτοβ βρογαΐ. (ὰοα φαϊάοπι αἰ πηρεῖτοι, ΟΥθη τα 15 

δοΟ] οϑῖο οα] πη! αΐο5 ἀΘβουι 10. ΗΝ {τ οαποπῖοο ἴῃ Οσοϊοηΐο σοβία ϑιπὶ Ἀϑβθ ΗΓ 56 ρυοἢεθίαν, 

[2 - (5 Ἂ: 24 - δ , -» » - 

Τοῖς ἁγιωτάτοις ἀδελφοῖς καὶ ἐπισχόποις τοῖς ἐν τῇ 

ν δύσει. 

ἐ - » 

Ο ἀγαθὸς Θεὸς, ὃ ἀεὶ ταῖς θλίψεσι τὰς παρα- 
λῃ ΝῚ “ἊΝ Ζ- " κι - Ὁ 5. Ἃ 

χλήσεις παραζευγνὺς, ἔδωχεν ἡμῖν χαὶ νῦν “ ἐπὶ 
- - - Ἃ ᾽ 7 

τῷ πλήθει τῶν ὀδυνῶν εὖ ρέσθαι τινὰ μετρίαν παρά- 
- ᾿ - ΄ 

χλησιν ἐχ τῶν γραυμάτων, ἃ παρὰ τῆς ὑμετέρας 
) “Ὁ 

ὀρθότητος ὃ τιμιώτατος πατὴρ ἡμῶν " ᾿Αθανάσιος ὃ 
ΥῪΥ , , Ἶ - ε φ ,ὔ 

ἐπίσχοπος δεξάμενος διεπέμψατο ἡμῖν, ὑγιοῦς πί-- 

στεως μαρτυρίαν, χαὶ τῆς ἀνεπηρεάστου ὑμῶν 

δμονοίας χαὶ συμπνοίας ἀπόδειξιν ἔχοντα, ὥστε 

χαὶ ποιμένας “ ἀναδειχνύναι τοῖς ἴχνεσι τῶν πατέ- 
τ -ὉΌὉὋ Α ΝΜ Ἂς Ὶ ο ’,ὔ ΕΣ ρῶν ἀχολουθοῦντας, χαὶ τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου μὲτ 
ΤᾺ γ ΩΣ Ὑ 

ἐπιστήμης ποιμαίνοντας. ᾿'Γαῦτα πάντα ηὔφοανεν 

ἡμᾶς τοσοῦτον, ὥστε λῦσαι ἡμῶν τὴν κατήφειαν, 
ι Ὁ ΄ ΓΝ - ΠΕΣ Μο ς ἈδῦΝ Ὁ 3 ΠΝ 

χαὶ μειδίαμά τι βραχὺ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐμποιὴ 
-- τ “-- ͵ὔ 

σαι, ἀπὸ τῆς σχυθρωπῆς ταύτης τῶν πραγμάτων 
Ὁ» ἜΣ τῷ 2 , 

χαταστάσεως, ἐν ἣ νῦν χαθεστήκαμεν. ᾿[ὑπέτεινε 
ἊΝ μι Χ 7 . “ ω 
δὲ ἣμῖν τὴν παράχλησιν ὃ Κύριος διὰ τοῦ υἱοῦ 
-.- ὦ 

ἡμῶν τοῦ εὐλαδεστάτου συνδιαχόνου Σαῤίνου, ὃς 
ἘΝ Η ἄπ κι, ἐν ΚΣ Ν᾿ ἐν ΄ - δῷ 

χαὶ τὰ παρ᾽ ὕμῖν καλὰ διηγησάμενος ἀχριοῶς, 

ἔθρεψεν μῶν τὰς ψυχάς " χαὶ τὰ ἡμέτερα δὲ τῇ 

πείρᾳ μαθὼν, ἐναργῶς ὅμῖν ἀναγγελεῖ, ἵνα προη- 

ἃ ἐπὶ τῷ Ἴ (Ωο15]. Ῥγϊηλαβ ἐν τῷ. 

» ἀθανάσιος  Τεοοῦ ποίηθι ΑἸΠαμαϑὶΐ ἴθ πτοία 

Βορῖο. 

ς ἀναδεικνύναι Ἵ Ἀδ5. δοοιπᾶμα5. οἵ (οἶ5]. ββοιπάτιβ 
ἀποδειχθῆναι. ΠΟΙ Θπὶ 661] τοὺς τοῖς ἴχνεσι. Ξεα ἀτέϊοιι- 

Ἰιπὶ ῬΥΙΠ. πὰ 505{π]Ππη1|8, {|| πγο]τιι5 ντἀοῖαν. ἄθε556 

ϑαποίϊ εοπηεῖς ἤγαϊγίνιι5. ἀο δριϑοορίς Οεοϊάεπΐα- 

{Ριι5. 

1. Βοπτι5 Πδιι8, 411] ΘΠ ΘΙ ΔΓ Η]ΟΕΙΟΠΙΡιΙ5 ΘΟ Π- 2.πὸ 372. 

50] ΙΊΟΠ65. Δ πη]ϑοθῖ., ΠΟΙ8. ΘΕ18 1) ΠτιπΠῸ ᾿ΓοΊἐτι5 

δϑὲ 1πἴον πη] 105 ἀο]ΟγῈ5., υὐ ΠΟ Ποιιπη ΑἸ οὰ 

504 ΕΠ π|1 ΠᾺ ΠΟΙΒΟΘΙ ΤΠ 6Χ ΠΠῚ{6 15. {π|85 ἃ νθϑίγα 

Ἰη δον αῖθ ΓΟυ ΘΓ ἢ Ἰ5511}115 μα ἴθι" ΠΟΒίον ΑἸΠαΠδ- μρροίαγας 
5115 ἀσοθρίαϑ δ] ΠΟ5 ἰγαηβηη δῖ, Π6Ὶ γθοῖδο ἰ6511-- θοοϊοβίαταπι 

ΠΟΙ ΠῚ Θὲ ἸΠγ1ΟΪΑ 01115. ν Θϑίοθ ΘΟΠΟΟΓΪς. ἃἴητιθ ἐξ αμε ἢ 

ΘΟΠΒΡΙ ΔΓ 5. ΔΓΡ.ΙΠΙ Πα ΠΡΟ Πία5, ἰΐὰ αἱ οἱ 

Ῥαβίογθϑ Ραϊριη Ὑϑϑιρια ϑθ]τπθπίθϑ., δὲ ΤΟΙΗΪΠΙ 

Ροραΐπιη οὰπῃ 56 θη τα ρα βοθηΐθθ Ἔχ ΒΙθθαπηξ. Ηδο 
ΟἸΠΠπῖὰ δάθο ποθ ΘΠ] γαυπξ , τὖ ΠΠΟΘΓΟΓΘΙῚ 

ΠΟΒΓΡΠῚ 50] αροπξ, οἷ θχὶσιμη ΠΙΘΠ) Δ ΠῚ ΓἸΒΌΠΩ 
ΔΗΪΠη5 ΠοΟϑίγ5 ΠΟΠΟΙγΘΠΐ, 6Χχ ΡΒ ΠΟς ΓΟΓΠΙΠῚ 

βίαϊι , 1Π 4110 ΠΙΙΠῸ ὙΘΙΒΆΠΊΙΓ. Αὐἰχὶΐ δπΐθηι πο- 

Ὀ15 50] πιθη ΠΟ ΟΠΔΪ Πτι5 ΡΘΡ ΓΕΙΙ ]ΟΒ᾽55Ϊ Πη111 {ΠῚπ|Πὶ 
δὲ σοπα!δοοπιΠ) ΘΔ ὈΙΠιΙΠῚ., 411 οἱ εἃ {τι δριι 

γΟ5 ῬΓΈΘΟΪΆΓΘ ΘΘΟΡΕΠΙΠΙ, ΘΠ ΓΔ Π5 δΔΟσιγαΐθ, ΕἼ ΠΤ 

ΔΗΪΠὰ5. ΠΟβίρα5; εἴ 46 γθθ!8. ΠΟβί 5. ΘΧρΘΡ ΘΠ Ια 
δἄοοῖιι5, ΡΘ ΒΡ οι 8 γ 15 ΘΠ ΠΕΙΔΡΙΣ : ἈΠ ῬΥΙ Πλπ 1 

«υϊάεμπι οοπϑίαπει δὲ νθμθιηθηῖ δ Βομηΐπιιηι 

ἴῃ γῖθα5 Νίβ5. Ποδθῖ ποῖ νοίβ 1551 115. Π)οοβδὲ οἴ] πῇ 1ἢ 

οὐϊοπῖθιι5 Ηαραμ. οἱ 451}. 

ἃ χχαταστάσεως ἡ Οπαΐαπον Μί55. ποῖ ἴάπιθπ νοία- 

ϑΕϊββ πη χινήσεως. Ῥαι]ο ροβὶ 61} χαὶ διὰ τοῦ εὐλαξε-- 

στάτου υἱοῦ χαὶ εἴς. (ΟἿ5], ρυϊπηιδ οἱ Ηλτ]. αἱ ἴῃ ἰοχία, 

11: 



"ΟἸαφ5ὶ5 1. 

200 ᾿ς ΤῈΣ 

ΡΙΘοΘ ΠοΡβοιπὴ ἀθοθυ θε 15 : ἀθὶ πα νΘ1Ὸ τι δὲ ΡΓῸ 

ψΊΡ ΠΡ τι5 501 ὕπτιπ Θ00165115 Αἰ ΠῚ οα 15. αἰ ουΓΘ πὸ νὸ- 

οἰι56 5. Νὰπι ἢϊο οὐ ηϊὰ [δ ]ϑοῖιη!., [γα 65 Γον- 

ῬΘΠΑ 55.111; δὲ ἀθῇοῖς δα σοπεϊπιιος δνουβανο- 

ΤἼΠῚ 551 π| ΕΟ] Θβϑ'ἃ ,), ΠΟ 566 15 ἃ ΠΑΨΙΡΊΤ ΠῚ 

4υοάάδπη ἴῃ τηθ 1 τη }Ὶ Πιιολιι πη πη ρ1Π51}0115 

5101 1Ππν 166 ϑ0σθ θη. 1} 115. σι δ η}; ΠΙ5Ὶ 6] 
ΠΟΒ5 ΒοπΙΐα8. οἷο νἱϑιῖθι. Οπθιηδ ποτ ἸσΊ ἘΠ 

ῬΓΟΡΓΙΙΩῚ ἸΡΒΟΡΙΙΠ ΡΟ ΠΕΠῚ (ΠΟΙ Τη115.. γ Θϑ ΡΠ 1Π- 

[6 Γ γῸ5 ΘΟΠΟΟΡἸὰ ΠΏ δὲ πιηἸζα ἴθι : ̓ τὰ οἵ ΓΘ ΠΊ1Ι5, 

τιῖ ΠΟΒΓΓΑΓ ΕΠ ΨῸ5 Οἰ55Θ 5] ΟΠ. 1Π]βΟθαῖ ἢ Ποὺ, 

4π|ὰ ἸΟΘΟΥΙΙΠῚ 51{π| ΕἸ551{] Β11Π}115. ΠΟῸ5 ἃ γΟὈ]5 56- 

Τππραῖ5., 566] {τὰ ΒρΙΡΙΓτι5. ΘΟΠῚΠ.ΠΙΟΠΘ ΘΟΠ]11Π- 
ΘΊΠΉΠ 5, ΠΟ5 10) {Π|π|8 ΟΟΥΡΟΙ 5. ΘΟΠΟΘΠίι Δα Π}1- 

[Δ 115. 

9. Νοῖδβθ. δι πὶ σα] αΐθ5 Ποϑίμοθ, ν6] ΠΟ 5 

ἰοΘ ΠΡ ιι5 : 5416} Ρ 61 ΓΟἴπ1 ΠῚ ἔΘΡ ΓΑ 1 ΠῚ ΟΥ̓ΡΘΙῺῚ 

7ατη ρϑυβοπιιουιπηξ, (ΟΠ ΘΙ πιιηἐπ Ῥαΐγιιπ ἐον-- 
πηαία : Πι1110 ΠιιΠ]6ΓῸ ΠΑ ΘΠ 1 ἈΡΟΒΓΟΙ]Ο66 {γ8 4 1-- 

ΟΠ 65: ΠΟνΆΓΟΡΙΠ ᾿πνοπία ΓΘσΠΔηΐ [ἢ ΘΟΟΪ 6515: 

46. σεθίθυο ποι] Π65 νυ ῬΟΓ ΠῚ ΑΡΕΠΠο65 διιηΐ, ΠῸῚ 

ΤΠ ΘΟΙΟΘῚ : ῬΥΪπηὰ5. [ΘΠ 6. πηι! Π6Π1 δα θ᾽ θη τα, ΘΧρυ]ϑα 
ΟΥΙΟ5. Θ]ΟνἸ Οπ6. ΑἸΡΔΟ 5. ῬΑϑΓΟΥ 115. ἱπίγοάτι- 

σαπταν Παρὶ σγανθ5, (αἱ ΟΠ ν 58] σΡΌ σι αἰἸβοθυριηι. 

Το ητ15 ΟΡ ΓΟ Π15 (651 {π|{ὁ6 ΘΟ ΠΟΙ ΟΠ ΙΟΥΊΡτι5 : 50-- 

᾿ππά]π 65. ἰδ δ η 15. γ θυ [οθ. ϑθη]οο5. [π-- 

σϑηΐ, ἄτιη ΔΗ ΤΠ] τὰ ΘΟΙῚ ΡΑΡΔ ἢ ΟἸΠΠῚ Ῥ ΘΘΘ ΘΠ Πθιι5 ; 

ἡππιπίονοϑ. πλἰβουα Ὀ]ΠἸΟΡ65. 58 π, ΠΕ ΠΠιι5 ΡΕΪν 
51η1ν) Ἰσπογαηίθβ. Αἴσαθ πθὸ αυϊἀθπὶ ἃρία δα 6ὸ - 

ΤᾺ ΘΟΙΠΠΙ5Θ ΓΑ ΠΟ 6 ἢ ΟΠ ΠΟΥ θη δι, αι ΟΠ ὶ- 
511 ἀΠ ΘΟ ΠΟ ΠΘ πὶ ΘΟ. 5ι1ηἴ; 5641 ΘΟ ρᾶ ΓΑ τ15. ΟἹ ΠῚ 

ΤΟΙ ψ ΘΙ [6 56}  Π10 Ιοησ6 ἃ ᾿ρβαγιιηι παρ  - 

ἀϊπὸ ἃ νθϑί. 51 «ιιοα Ἰϑίσιν δο αι αΠ] ΘΟ Το ἢἶ5., 

51 {πὰ σΟΠΙΠ τ ΠΙΟΔΓΟ ΒΡΙΓ Γτι5., 51. 41|ἃ ΘΟΠΊΠηΪ56-- 
ῬΑΓΟΠ5 νἰβοθνὰ, δα [ΘΡΘ [85 ΠΟ]5 δι ρ 6 ὰ5 0 η- 

οΟἰζθιῖηὶ. ΑΥὙΤΊΡΙῖ6 δι πτὴ ΡΙΘία 5: Ππὸ5 Θχ Πᾶς 
[πη ροϑίαϊο δυϊριῖο. Ῥνοίδναίιν δὲ ἃριιὰ ποὸ5 11} 6 ΓῸ 
Ῥοπὰ 114 Ῥαΐνιιπι ρΡΟ Πα] σΆτ10, ΤΠ πηθη ΑΥ Πε- 
ΓΘ51ΠῚ δυθυΐθ 5. ΘΟ] θ5185 νΘΙῸ ἴπ 58Π8 Αθο ΓΙ Πα 
ΘΠ οΔΠ5, ἴῃ {πᾶ ΕἸ] ΙπΙ ῬαΓ σΟΠϑβιι 5 δ η 18] 6 ΠῚ 

ὌΨΕΙ ον δ ᾿ ΕΣ 
6 ϑυῖν  Τ ο5. ψο πιβ ββῖ τ! (οαϊοος ἡμῖν. Προϑὶ ρα 

νοχ ἴῃ «δ ίμιου 1115. Νῖ55. Ῥάι]ο ροβὶ βάτο Ραγίσ. οἱ 
ὙΟἰμιΒΕ155111 (ΟΠἸρ65 τὰ ἐνταῦθα, ἄδεσί νοσι]α ἴπὶ ]1ἰς 
“αδίαον Ν35, οἵ θα Πομ θιι5 Ἠάᾶραπ. εἰ Βαϑη, 

ἢ λοιπόν 1 Τ)δοϑύ δὰ νοχ ἴπ «παίπον Δῆ95, ποπ ἰαπηθπ 
γΟἴυι5 1551 115., 1π {1} 0115. οἰ 1ὰ πὰ Ἰερτίι ἐχχέχυται. 

" ͵ Γ “. - ς ἃ ἐξουδένωνται Ἴ Ταε5 ΠοΡῚ (οάϊοος οἐ (οἷ5]. βθοιπ- 
415 ἐξουθένηνται, νεωτέρων ἀνθρώπων. Ῥαιΐο ῦ Ροϑβίὲ δ θῇ, 

εἰ Η4}]. καὶ οὐχὶ θεολογοῦσιν. 

ΒΑΘ ΟἸΒΑΒΕΤ, ΘΑΡΡΑΒΌΟΟ. ΛΔΒΟΘΉΤΙΕΡ, 

, Ἁ “τ ΕῚ ο Αι ΟῚ ἘΝ ΑΝ ΄ 

γουμένως μὲν διὰ τῆς ἐχτενοῦς καὶ φιλοπόνου δεή- 
σεως τῆς πρὸς τὸν Κύριον συναγωνίζησθε ἡμῖν, 
" ᾿ ᾿ Α - ᾿ οἰ.» , ἔπειτα δὲ χαὶ τὴν ἐνδεχομένην “ ὑμῖν παραμυθίαν 

ταῖς χαταπονουμέναις ἐκχλησίαις εἰσενέγχασθαι μὴ 

παραιτήσησθε. Κέχμηχε γὰρ τὰ ἐνταῦθα, ἀδελφοὶ 
7, ᾿ Ξ 

τιμιώτατοι, καὶ ἀπείρηχε πρὸς τὰς συνεχεῖς προσ- 

δολὰς τῶν ἐναντίων ἣ ̓ Εχχλησία, ὥσπερ τι πλοῖον 
" , ΄ - “- 7 -» Ὁ» 

ἐν πελάγει μέσῳ ταῖς ἐπαλλήλοις πληγαῖς τῶν χυ-- 
,ὔ -» 

μάτων βασανιζόμενον , εἰ μή τις γένοιτο ταχεῖα 

ἢ ἐπισχοπὴ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Κυρίου. “Ὥσπερ οὖν 
ἔς Σ ΝᾺ ς - ΕῚ ἈΝ ͵ δ᾽ « ͵ὕ 

ἡμεῖς ἴδιον ἑαυτῶν ἀγαθὸν ποιούμεθα τὴν “ὕμετέ- 
᾿ 3 , , 7 ὙΠ Ὁ ἐν ο 

ρᾶν πρὸς ἀλλήλους σύμιπνοιάν τε χαὶ ἑνότητα, οὕτω 

χαὶ ὑμᾶς παραχαλοῦμεν συμπαθῆσαι ἡμῶν ταῖς 

διαιρέσεσι " χαὶ μὴ, ὅτι τῇ θέσει τῶν τόπων διεστή- ρ μη; ἢ ᾿ 
χαμεν, χωρίζειν ἡμᾶς ἀφ᾽ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ὅτι ἑνϑύ- 

τὦοῸ Ἧ Ἀ τω ,ὔ 2) “55. 

μεθα τῇ κατὰ τὸ Πνεῦμα χοινωνία, εἰς τὴν ἑνὸς 

σώματος ἡμᾶς συμφωνίαν ἀναλαμθάνειν. 

Γνώριμα δὲ τὰ θλίδοντα ἡμᾶς, χἂν ἡμεῖς μὴ 
οὦνν Ἁ 

λέγωμεν " εἰς πᾶσαν γὰρ τὴν οἰχουμένην ' λοιπὸν 
- γι} ΄ 

ἐξήχηται. ΚΚαταπεφρόνηται τὰ τῶν πατέρων δόγ- 

ματα - ἀποστολικαὶ παραδόσεις ἅ ἐξουδένωνται " 

νεωτεροποιῶν ἀνθρώπων ἐφευρέματα ταῖς ἐχχλη- 

σίαις ἐμπολιτεύεται " τεχνολογοῦσι λοιπὸν, οὐ θεο- 

λογοῦσιν οὗ ἄνθρωποι" ἣ τοῦ χόσμου σοφία τὰ 
πρωτεῖα φέρεται, παρωσαμένη τὸ καύχημα τοῦ 

τ ᾽ὔ ν ’ “ ἣ ΝᾺ 

σταυροῦ, Ποιμένες ἀπελαύνονται, ἀντεισάγονται δὲ 

λύχοι βαρεῖς, διασπῶντες τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ. 
αν. Ε , Ε νων δ΄. .ἡὦ “ Ἐν: Οἴχοι εὐχτήριοι, ἔρημοι τῶν ἐχκλησιαζόντων " αἵ 
μι ’ Ψ -Ὁ- “ὮΝ ΄ , «4 

ἐρημίαι πλήρεις τῶν ὀδυρομένων. Οἱ πρεσδύτεροι 

ὀδύρονται, τὰ παλαιὰ συγχρίνοντες τοῖς παροῦσιν " 
οἱ νέοι ἔἐλεεινότεροι, μὴ εἰδότες οἵων ἐστέρηνται. 

Β Ταῦτα ἱκανὰ μὲν χινῆσαι "ἢ πρὸς συμπάθειαν τοὺς 

τὴν Χριστοῦ ἀγάπην πεπαιδευμένους " συγχρινό-- 
οι ω 5 , “ ΄ “,΄}ὕὔ ε εἶ 

μενος δὲ τὴ ἀληθεία τῶν πραγμάτων ὃ λόγος “παρὰ 
Ατ ΕΝ, δῶν» νὶ 5 , ν 3 

πολὺ τῆς ἀξίας αὐτῶν ἀπολείπεται. ΕΠ τι οὖν πα- 
-" ΕΝ ᾿ , ΕΣ ραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις χοινωνία Πνεύματος, εἴ 

τινα σπλάγχνα οἰχτιρμῶν,, χινήθητε πρὸς τὴν ἀν- 

τίληψιν ἡμῶν. Λάδετε ζῆλον εὐσεδείας, ἐξέλεσθε 

ἡμᾶς τοῦ χειμῶνος τούτου. Λαλείσθω χαὶ παρ᾽ ἣμᾶν 

μετὰ παῤῥησίας τὸ ἀγαθὸν ἐχεῖνο κήρυγμα τῶν 

πατέρων, τὸ καταστρέφον μὲν τὴν δυσώνυμον αἵ- 
ᾶ ( ρεσιν τὴν ᾿Αρείου, “ οἰχοδομοῦν δὲ τὰς ἐχχλησίας 

ΤΕΥ, Αἀάεπάα. 

» πρὸς συμπάθειαν 1 [1 ἔγ65 Δ85. γο πι5}1551π|1 : ΘΠ 

εἰς συμπάθειαν. 

ς παρὰ πολύ 1 Ποοδῦ ΡΓΩΡΟΒΙ[1ο τῇ πἴτοσας Ἀδρῖο οἵ 

(151. ββοιπᾶο. Πριἄθιη. οὶ ἀπολείπηται. Μῖ55, τ τη 

οοπίοχία. Ῥαι]ὸ ροβὲ ἤθρ. πἴογίαο εἰ (015]. βθθ απ τι5 

εἴ τι σπλάγχνον οἰκτιρυοῦ. 

ἃ οἰχοδομιοῦν Ἴ [τὰ (ΟἿ5]. ᾿υΐπαι5 οἱ ΜΙ 64. οτὰπὶ ἔγηιι5 

411|5. ἜΦΗ στερεοῦν, ΗαΥ],Οὐπι τιπο ὁχ ἈΘρ 185 οἰκονομιοῦν. 



ΕΡΙΒΤΟΙ,Α Χα. 20] 

2 Ὁ εξ ΓΑΣΕΘΡΕῚ Ξ , ἈΠ γξλ ᾽ὔ ἂμ ς ἐν τῇ ὑγιαινούσῃ διδασχαλίᾳ, ἐν ἣ ὃ Υἱὸς ὁμοούσιος σοπἤίΘηλι, ἀἴαιιθ ΘΡΙΡ τι5. Θὰ ποῖτ5. μᾶγὶ ΒΟΠΟΥΘ ΟἸαοὶα Π, 
ε ἼΩΣ - ᾿ ΑΕ. -Ὁ ζ Ὁ . 
διμολογεῖται τῷ Πατρὶ, καὶ τὸ Πγεῦμα τὸ ἅγιον ὅμο- [πηι δὲ πιιπηθυαῖ", δὲ δἀογαίαν ; τΐ «πὰ νο- 

΄ Ξ » ,ὕ Χ ΚΣ ΕἾΝ Ἃ ιν: - . . - . 
τίμως συναριθμεῖταί τε χαὶ συλλατρεύεται " ἵνα ἣν [15 Πομηΐπιι5 ἄ6 61} ΡΙΓῸ νϑυιαῖθ ΠΟΥ αΐθηη., δὲ ἴῃ 
Θοτ νυ αν Μ Ν ᾿,. ᾿ τ Ἂς 7 ,ὔ, ΡΤ. . 5 . . . 

δυῖν ἔδωχεν ὃ Κύριος ὑπὲρ τῆς ἀληθείας παῤῥησίαν, ἀϊνῖπο 58 Ππἰανίβαι6. ΤΥ ΠΓα 115. ΘΟΠ βϑίοηθ οἷο- 
πλι ἣ - - , . τ Ρ 

καὶ τὸ ἐπὶ τῇ ὁμολογίᾳ “ τῆς θείας χαὶ σωτηρίου ΓΑΙ ΠΘΠπῚ, Πᾶπο δὲ ποθὶβ Ρ6 ψϑϑίγὰβ ῬγΘΟΟ5 
, , - ᾿ - Ἁ τ : ᾽ . 

Τριάδος χαύχημα,, τοῦτο καὶ ἣμιῖν διὰ τῶν ὕμετέ-. ΟρΘηΠι16 νοϑίγδῃι ἰαγρίαῖτν. Οδοίθυιιπι 116 ἰρ56., 

ρων εὐχῶν χαὶ τῆς συνεργίας ὑμῶν χαρίσηται. Τὸ (θη 7αμὴ αἰχὶ, ἀἰαοοπιιϑ δίπρι!α ἀΠθο οπὶ νο- 

δὲ χαθέχαστον αὐτὸς ὃ προειρημένος συνδιάχονος 5115 ΠιιΠι 1 11. ΟΠ. Π 115. ἁπΐθ πὶ {8 ΘᾺ ΠΟΠΙοΘ ἃ 

ἀναγγελεῖ ὑμῶν τῇ ἀγάπη. Καὶ πᾶσι δὲ τοῖς γενος νεδϑίΓᾺ Ργδϑία πιὰ δοίὰ βιιπ., ἀββθηϑὶ 511Π|115, ἃρο- 

μένοις χανονιχῶς παρὰ τῆς ὑμετέρας τιμιότητος 510]1οἴ1Πη}] γοϑίγαπι γϑοῖδο ἀοοιγηε5 δἰ απ} [ατι-- 
συνεθέμεθα, τὸν ἀποστολικὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ τῆς 1ν ἀαηίο58. 

ὀρθοδοξίας ἀποδεξάμενοι. 

- ΄ 5." - 3 ἂν . , ., ᾽ , ᾿ -, 

ὁ τῆς θείας Ἴ [τὰ ϑερίθμι Μ85, ΕΔ τῆς ἀληθείας. ἴῃ Ρ] αν θιι5. Νῖ55., ὩῸπ ἴάτηθπ ἴπ {υ1Ρ115 Ὑοἰτιβ 1551 Π}15. 
ἢ τὸ δὲ χαθέχαστον  Ηωο εἴ «τῶ βοχαμπηίιν ἀοϑιπὶ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ "α΄. ἘΠΡ ΒΡ ΟἾΡΑ ΧΊΟΥ; Α1ἰας 
ΘΟΟΟΧΧΙΥ͂: 

ΔΙ πὶ ΠΠ ον 15 τοϑροπάᾶθε, θαπησιιθ ρὰν Βα ἴπιπι δα αΐαΐ, οἱ ον οβίδίιν ἀξ οροῖ ῬΓΡῸ τηϊβοσὶς ΕροΪ βιὰ: 

ΟὐἹθπ 115 σοθαβ ; 41} 15 Βα Πα μ15 τ ΘΟ ββσ πὴ 6888 ἀοοεῖ ΟὐοοΙ ἀοπ 15 ἀπχι] πη. 

Οὐαλεριανῷ, ἐπισκόπῳ ὁ ᾿[λλυριῶν. 7 αἴονίατιο, Π{{γγισοττιηι Θρίβοορο. 

Χάρις " τῷ Κυρίῳ, τῷ δόντι ἡμῖν ἀρχαίας ἀγά- αταῖοβ Ῥοπηΐπο ἰγρίθπὶ ΠΟΡΪ5., αἱ ἀΠ ΘΟ ΟΠ ἰ5. γμπο 372. 

πῆς χαρπὸν ἰδεῖν ἐν τῇ σῇ καθαρότητι, ὅς γε το-. ΥΘΙΘΙ5 [γποίπμη πὶ ἔπα Ραναῖθ ν᾽ θα Πη115 : {1 Ουαπὶ ἀα]- 

σοῦτον διεστὼς τῷ σώματι, συνῆψας ἣμῖν σεαυτὸν 50]Π16θὲ Δά60 ΘΟΥΡΟΡΘ 56] ποίπ5., ἶ ΠΟΡῚ5 ἴθ. Ρθὺ ὐξντο ΐ 

διὰ γράμματος, καὶ τῷ πνευματιχῷ σου χαὶ ἁγίῳ ΘΡ᾿ 510 13 Πη ΘΟ ιπΧ δι], ΠΟΒΩ116. 5ρ|01{π|4}} ἴα, ΘΓ ρίοἸοπξοτο- 

πόθῳ περιπτυξάμενος ἡμᾶς, ' ἀμύθητόν τι φίλτρον δαηοίο ἀδϑιάθυϊο ΘΟΠΊΡΙΟΧτι5 : ΠΟΠ ΘΠαΡΡΆΒΙ]ΘΙη ἘΡΆΕΡΕΘΗΣΙΣ 

ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐνεποίησας. ἜἜργῳ γὰρ ἐμάθομεν «αθμάδιη ἀπΠ ΟΕ Πι ΔΠΙΠΩῚΘ Ποϑ 15 ἱπ! ἀ 5:1. Νὰπη Ἰπησῖ. 

τῆς παροιμίας τὴν δύναμιν, ὅτι “Ὥσπερ ψυχῇ ὃι- Ε γϑῖρϑα νην ἀἸἀἸοί πηι ῬγονΘΡΠΪ {15 : 7: απίπιδ Ῥιον. 5. 

οἰτἰοπιϊ ἀφιια {γί α,, ἰζα πτιπίῖιις ὕοπιις εἶἰ6 ἑογτῶ 2)" 

Ἰοπρίπιη πα. Μασπᾶ δπὶπὶ 68. ρα ΠῸ5 ἴἈπι65 οὰ- 

Αἰ τἈ 115... ἔγαῖου οΟ] ΘΠ ἰβϑίμηθ. Οατιϑὰ διιἔθηι ΤΠ] 8 η]-- 

[δϑἴα : πα απὶ 60 Το μια} Πρ] 1οαἴο 51} Ἰπ] 4 α5, 

πα] τογιι πὶ γϑ γι σαν τα5. Ελ ΠῚ ΟἿ} σατι58 πὶ οἱ Ππ|- 

τ Γὰ5 [ιὰ5 Ρ] ασίην ἔδοὶ Πημ5., δὲ ν 65, ΓΘ ΡΘ ἢ] Π}115 

ψώσῃ Ψυχρὸν ὕδωρ, οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ " ἐχ τῆς 
τ ΥΞ Ν ͵ 5 ΦΡ ΠΘΩΣ.ὐδὰ Χ 5 , 

μαχρόθεν. Δεινὸς γάρ ἐστι παρ᾽ ἡμῖν λιμὸς ἀγά- 

πῆς, ἀδελφὲ τιμιώτατε. Καὶ ἣ αἰτία πρόδηλος, 

ὅτι διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνουίαν ' ἐψύγη τῶν 

πολλῶν ἣ ἀγάπη. Διὰ τοῦτο χαὶ πολλοῦ ἄξιον ἡμῖν 
ΓΝ, ᾿ , Ἀμν5 46, , " Ἐπ Ὁ α ἐφάνη τὸ γράμμα, καὶ ἀμειόόμεθά σε διὰ τοῦ αὖ- - 

Ξ εἰ Ἂ γος ἐς πεσε τς ἜΑ 
τοῦ ἀνδοὺὸς τοῦ εὐλαδεστάτου συνδιαχόνου ἡμῶν χαὶ 188 ΕΠΡῚ ΡΥ διιμη θη ΨἹ 1) γΘ ΟΝ 551 λαμ ΘΟΠΙδθῸ 

ΑΔ παπὶ ποϑίγιπι οἱ [γα γο π Θ᾽ Π πὶ: ΡῈ. 4π|6Π} δὲ 

Εἰδὶ ποϑηιθὲ ποῖοϑβ [δοϊπηι5, δὲ ἴθ ΟΡ ΘΘΟΡΆΠΉ115., τ 

ἴπ ΡγΘοῖθα5 ΡΓῸ ΠΟΡΙ5 ἱπν]6}165.7 αἱ τδπη θη} 8}1- 

4πᾶπάο τ ιι5. ΠΟΘ ΕΓ15. ΠΘῖι5 58 ΠΟΙ5 {Ρ ΠΟ ΆΜΠΠ11ὰ - 

ἀδελφοῦ Σαδίνου - δι’ οὗ χαὶ γνωρίζομέν σοι ἕαυ- 

τοὺς, χαὶ παραχαλοῦμέν σε ἐπαγρυπνεῖν ταῖς ὑπὲρ 
ἡμῶν προσευχαῖς - ἵνα δῷ ποτὲ ὃ ἅγιος Θεὸς καὶ 

τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι γαλήνην χαὶ ἡσυχίαν, καὶ : 
ἐπιτιμιήσῃ τῷ ἀνέμῳ τούτῳ χαὶ τῇ θαλάσσῃ - ὥστε ἴθι" 86 4ιιϊθἴθιη ἱπηρϑυταϊ, οἵ νϑηΐαῃι ἤπιπο 80 

παύσασθαι ἡμᾶς τοῦ σάλου, χαὶ τῆς ἀνατροπῆς, ἐν τπᾶγα ἱπονοροῖ; ἴα τὸ ΠΠΡΟΥΘΠλα 6Χχ 1110 φϑῖι οἱ 

8 Ἰλλυριῶν  ΗδΥ]. οἱ Β6σ. ββοιιπᾶπβ δο ( 15], βεοη-. φίλτρον. 

ἅμπι5. Ἰλλυρικοῦ. Ῥεγβρίοιιαπη δῦ Ἀπ] οίαμ Ππῖο ἀ68ὶ- ᾿ ἐχ τῆς Μεᾷ. εὖ αν]. οὐπῃ ἃ}115 φιαΐαον Βαθοηΐ 

ΒΠΑΡῚ, ΟἸ]} 115 ΘΡΊΒΟΟΡΙΙ5 ογαξ Ὗ ΔΙ ΟΥἸΔΠΙ18. ἐχ γῆς. 
Β τῷ Κυρίῳ] (οαϊοο5 πομη}}}} τῷ Θεῷ. 1 ἐψύγη Ἴ Τύὸβ γὙθευεϊβθῖπη! (οἸοο5 ψυγήσεται, »6- 

ἱ ἀσύβητον τι  (ΟἸ5], ῥτίτηιι5 εἰ Μεά, ἀμύθητον τὸ Π ἰϑεδοεί. 



- 

ΟἸαϑοῖς 11. ῬΟΡ ΠΥ θα ΠΟ πΘ ἴπ {πᾶ πτιπο ΘΟΏΒΕ ΜΕ ΒΈΠΏΒ ; 

5ΓΠΠΠΠΔΤΠῚ 5606] 510 Π|6 1510 Πη6 ΠῚ ΘΧΘρΘοϊΠἴΕ5. 

564 τὰ πορὶβ τηασπὶβοθ Ποῖι5 1Π ῬΓΘΘΒΘΏΙ 1π48}- 

οἰ, τ γο5 Δι Ὁ ΠΠ115. Θ.1ΠΊΠῚΟ ΘΟΠΒΘΠΒῚ δὲ τΠ1-- 

ἴαΐθ ᾿ῃῖο νῸ5 6556 σοπ]ηοίοϑβ, ἃς γϑρ ἴτ15 ἀοοἰν1- 

τὰ 51πὸ ἱπηρϑαἸπθπίο ἀριι γῸ5 ΔΠΠΙΙΠΕΪΔΙῚ : 51- 

«πάσα ΑΙ! {πὰπάο (51 πιο 40 ΠΟΙ 78 ΠῚ ΘΟΠΟΙ Ι511ΠῚ 
658 Πα] τι5 τη 4] ἰθιηριι5, 564 δάδμιιο νἱΐδϑ Πιι- 
ΤΠΠΔ Π86 4165 ΘῈ ΡΥ Πΐ } ΠΘΟΘ558 δϑῖ, πἰ Πά6πὶ γὰ- 

πονϑι5 Οὐοπίὶ,, οἱ θοπουιτη 4126 ἃ 60 Δοσθρὶ- 

5115.» ΓΤ ΠΡ ΟΠ ΘΠ Θ᾽ θη 1Π ἴθ ΡΟ 6. ΡΈΓ50}- 

ϑαπα ρατο γ 115. ΝΆΠῚ 588 ἀριι( ΠΟ5. ῬΆΓΒ; (Π180 {116 ΤΠ Δ]ΟΥΊΙηῚ 

τ ἘΤΩ ΡῬἰΘιαΐθηι ἐπιθίτι" 7, ΠΟῚ ΡΑΡ ΠῚ) [ἈιΊ50 1 ς αἴθ 010 
Π}Π115 ἀῸ γἈ}115. ΡΠ ΠΟΙΟῚ Δ551 {10 τ|8. Ρ᾽Ὸ 51τἃ 

Ἰρϑῖι5. δία Θὰ πὶ ΘΟΠΟΙ 6 πίθ. {ΠΠῚΠπ8 Π0 Δι θη 

νΘϑΕ}15 ῬΓΘΟΙτι5, {π| Ποτηϊπιιπ α1|10 1158... ΘΧΒΕ1η-- 

σαιαττη" ργάνὰ 1Π|ὰ οἵ ροραίογιιπι ἀθοθρ νυ χ ΘΡΡΟΡῚ5 

ΑΥΙΆΠῚ Πρρυθϑὶϑ ; σοί ποθαῖ δαΐθη. θομὰ Ῥαϊνιπη 

ποϑβέγου μη ἀοο πα, 481 ΝΙΟΙΘ ΠῚ ΘΟΠνΘΠΟΡηΐ , 

6 πι| σοηβθη Πα 5818 }Ὶ θᾺΡ ΕἸ 5ΠηΑ 11 σ] ον - 

οαΠ0 Δα ρ]θαίαν θθαῖο ΤΡΙΠ Γαι. 

ἃ χοαταποντισθήσεσθαι... μεγάλως 1 [τὰ νοι. 155, τη] 

ἴγ65 (ὐαϊοοβ. οαπὸ “πποθῖι5 4115. ΒΑ χαταποντίζε- 

202 5. ΒΑΒΘΠῚῚ ΟΕΒΑΒΕΞ ΟΑΡΡΑΏΟΟ ΑἈΚΟΗΙΕΡ. 

ἢ νῦν χαθεστήχαμεν, ἀεὶ “" χαταποντισθήσεσθαι 
- - - , 2 

παντελῶς ἀναμένοντες. ᾿Αλλὰ τοῦτο μεγάλως ἐν 
- .» - 3 , ον Ὁ -“ 

τοῖς παροῦσιν ὃ Κύριος ἡμῖν ἐχαρίσατο, τὸ ὑμᾶς 

ἀχούειν ἐν ἀχριθεῖ συυφωνία καὶ ἑνότητι εἰναι! 
« - ᾿ ϑ 

πρὸς ἀλλήλους, χαὶ ἀχωλύτως παρ᾽ δυῖν τὸ χη- 
Ὸα 9 , ἴων " ς 1 

ρυγμα τῆς εὐσεδείας περιαγγέλλεσθαι “ ὅτεδήποτε 
Ε ἃ ᾿ ,ὔ . 

γὰρ (εἴπερ μὴ συγχέχλεισται λοιπὸν ὃ χρόνος τοῦ 
Ὁ» ΕῚ ,ὔ 

χόσμου τούτου, ἀλλ᾽ ἔτι ἡμέραι τῆς ἀνθρωπίνης 

ζωῆς ὑπολείπονται ) ἀνάγχη παρ᾽ ὑμῶν ἀνανεωθῆ- 

ναι τὴν πίστιν τῇ ἀνατολῇ καὶ ὧν ἐλάδετε παρ᾽ 
αὐτῆς ἀγαθῶν, τούτων ἐν χαιρῷ παρασχέσθαι αὐτῇ 

δὴ ΕἸ ΔΩ χ Ὰ ε " 2 -“- , ᾿ τὴν ἀντίδοσιν. Τὸ γὰρ ὑγιαῖνον ἐνταῦθα μέρος, χαὶ 

τὴν τῶν πατέρων εὐσέδειαν ἐχδιχοῦν, ἱχανῶς χέ- 

χμηχε, πολλαῖς καὶ ποικίλαις "μηχανημάτων προσ- 
ΠΥ ὦν αὶ Εν ν᾿ - κι ἦν " “. 

ὀολαῖς ἐν τῇ ἑαυτοῦ μεθοδείᾳ τοῦ διχύόλου αὐτὸ 
, 5 Ε] 5 - [2 ᾿ ΄ ΕῚ 

χατασείσαντος. Ἀλλ᾽ εὐχαῖς ὕμετέραις, τῶν ἀγα- 
. 

πώντων τὸν Κύριον, σόεσθείη μὲν ἣ πονηρὰ χοὶ 

λαοπλάνος αἵρεσις τῆς ᾿Αρείου χαχοδοξίας " ἀναλά..- 

ψειε δὲ ἢ ἀγαθὴ τῶν πατέρων ἡμῶν διδασχαλία . 
- - Τ « , 

τῶν συνελθόντων χατὰ τὴν Νίχχιαν, ὥστε σύμφω- 
-Ὸ» » , 

νον τῷ σωτηρίῳ βαπτίσματι τὴν δοξολογίαν. ἀπα- 
- τὭωἅ ᾿ς ΓΝ 

πληροῦσθαι τῇ μαχαρία Τριάδι, 

σθαι... μέγας. 

πα ἘΡΙΒΤΟΙΓΑΣ ΧΟΙΤΙ. 

ὝΧΙΧ, 

ἘΠΙΣΤΟΛΉ: τ΄. 

Οὐτιθηἴα 5. δα βου βοπάιτη πη ρ6}}10 ποῖ ΒΟ] τιππ 5018 ἔλα τὴ ἴπ ΠΑΓΓΔΠ (115 Φοσπ ΠΗ] ; 506] οἰ] τη 5065 11, Οοοϊάδφη-- 

ἴ4]65 Τατηο πὶ ἀτιχῖ]ϊο γοπίαροβ, ὉΡῚ 46 τορι Οὐοπεῖϊβ οχ ϑάθίπο οορπονεγιηΐ. Π βου θιιπι σα] ατηῖα ἔ65 

Οὐτοπεῖβ., πὶ ἷ5 ροστηοῖι Οςφοϊἀδηΐα]ο8 θρίβοορὶ παϊτιαπε, 481 εὐ ΒΓ βῖ5 ργόσγθϑϑιιθ σοο γοοδηῦ οἵ ράσοιῃ ἴῃ - 

ΤῈ} ᾿ρ505 ΘΟ ΠΟ] 1οῸ5 ΓΘΟΟ ΠΟΙ] Ἰοπέ. 

«1ἀ Πιὰϊος ὁὲ (ἰαἴϊος. 

1, ἈΘΙΙΡΊΟΒ5511}15 ἃ 0 58 ΠΟΙ 55:15 [γα Ύ 115 σΟτη- 

ΠΏ] Π151}15 1 Τα ]Π1ὰ οἱ Θ}1Π1ἃ ἀπΔΠΙΠ}15. ΘΡΙ ΒΟ ΟΡ 5 

ΜεΙθειι5,, Ἐπιβοθῖτι5., ΒΑ51Π1τι5, Βαβϑιιθ, ατερο- 

γΠ|5., Ῥεἰασίι5., Ραυ]τ5, Απιμίηητ5, ΤΠοοάοίιϑ, 

Ι5., ΑΡΔΔΠ]Π5, Φον ηῖι5, Ζοποπ., ἹΠοοάο- 

“ππο 372. , 

Ῥ7οῖνος δῖ. Ηδυϊααπβ. απ πΐγοάιο (ο15]. εἴ 

ΒΡ. 5βεοιπο, Ὗ' αἰϊοαπι5 ἰουόῖνος. ἘΠ Σαβῖνος. Ῥαι]ο 
Ῥοϑὲ ἔγεβ (ὑοάϊοθβ, ποῖηρα αὲ., (οἷ5]. βθοιπῆις δὲ 
Ἀδρ. βθουπιβ, ΠαΡοηΐ ἀτρεῖος Ῥτο Ἰάτριος. Πάήριη 

(015]. βθοιπάτι5 εἰ οσ, βθθητι5 Χρυσορογις ποη Χοα- 

ρόης. ἰσαάχης ργο ἰωσάχης Ἰορίτιπ' ἴῃ Ἀερ. βεοιιηο. 
ἴσάαχις πη (οἷ5]. βθοοιπάο. Ηαχτ], Ἰἰώσαχις. ΤΠ) 6 δρῖβοο- 
Ῥὶ5,, “ποῦ Πποιηΐπα Ππϊσ δΡ βίο! Ῥυβουι θυ η ἔπι, 
ἈΘΟΙΉ15 ’ῃ τα 5, Βα45111:1:, δε ἰηΐουῖπι ΟὔβΟΓ αΡο 

Πρὸς Ἰταλοὺς καὶ Γάλλους. 

- Ἅ , κ « , “Ὁ - 

Τοῖς θεοφιλεστάτοις χαὶ δσιωτάτοις ἀδελφοῖς 

ἢ συλλειτουργοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν χαὶ Γαλλίαν ὅμο- 

ψύχοις ἐπισχόποις Μελέτιος, Εὐσέῤειος, Βασίλειος, 

Βάσσος, Γρηγόριος, Πελάγιος, Παῦλος, Ἄνθιμος, 

Θεόδοτος, Βῖθος, Ἀδραάμιος, "ἢ Ἰοόϊνος, Ζήνων, 

Ῥοβὺ ὉΠ πλσπὶ πομηοπ, {πο6] ὁ5ὲ ΠΑΡ πιι5., ππὰ]6 ἴῃ 

οα1{1|5 Δ44] χαὶ οἱ λοιποί, εὐ γοἰϊψῖ : 4αλθιι5. ἐσ ν ΡΡ 15 

ΠΟΠΠρῖς ΤΊ ΠΟ πηοπἔϊτι5. τη τ]ῖο5. 41105 Βα βου ρβῖββο, 564 
Πᾷο ἀδϑαπὶ ἴῃ (οἴ5]. αἴτοφαο, Ηαυ]., Βορ. βεοιπο εἴ 

γαῖ, Τιεσιαπΐατ ἴῃ Βορῖο ρυῖπηο, 864 σαιιϑα 1π Ργοσηίτι 
οϑὲ. απ δπῖτῃ ἴπ μΠοο (οάϊοο ἔσϊὰ ἔαπτατη Ῥσίοτὰ πὸ- 

τπαϊπδ ΤΟ πβοδηξιτ, τηοποπήπππη {π| 4118 ἔπ1556 ὑτῶ- 
τον πἶδϑα. 5: γα τον 1η Οοάϊος δίοάϊοαο ρΡοβῖ οοἴο ορῖ- 

δοορογιη ποπηῖηδ, ἀ 1{π|0, χαὶ οἱ σὺν αὐτοῖς ἀδελφοὶ, 



ἘΡΙΒΎΟΙ,Α 

Θεοδώριτος, δίαρχιανὸς, Βάραχος, Ἀθραάμιος, 

Λιδάνιος, Θαλάσσιος, ᾿Ιωσὴφ, Βοηθὸς, ᾿Ιάτριος, 

Θεόδοτος, Πὐστάθιος. Βαρσούμας, Ἰωάννης, Χοσ- 

ρόης, ᾿Ιωσάχης, Νάρσης, Νίάρις, Γρηγόριος, 

Δαφνὸς, ἐν ἰζυρίῳ χαίρειν. Φέρει μέν τινα παρα- 

μυθίαν ταῖς ὀδυνωμέναις ψυχαῖς χαὶ στεναγμὸς 

πολλάκις ἐχ βάθους τῆς καρδίας ἀναπευπόμενος, 

καί που χαὶ δάχρυον ἀποστάξζαν τὸ πολὺ τῆς θλί- 

ψεως διεφόρησεν. μῖν δὲ 

καὶ δάχρυον, παραμυθίαν 

ΓΝ [ - ᾿" οὗχ , ὅσον στεναγμὸς 
εΑ Χ ". “Ὁ «- τ ἔχει τὸ ἐξειπεῖν ἡμῶν 

"ἢ 7 Χ Ν , ἘΧΡΤΞΣ ᾿ τὴς 

τὰ πάθη πρὸς τὴν ἀγάπην ὑμῶν, ἀλλά τις ἡμᾶς 
᾿ ᾿ χα! ἐλπὶς χρηστοτέρα θάλπει, ὡς ταγα, ἂν εἰ ἐξαγ- 

ἜΠ “» ΨΟν -ὉὉ .--- ἃν 7ὔ 

γείλαιμεν δυῖν τὰ λυποῦντα ἡμᾶς, ἃ διαναστήσαι - 
.- »" λ , .- Ἂ , ἶ 

μὲν ὑμᾶς, πρὸς τὴν ἀντίληψιν ἡμῶν, ἣν πάλαι μὲν 
Ν ͵ὔ οὋ - 

προσεδοχήσαμεν παρ᾽ ὑμῶν ταῖς χατὰ τὴν ἀνατο- 
Ν Α͂ 

λὴν ἐχχλησίχις γενήσεσθαι, " οὐδέπω δὲ τετυχ ἡ- 
Ἂ . ΩΝ -Ὁ χαμεν, πάντως “ τοῦ ἐν σοφία τὰ ἡμέτερα διοικοῦν- 

, 

ΩΣ , ΩΣ .- 

τὸς Θεοῦ, χατὰ τὰ ἀθεώρητα αὐτοῦ τῆς δικαιοσύ- 
Ἷ, " ῸὉὩ οω. 

νῆς χρίματα,, πλείονι χρόνῳ παραταθῆναι ἡμᾶς ἐν 
-» - ΄, , 

τοῖς πειρασιλοῖς τούτοις οἰχονομήσαντος. Οὐ γὰρ 
δύ .} ἀ " “ἶς. τὼ "Ν ΄ ἥπου ἡγνοήσατε τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς, ἀδελφοὶ τιμιώτα- 

-» Α Ὁ ΄, 

τοι, ὧν ἣ ἀχοὴ χαὶ ἃ ἐπὶ τὰ ἔσχατα τῆς οἰκουμένης 
ΟΝ 5 4“ 5 - πε « τ Ν ἊΥ 

ἐξέόραμεν " οὐδὲ ἀσυμπαθεῖς που ὑμεῖς πρὸς τοὺς 
’ - .ῸἷὦΣλ] ρου 

διλοψύχους τῶν ἀδελφῶν. μαθηταὶ ὑπάρχοντες τοῦ 
ΕῚ , τ : - Α Χ 
ἀποστόλου 5 τοῦ πλήρωμα εἰναι τοῦ νόμου τὴν πρὸς 
᾿" ) ,ὔ ΕῚ 7 Γν ΌΣ 2 ΟΝ . δ 

τὸν πλησίον ἀγάπην διδάσχοντος. ᾿Αλλ᾽, ὅπερ εἰ- 
3 ᾿ «ς “Ὁ λ Γ᾿ Χ Ν ᾿ Ὁ οὡὦὰὦω 

πᾶμεν, ἐπέσχεν ὑμῶν τὴν ὁρμὴν ἣ δικαία τοῦ (θεοῦ 
ν ᾿ πὺ 

΄ - τ - Χ, 5 ,ὕ ᾿ 
χρίσις, ἐκπληοωθῆναι ἥμῖν τὴν διατεταγμένην ἐπὶ 

-» ω ῸὋ ᾿ 

ταῖς ἁυαρτίαις ἡμῶν θλίψιν “ ἐπιμετροῦσα. ᾿Αλλὰ 
Ὁ ων λ ᾿ Ν ς λ ὦ ΣΧ: ῃ 7 ΑΛ 

νῦν γοῦν, καὶ πρὸς τὸν ὑπὲρ τὴς ἀληθείας ζῆλον, 
Χ ' , Ὁ .-’ χαὶ τὴν ἡμετέραν συμπάθειαν, διαναστῆναι ὑμδς 

ἘΞ 7 , ᾿ ᾽ . 
παραχαλοῦμεν, πάντα μαθόντας, χαὶ ὅσα πρὸ 

"ὰ λ τὶ ᾿ς, νϑλς δὰ ἢ ᾿ τον σαν ο᾽ς τούτου τὰς ἀχοὰς ὑμῶν διέφυγε, παρὰ τοῦ εὐλαῦε- 
, ἘῸΝ ἘΞ ΤΉ Ὸ- Ὁ ᾿ , τ δ ἃ 

στάτου ἀδελφοῦ ἡμῶν τοῦ συνδιαχόνου Σαδίνου, ὃς 
- Ἂν τ Ν ᾿ δυνήσεται δυῖν καὶ ὅσα τὴν ἐπιστολὴν διαφεύγει 

-ὀ Ϊ ᾷ τ οο 

παρ᾽ ἑαυτοῦ διηγήσασθαι " δι’ οὗ παραχαλοῦμεν 
εἶ - ϑϑκδν δ ζ' ἘΠῚ .- Δ δ. ὑμᾶς, ἐνδύσασθαι σπλάγχνα ἶ οἰκτιρμοῦ, καὶ ἀπο-- 

᾿ ᾿ ἢ ΄ ΕΣ ᾿-᾿ -" ΝΑ Χ ΠΩ ἔσθαι μὲν πάντα ὄχνον, ἀναλαθεῖν δὲ τὸν χόπον 

μήτε τὰς χατ᾽ 
-Ὁ "» “ , «»αοωυ -- 

τῆς αγαπης δ χαὶ μὴτε ὁὔου μηχῆς, ! 

δὲ φιιὰ σι εἰς [Ραΐνδ5. Ηϊλο Ῥουϑριοῖζαν φποπιοῖο 

ΟΥΤῸΓ ΟὈΙΟΡΒΟΡΙ , Νά οἰπὶ γοίιβίο θα ΠΠ]Οτ 65. {108 

ἴδπι ἔπτη ΟΡ ΊΒΟΟΡΟΒ ππ πη οαγθη ; ῬΑ ΙΒΙΘηβῖ5, {π6 ]ὰσὰ- 

πᾶσι ΣΡ] ον, ἱπη πη ΥἹο τοι}, {πο α τπ 1115 9} νἱ- 

ἀπππτη, 4π|ὸ στ θα τρ5ι, δἰ ἀιταμν {ποναΐ, 
᾽ 

ἢ οὐχ ὅσον Ἴ Ἀδρίτ5. αἴονας. εἴ (151, βθοπητ5. οὖχ 

ὅσην. Ῥαπ]ὸ ροβὺ αῖ,, Ἀδρ. βδοοαηάι5 οἵ (015], ββεοιη- 

45 τῇ ἀγάπῃ ὑυιῶν. 
ἃ διαναστήσαιμιεν 1 [{ὰ Μεά, εὲ (0151. ρυῖππιιβ. θθιιὸ 

11 δισναστήσωμιεν. ΗΔ}]. διαναστήσαντες. ἘΦ ΠῚ διανα- 

στήσομιεν. 

» οὐδέπω 1 [{ὰ Μ,85. δοχ, ΤΠ Α1 οὐδέποτε. 
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ΧΟΙ- ΠΟ 

ΡΘ 15. Δίαγοϊαητ5, ΒΑΚ ΔΟΙι15, ΑἸ  δηλῖτι5,, Τὰ 0 ὰ- 

ὨΠπ|5., ΤΠ] 55:15, Τ9ΤΌΒΘΡἢ, Βορίθπιι5., Ταινίτβ, 

ΤΠοοάοιιι5.,, πιβία τ ἶτι5., Βανβιιηα5., ΤΟαΠΠ685., 

ΟΠοϑυῆιοθβ, ᾿ϑαδοὶβ, ΝάΓ565, ΝίαυΙ5., Οὐδρουῖιϑ, 

Παρ πτι5., ἴῃ ΤΟΠΉΪΠΟ ϑαἰ ἴθι. ΑΓ ΡῈ ἈΠ 44 950-- 

[Δ Αἰ Π ΟΕ 5. ΔΉ 15. ΠΡΘΓ1ΠῚ 5Ὲ5ΡΊ ΡΠ ΠῚ 586 0 1115. ΟΧ 
ἴπη0 σον 6. ἀπο πν., ἃο ἰδοῦ νὰ ΘΙ] ΘΠ 5. ὙἹΠῚ 

Ε΄ ἈΙΠΙΟΙΙΟ 5. βΘρ 1. ΝΌΒΙ5. ἀτιθηλ ΠΟῊ 5 τ 5π5ρ1-- 

γΠπππ οἵ ἸΔΟΎ Πη86., 50] {Ππ|πῚ Δ Θυς πιὰ ΠΟϑί ἃ 

ΟΑΡΙ ΑΙ γοϑϑίγοθ ΠΑΡΆ: 56 ρυδοίουθα 05 [ον 

ἸΏ 6 ]10} 4 481} 5ρ65, ἰΟΥβ [ἢ [ὉΓΘ, τὶ, 51 (010- 

[05 ΠΟϑί"Ὸ5 ν 5 ἀθ πὰ ν ΘΡῚΠΉ115,) ΘΧΟΙ 6 Πη115 νῸ5 

Δ 6] [Θγθπ δ πὴ ΠΟ 5 ΟΡΘΩΙ , {π|ᾶ πὶ “θη Θοο] 5115 

ΟΥΙ 0115 ἃ ν θὴ5 ἃ αςαρᾶπλ ΠΑ ΠΊ ΡΥ 61) 506-- 
ἜΤ ΠΤΙ5.. ΠΘΟά τι [ΠΊΘῊ 511Π1115 ἀ55 ΘΠ} : ΠΘΟ, 

41 οπηπὶὰ ἴῃ βὰρ᾽ θη ὰ τποιἰΘ ἴα", ΟΠ ΠΟ 56- 

οαπειμη ἀγοᾶπα 7{|5{Π{186 5116 16 1018... τὉ 1η ἢ 15 

το ΠΑ ΙΟὨΙθι15 απ εϊπ|5. ΘΠ αμλ}.,. αἰἰΒρΘὨβαῃΐθ. 

ΝΟ ΘΠ]Ώ] ᾿σΠΟΡΆ5Ε15., ἔΡΆΓΓΟ5. ΤΟΥ ΘΙ ἢ Ἰ551Π}1 5 ΓῸ5 

ΠΟΒΙΓὰ5., {πᾶν 1}. [Ἄτηα ἃ ΘΧ ΡΘΠΙὰ5. ΘΙ Π| ΟΥ̓ 

ΤΟΥΓΆΛ ΠῚ ρΆΓΓΘ5 ρορ θη: ΠΘήτι6. οορῖθ ἃ θουπη) 

ΟΠΊΠΘΙΙ ΘΧ 5.15 οὐ σα ἘΠ ΔΉ Πη65. [Γαΐγθ 5... ΟΠ} εἰἰ- 

Β 501ΡῈΠ1 51|5. ΑΡΟϑ[ΟΙ] .. 4πὶ ΡΙΌΧΙΩΙ «ΘΟ ΟΠ Θὰ 

[6 σ]5 ΘΟ ΠΡ] ΘΠ πη} 6558 ἄοοθε. 5864, «τπιοα 741} 

ΑἸΧΙΠλῸ5.,. ΠΕ ]]} 11} νοϑίγαπι ΔΙ δου ΙΓ τΘ 1 [π5 || 

Ὁ 6] Πα τοῖα μη, {πο οοπϑετπΐαπὶ ΟΡ ρΘοσαΐα ποὸ- 

δἴγα αἰ ΠΟ ΠΟ θη ΠΟΪ5. ο᾽θ πο δα μηθῦ ιν, 05. ἴὰ- 

θη ΔαΠοΥἔαμητι, ταὶ ππιπο 86] θη οἱ δαὶ νυ δ 5 

5πάϊα πη, οἱ δα ΠΟΒΕΓῚ ΟΠ. 56. ἃ [ΟΠ 61 Θχοιίθ-- 

ΤΠ, ἘΡῚ οἴπηϊα «ἸἀΙ ΟΡ 15.) δἰ «αφθΟ 16 

δη θα ἅτ 065 νοϑίγαβ ΘΓ ρῸΥ 6, ἃ ΓΟ] ἸΟ5 55.110 ἔνα- 

{6 ΠΟΒΙΓῸ ΘΟΠ ἸΔΟΟΠῸ 5Ά01Π0., 781 ΡΟ θυ ν 15 

ΟἸϑὴ 4πο6τ|6, 41188 ΘΡ β[Ο] 1) Ῥ ΘΒ ΘΓ ΠΕ, ΡῈ 86 

1056 ΘπΑυΓΡΕ : Ρ6} 4ΠΘη. ΘΧΙΟΥ ἃ Π}1Π’ ΨΟΒ 7 τιΐ 

νἰβοθνᾷ ᾿πάπι8 15 ΤΩ 56 ΓΟ 5, ΟἸΠΠΙ 16. ἀδροβιία 

56 ΘΠ 16 ἸΔ] ον πὶ αἰ] ΘΟΙΟΠ]5 5501 018 15, ΘΕ ΠΘΩῚΘ 

γᾶ» ἸΟΠρῚπ ἀπο πῚ., πθάτι8 ἀοιηθϑιϊθαθ. Θοοιρᾶ - 

ς τοῦ ἐν σοφία 1 ἘΠΠΠΙ ποῦ τοῦ τὰ πάντα ἐν σοφίᾳ, 

ϑρᾷ ἄδεβ ποῦ ἴῃ αν]. οὲ (0151, ῥσίτηο. [)6θϑὲ δἰϊαπη 

τὰ πάντα ἴῃ γαι., δε. Ῥυῖσηο οἵ ἀποθιι5 ἃ}115 οἵ δα] - 

ἰἴοπὸ Ηαραποοηβι. 

ἃ ἐπὶ τὰ... ἐξέδραμεν 7 [τὰ ἔτ65. Ὑ οἰ πι5}155:τηὶ (οαϊοο5, 

εἴ Ῥάμ]ο Ροϑὶ ὅπερ εἴπαμεν. ἘΜΗῚ εἰς τὰ..... διέδραμιν, 

οἱ ὅπερ. Ἐ αι. Ἠαραποοιββ εἴπωμεν. 

6 ἐπιμετροῦσα 1 1τὰ β8ὲχ Μἴεββ. ἘΔΙΠ ἐπιμετρήσασα. 

Ηάραη. ἐπιμετρήσαι. 

ἐ οἰχτιρμοῦ 1 Πα φαΐπαιιο Μί58. Βάιτ οἰκτιρυῶν. 

Ῥαῦΐο ροϑβὶ οα1 ἀνθρωπιχῶν, Μεά,, Πα.}]., (015]. Ρυϊ- 

τητι5 οἵ Ἀοςρ. φοοιιηπ5 αἱ ἴῃ ἰσχία, 

ΟἸαδ515 [Τ. 



204. 5. ΒΑΘΠΗῚ ΟΕΒΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΉΙΕΡ. 

ΟἹοντῖς ΤΠ. Πἰοπε5, ποάπθ δἰαὰ φαϊάσιαπι παπιᾶηπαμη οοσ]- οἰχον ἀσχολίας, ἢ μήτ᾽ ἄλλο τι τῶν ἀνθρωπίνων 

(6115. ὑπολογίσασθαι. 

Ἠωτοοῖς 2. ΝΟήΊπ6 6ηὶπη Θοοϊοϑία ππᾶ Ρου οἰ αξι ; Π6- Οὐ γὰρ περὶ μιᾶς ἐχχλησίας ὃ χίνδυνος, οὐδὲ 

3} Τ|γτῖσο {16 ἄπ. δἃπΐ ἔΓ65 1Π σΥάν ΠῚ Πᾶπο ἰοπηροϑίαίεπη δύο ἢ τρεῖς αἱ τῷ χαλεπῷ τούτῳ χειμῶνι ἔ παρα- 
αἂ Τίνοδαι- ᾿ Η ὟΝ με αν Η ἐἰρέυγρ θαι". το 
ἄτην ἄερα- 46] ρ525. ΝΠ ἔδυ πιθ ἃ ἤ ΠῚ} ι15 ΠΙΎΎΊΟΙ πιά 84 πεσοῦσαι. Σχεδὸν γὰρ ἀπὸ τῶν ὅρων τοῦ ᾽Ιλλυρι-- 

βοῖταν.  ἸΤΠΟΡαϊάθη) ΠξοΡ ϑῖβ πιϑ πὶ ἀδραβοϊτι. Οὐ} π5 χοῦ μέχρι Θηδαΐδος τὸ τῆς αἱρέσεως καχὸν ἐπινέ-- 
ΡΓᾶνὰ 5θμηῖπᾶ ὈΥτ5 απ] 46 πὶ 1 Δ Π}15 ΑΥἿτι5 76 οἷ : Ὁ μεται. Ἧς τὰ πονηρὰ σπέρματα πρότερον μὲν ὃ 
41Π5 διιΐοπι γδάἸοθι1ι5 Βγπηαΐα ἃ Ρ]ΓΙΡι5., 4πὶ δυσώνυμος Ἄρειος κατεθάλετο - διζωθέντα δὲ διὰ 
Αὐΐππὶ ᾿πίθι" δὲ ΠΟϑιΡΔ ΠῚ} δοίϑίθπὶ ᾿πίθυ] ΘΠ ᾿πηρὶ6- βάθους ὑπὸ πολλῶν τῶν ἐν μέσῳ φιλοπόνως τὴν 
ταϊθη} 5 1056 ΘΧΟΟ ΘΓ, ΠῚ ΠΟ ΘΧΙΠΟ505 ποῖ5 ἀσέδειαν γεωργησάντων, νῦν τοὺς φθοροποιοὺς 

ΡΙοεα]θνιιηξ. άπ ῥ᾽ θέα 5. ον ουϑα δὴ ἀοσπηαία: χαρποὺς ἢ ἐξεθλάστησεν. ᾿Ανατέτραπται μὲν γὰρ 
σΟΠ [586 ἘΟΙοϑὶθβ ἰεσθθ. Ἠοιηϊητηϊ Πομηπ) τὰ τῆς εὐσεῤείας δόγματα, συγχέχυνται δὲ ᾿ἔχχλη- 

ΠΟΙ {ΠΠΊΘΗΠῈΠῚ ΠῚ ΌΙΠ10 ἴῃ ΡΥ ΘΟ ἴδοιμι γὰ5. 1Π51}1}, σίας θεσμοί. Φιλαρχίαι δὲ τῶν μὴ φοδουμένων 

Ἰαιηηιιθ ἀρουῦῖθ Ρ ΓΘ Πλ πὴ Πρ 6 ἴδ 5 ὈΡΙΠΟΙΡα 5. τὸν Κύριον ταῖς προστασίαις ἐπιπηδῶσι - καὶ ἐχ 

ῬΙΟμροϑβίτιι5 θϑῖ, 11ἃ τιξ 4111 σναν ΙΟΓῸ5. Ὀ]ΔΘρ ἢ Πηὰ85 τοῦ προφανοῦς λοιπὸν ἀθλον δυσσεδείας ἣ προε- 

γιιοία τι5 651, αἰσπῖου Πα αῖπ, 4αὶ ΡΟΡαΪῸ ορὶ-ὀ δρία πρόχειται " ὥστε ὃ τὰ χαλεπώτερα βλασφη- 

ΒΟΟΡ 5 ῬγΘοϑι[. ΡΥ ραν 5 ϑασοΡΟἰδ]} 15: ἀθίθ- μήσας, εἰς ' ἐπισχοπὴν λαοῦ προτιμότερος. Οἴχεται 

Θ6Γ6 {1| βγθθθιη ΠΟΊΩΙ ΟἿ 5οΙ θη τὰ ρῬᾶϑοαπε : σεμνότης ἱερατική᾽ ἐπιλελοίπασιν οἵ ποιμαίνοντες 

ΔΙῊ ΙΕ Ο515 ΔΈΟΙ ῬΘΟιΙΠΙὰ5 1Π ὈΓΡΟΡΓΙΟ5. 5115. Εὶ μετ᾽ ἐπιστήμης ποίμνιον τοῦ Κυρίου - οἰκονομίας 

δἵ 1Π ΠΗΠΠΟΡΕΙΠῚ [ΔΓ ΡῚ ΠΠΟΠ 65 5Θ ΠΡ ΕῚ ἸΠ5ἘΠΊΘΏ 115. πτωχῶν εἰς ἰδίας ἀπολαύσεις χαὶ δώρων διανομὰς 

Ἐνδπαῖ δοοιιΡαΐα ΘΑ ΠΟΠΙΙΠῚ (501 0}1Πὰ : ΡΘοσΔ Πα παραναλισχόντων " ἀεὶ τῶν φιλαρχούντων. ᾿Ημαύ- 

μια] τὰ ΠΡοΡίαθ. Ναπι {1 ΠΟΙ ΠτΠῚ (115. δὲ ρωται χανόνων ἀχρίδεια " ἐξουσία τοῦ ἁμαρτάνειν 

ΡΥΪποΙραίπη ἠθνθηθγαπί, ἴπ ΠΟΟ 050 5[π6}} σῦὰ- πολλή. Οἱ γὰρ ' διὰ σπουδῆς ἀνθρωπίνης παρελθόν- 

τὰ γοροπάιπε, 4ποἀ οτηπία δα νο]ρἕαϊθη 1η- τες ἐπὶ τὸ ἄρχειν, ἐν αὐτῷ τούτῳ τῆς σπουδῆς τὴν 

ἀυ!σθαπὲ ρΘοσαπΈΡι5. ῬΟΡΙΕ “ΠΟΥ 11} ἜΘ Ζ 111: χάριν ἀνταναπληροῦσι ,) τῷ πάντα πρὸς ἡδονὴν 

4516. οχ δὶ σου 15. γοπιπίαϊθ ηλθιϊαῖ. ΝῸ- πὸ Ξυδιδόναι τοῖς ἁμαρτάνουσιν. ᾿Ἀπόλωλε χρίμα 
ἀαἰπὰ ποτ πι]]ππλ Παθαῖ : οχ ἰθσθ5 ΡΟΡαΪ : δίχαιον " πᾶς τις τῷ θελήματι τῆς καρδίας αὐτοῦ 

ἀἰδθϑί ργροϑιτ5 ἀϊσθηαὶ Προ νίαβ. ὅθ υνὶ θηΐ πὰ θο- με ἤρύνμαὶ Ἢ πονηρία ἄμετρος, οἵ λαοὶ ἀνουθέτη- 

» οἵ προεστῶτες ἀπαῤδῥησίαστοι. Δοῦλοι γὰρ τῶν Ῥοβοηοδῖο ΓΠῚ 7. ἃ ΖΙθιτι5. ΘΟἸ]αἴτι πὶ 6 πο οἰ ἢ}, {πὶ ΠΟπΠηΪ-- 185 τὸ 
Α 

58Π:Ὸ ἀραρράινν, ΟΡΟΡἃ 5110 515 ἀμ Πα ἴα} ΟΟΙΡΑΓΑΡΕΙ ΠΗ. πρυυτι ων τὴν χάριν, οἵ δι ἀνθρώπων ἑαυτοῖς τὴν 
Ε} 1. μ᾽ ΟΧ- ἥ 

ὃ τὰς μοι. 761 4ΠΟ46 δὲ {Ππ|4 πλτιταὶ Β6}}1 το! τὴ ἃ 4} 1ι5- υναστείαν χαταχτησάμενοι. Ἤδη δὲ χαὶ ὅπλον 

ἄδηι., ἀδίθηϑιο ν᾽ ΔεἸῖοεὶ ἀοοινρπᾶ πε, θχοοσὶ-ὀ τισὶ τοῦ πρὸς ἀλλήλους πολέμου, ἣ ἐχδίχησις δῆτ 

ται πὶ Θϑὲ: οἱ ἀπππ ΡΥΙναΐα οἄϊα οσοιΠαπε » ῬΓῸ εν τῆς ὀρθοδοξίας ἐπινενόηται " χαὶ τὰς ἰδίας 

δου 6. ἐ: οὔΙ556 δἰπηαϊαπε. ΑἸΠ γ67Ὸ ἀπ ΠῚ Πιυρταηΐ ἔχθρας ἐπιχ ὑκρυψάμενοι, ὑπὲρ τῆς εὖσ σεζείας ἐχθραί- 

ΠΘ6 ἔπυΡ 551Π}15 ΟΥῚΠΉΙΠΙ 115 ἈΡΘΊΙΔ ΠΕΡ, ῬΟΡ 15 α-- γειν χατασχηματίζονται. Ἄλλοι δὲ τὸν ἐπὶ τοῖς αἰσχί- 

ΓΌΓΘΠῚ δ πη Δ ΕἰἸΒΟο 18} ἸΠ5ΡΙ γα πὲ, τ σοΙη-- στοις ἐχχλίνοντες ἔλεγχον, τοὺς λαοὺς εἰς τὴν κατ᾽ 
ΤΙ Π 1 Ρῖι5. Π)8}15 Γ65 5185 Οθυ μη γο πε. ΟἸΔΡΡΟΡίαΡ ἀλλήλων φιλονεικίαν ἐκμαίνουσιν, ἵνα τοῖς χοινοῖς 
οἱ πη} ] Δ οᾺ Ὀ}}6 οϑὲ μος 6] ]πη : 115 τ πια]ὰ εξ8- χαχοῖς τὸ χαθ᾽ ἑαυτοὺς συσχιάσωσι. Διὸ χαὶ ἄσπον- 

. μπδ . 

ΓΘ, ΘΟ ΠΊΠΠΘΠ) ΡῬΔΟΘΠῚ , τ οσοι ἃ ἸΡΒΟΡ 4ε- δός ἐστιν ὃ πόλεμος οὗτος, τῶν τὰ πονηρὰ εἰργα- 

ἀδθοογὰ ἀδίθσθπίθπι,, ᾿π 6 ππΘ Π 115. ΟὉ Πδρο γἰἄθηΐ , 

σμένων, τὴν χοινὴν εἰρήνην ὡς ἀποχαλύπτουσαν 
᾿ποῦράτηϊ. Πιοίααηὶ 4{| ΠΡπη το ποθὴ ογθάπηῖς: ὦν “- Α 

αὐτῶν τὰ χρυπτὰ τῆς αἰσχύνης ὑφορωμένων. Ἐπὶ 

Πι465. 6δϑδὲ διηθῖσια,, οἰ Πα Π{πιν Δ Π] 115 ἸΒΠΟΡΆΙΠΟ, τούτοις γελῶσιν οἵ ἄπιστοι, σαλεύονται οἵ ὀλιγό- 

60 «πιοὰ γϑυἸαΐθμη 1τη ΓΘ ἢ ΠΡ, {π| ἀοο πᾶ πὶ Β πίστοι " ἀμφίδολος ἣ πίστις, ἄγνοια χαταχέχυται 

ΠΙΆ Πα Δ Π]τοΡᾶ πε. 5116 ΠῈ Θπῖπὶ ΡΙΟΡ πὶ οΓὰ : 580- τῶν Ψυχῶν, διὰ τὸ ὅ μιμεῖσθαι τὴν ἀλήθειαν τοὺς 

ἡ Γγάς Ααάεπάς. ἐπίσχοπον. 
8 παραπεσοῦσαι [τὰ ἔτα5 γρξἐιιϑ ἰββῖ πη Νῖςς, ἘΔΙ κ ἀεὶ  Ῥγο μας τοοὺ βαβοηΐ Μεά. εἰ Ηδ1]). πάντα. 

πεοιπεσοῦσαι. ΝΟΥ ταυξο ρμοβὲ 6411 χατεθάλλετο. (οἰ5]. 1 διὰ σπουδῆς ἀνθοωπίνης 1 Γία ἔτεϑ σοἔτϑ ῖβϑαὶ (ὑο- 

Ῥυίπηιβ, Ηδ1]. εἰ Πδσ. βοοιη 5 χατεθάλετο. ἄϊεες. ἘΔ σπουδαῖς ἀνθρωπίναις. 

Β ἐξεόλ βσξαβΕν 1 Πα Μεάϊοριιβ (οάοχ, δοοσπγὰξίιις πὶ ἐγδιδόνοι 1 [ἴὰ Ηδ1]. οπην 411|5, ΕΑΙΕ διδόναι. 

{πᾶπ| 661| ἐξεθλάστησαν. αἰ μιμεῖσθαι 1 ΔΙε4, μισεῖσθαι, 60 ψιιοά οὐδεγῖπε νερὶ- 
. Ἵ 

ἡ ἐπισχεπὴν 810. Νῖββ, εἰ εἀϊῖο Ηηχσαποοηα, ΑΠῸ͵ ἑκίοπι εἴς. 



ἘΡΙΘΈΟΙΙΑ ΧΕΙ. : 

ΓΝ , . ᾿ Ἁ 

δολοῦντας τὸν λόγον ἐν χαχουργία. Σιγᾷ μὲν γὰρ 
- "» }Ὶ ΟῚ τὰ τῶν εὐσεδούντων στόματα " ἀνεῖται δὲ πᾶσα 

τ᾿ . ον ὦ 7, 
βλάσφημος γλῶσσα " ἐδεθδηλώθη τὰ ἅγια, φεύγουσι 

Ἶ; Ὸ Ων 

τοὺς εὐχτηρίους οἴκους οἵ ὁγιαίνοντες τῶν λαῶν, 
«ς - , δὼ “ δι. ὄν δὴ ΞΘ 7 ᾿ 

ὡς ἀσεδείας διδασχαλεῖα᾽ χατὰ δὲ τὰς ἐρημίας πρὸς 
΄-Ὃ΄ Α 

τὸν ἐν οὐρανοῖς Δεσπότην μετὰ στεναγμῶν καὶ 

Ὡθὅ 

ἸΙυῖὰ γθΡῸ Ὀ] ΒΡ θμμὰ ΟΠΊΠΪἾ5. ΠΠΠστιὰ : ΡΓΟίδηαῖα Οἰαςοἰς Π1. 

διιηΐ βδηοία : [πσῖτπ ΡΡΘΟΔΙΟΠΙ5. ἀΟΠη05 ΡΟΡῚΠῚ 

ΒΔ ΠΙΟΓΡΘΒ 5 τι Πρ ᾽ δ δ 5 50 ΠΟ]. 5., 80 ἴῃ 50 {π|1η]- 

θῈ5 δ(ἰἱ Πομϊπτιὴ ἴπ 686}15 1 ΠΑ ΙΓ ΠίΘ ἢ. οἴμ ΠῚ 96-- 
ἸΏ] ΠΡτι5. οὐ ἸΔΟΡΎ δ. ΤηΔΠτι5 δἰ [0] πὶ, Ῥερνοηθ- 

γΠΠῈ διιθτη Ργοίθοϊο δὲ ἀβᾳτιθ δά νο5 {π|20 ἴῃ ρΗΪ6-- 

δαχρύων τὰς χεῖρας αἴρουσιν. "Ἔφθασε γὰρ πάν- δίμι6 οἰν ΓΔ ΠΠοτι5 σϑυτιη αι". ΝΊ ΠΗ τι ΡΟΡῸΪΙ οἰιπὶ 

ὈΧΟΡΊΡτι5. {ΠΟ ΡἼ5αιι6. δὲ ᾿ρ5115 56] 15 ΡΓῸ τηορηϊ- 
Ϊὰ ΤΕΣ ἢ ε ἐπ πῆ ἤπ Ῥορα] 5} 

15. ΘΗ 51, 511) 410 Ῥύθοθβ [ππάϊτιπξ, ΓΕΡΘΏ ΘΒ κ 0 μτὸ πνο- 

ΟΠΊΠΘ5 ΔΘΙῚ5 1Π]1185. παῖ οι} ρα 6 πεϊα, δὲ ἃτι-- π!νας, Ῥνο- 
“11: Ξ σαῃ ιν, 
ΧΙ) ἃ ΠΟΠΪΠΟ Θχϑρϑοΐδηίθϑ. 

τως χαὶ μέχρις ὑμῶν τὰ γινόμενα ἐν ταῖς πλείσταις 

τῶν πόλεων " ὅτι οἵ λαοὶ σὺν ᾿γυναιξὶ καὶ ὁπαιδίοις 

καὶ αὐτοῖς τοῖς πρεσδύταις πρὸ τῶν τειχῶν ἐχχυ- 
, 3 “κε , “ ᾿ ον ͵ 

θέντες, ἐν τῷ ὑπαίθρῳ τελοῦσι τὰς προσευχὰς, φέ- Ο 

ροντες πάσας τὰς ἐχ τοῦ ἀέρος χαχοπαθείας σὺν 

πολλὴ τῇ μαχροθυμία,, τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντί- 

ληψιν ἀναμένοντες. 
5. Οἴιδὲ ἸΔῃηθη ἴδιο Πΐ5 ΘΑ] ΔΗ} ΓΔ 115. ἀἰσπὰ 9 

{4118165 ἸΔΟΡΥΠΠΔΡΙἢ [Ὁ Πί65 15. Π1Δ]}15 ρᾶγ65 θυιη 3 

Τίαααιθ πὴ δ πιις ΠΟΠΠ1}} ν᾽ θη ϑἴαγθ, ἀτιηὶ 
Δάθτιο γθίθυ5 βίαϊιιθ. ὙΘβΕΘΊ 1} 5ουναίαγ.,, ρυῖτι5- 
4αδιὴ. ΟἸ τ] αἴ} ΘΟΟἢ65115 5] ρου θηΐαὶ πϑιγα- 

Θ΄αμη, [ϑ]ηαίθ ἃ ΠΟΒ5., 78Π| [εϑιϊπαῖθ, 1ἰὰ ργο- 

ΘΔ.) 7) ἤρα 65. ΘΘΕΙΏΘ 5511}: 1Π σϑηῖᾶ ργονο- 

0 18. ΠΊΔ ΠῚΠῚ ΡΟΥΙσΙ6. ἘΤαίου Πα νϑϑίγα ν]βοθυὰ 

ΘΟΠΙΠΊΟΥ ΘΔ ἢ ἔΠ ΠΟβίνἃ Οδιιϑᾶ 5 ΡΓΟΓΙ Πα δηΐι [ὰ- 

ΟΡΥ ΠΙ88. ΘΟὨΊ]]ΒΘΡΔΕΙΟΠἾ5. ΔΘ 8 ΠῚ ΟΥΡῚ5. ΡΔΡΓΘΠὶ 

ἃ ΘΥΤΌΓΘ. ἈΡΒΟΙΘΙΡΪ ΠΘ 51 Ππᾶ:|5: πθο ἤάθηι δριιά 

605 ἔδιδε. βχϑι!ηστι, ἈΡ ἃ {π|05 ΡΕΙπητιπι {ΠΠπ|χῖξ. 

ΟὐἹά Ἰρῖταν ἴδοϊο Ορα5 511, πὲ γερειβ ποϑέγ5 5110-- 

γΟΠΙΔΕ5.. οἵ “ΠΟΘ 0. ΘΟΠΊ 56 ΓΑ ΓΙ ΟΠθη οβίθη-- 

ἀΔ1|5 οῦσὰ ἀἸνθχαῖοϑβ,, Π1110 πο 0 ἃ ΠΟΡῚ5 Πδοθ586 
ΘΥῚ νῸ8 ἀἸβοθγ : 564 58 ΠΕΙτ5 1086. ΚΡ π|5 γοθἱ5 
βασσογοῖ. ΑῈ σον θ σϑ] θυ 8 ΟΡ5 οϑὲ δά δοϑ, {πὶ Ρίαγες ρο- 

ΒΕ ΡΟΥΘ, ΒΘ Δ Π608, οἵ ρΓ παρ Ί ματι πὴ ΠΡ ΓΊΙΠῚ ᾿Γθ6- τ βοϑ 
56 Π18.), αὖ 5 Π0 6] ΠιΙΠΠΘΡΙ ΠῚ ΘΧρΙθαηΐ, {αὶ ππιο ἀϊ ὑππνο- 

δάἀνθηῖθητ: τι ΠῚ 5011} ΘΧ ΘΟΕ {|| ΠΔΙΒΘΥΙΠΣ τ δαπιος 

συανιίαϊθ,, 5664 ΘΔ ΠῚ ΘΧ 5110 ᾿ρϑΟΓ 1 ΠΙΙΠΊΘΓΟ 

ΡΟΠά 5 αἴθ. διιοίου θη δ] γ65 ΘΠ ἠδ πάὰ5 

Πα θθαηΐ : 41] δὲ Πείθηι ἴῃ ΝΙοδρα ἃ ΠΟΘ 15 ραν ῖ- 

Ἰγ115 δουρί} 15 ΠΡ  Πΐ, Θὲ ΠΕΡ Θ51Π) ΡΓΟΒΟΡΡαηϊ, 

τ τ ῸὉὠ 7 (», - 

Τίς θρῆνος τῶν συμφορῶν τούτων ἄξιος ; ποῖαι 
- , σ 

πηγαὶ δακρύων χαχοῖς τοσούτοις ὃ ἀρχέσουσιν ; “ως 
Ὴ “ Ἵ Υ̓ " - 

οὖν ἔτι δοχοῦσιν ἑστάναι τινὲς, ἕως ἔτι ἴχνος τῆς 
ΟΣ “ , - 

παλαιᾶς καταστάσεως διασώζεται, πρὶν τέλεον ταῖς 
5 ͵ ᾿ 

ἐχχλησίαις “ ἐπέλθη τὸ ναυάγιον, ἐπείχθητε πρὸς 
»Ὰ ᾿ , - ᾿ - 

ἡυᾶς, ἐπείχθητε ἤδη, ναὶ δεόμεθα, ἀδελφοὶ γνη- 
- » ,ὔ - 

σιώτατοι" δότε χεῖρα τοῖς εἰς γόνυ χλιθεῖσι. Συγχι- 
ς - Ν - Ὰ 

γηθήτω ἐφ᾽ ἡμῖν τὰ ἀδελφιχὰ ὑμῶν σπλάγχνα, 
΄ ᾿ , α΄ ἤν ΣᾺ ΜΟΙ 

προχυθήτω δάκρυα συμπαθείας. δ ἡ περιίδητε τὸ 
-» ΄ - ΕΙΣ ὥς 

ἥμισυ τῆς οἰκουμένης ὑπὸ τῆς πλάνης χαταποθέν " ἢ 
- Χ , ων σ 

μὴ ἀνάσχησθε ἀποσύεσθῆναι τὴν πίστιν , παρ᾽ οἷς 
ΩΝ Ἂ ΚΥ ΄ δ 

πρῶτον ἐξέλαμψε. Τί οὖν ποιήσαντες ἀντιλήψεσθε 
τῷ π᾿ ἃ ἐν κ Φ Ἃ 

τῶν πραγμάτων, καὶ πῶς τὸ πρὸς τοὺς θλιδομένους 
“Ὁ -Ὁ-Ὁ , παν, δ 

συμπαθὲς ᾿ἐπίδείξεσθε,, οὐ παρ᾽ ἡμῶν πάντως δεη- 
- -- 2 9 Ὁ ἃ 5 Ὁ δ κνον, 

. σει ὅ μαθεῖν ὑμᾶς, ἀλλ᾽. αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 
Ἔ, τρον" ας ἘΣ ΞῸΣ ἔν οτος, τὴ ΄ ΜΈΒΕΝ, δὰ» εχ 
ὑμῖν ὑποθήσεται. Πλήν γε ὅτι τάχους χρεία πρὸς τὸ 

» , "Ἢ , 
περισώσασθαι τοὺς περιλειφθέντας, χαὶ παρουσίας 
Ὁ - ΄ εἴ ΄ὕ 5 ΄Ν 
ἀδελφῶν πλειόνων, ὥστε πλήρωμα εἰναι συνόδου 

τοὺς ἐπιδημοῦντας, ἵνα μὴ μόνον ἐχ τῆς τῶν ἀπο- 

στειλάντων σεμνότητος, ἀλλὰ χαὶ ἐχ τοῦ οἰχείου 
ΕῚ .- ΝΞ Ὁ Ὁ “.-  Ὶ  ς - ΠΥ ᾿ Ξ 
ἀριθμοῦ τὸ ἀξιόπιστον ἔχωσιν εἰς διόρθωσιν οἵ χαὶ καὶ 

“ -- , “τ 
τὴν ἐν Νιχαίχ γραφεῖσαν παρὰ τῶν πατέρων ἡυῶν 

εἰ ΓΞ 

πίστιν ἀνανεώσονται, χαὶ τὴν αἵρεσιν " ἐχκηούξω- 
᾿ Ὡς 12 , ΠΣ ἐν  χῇ ὙΠ ΑΕΟΝ αὰ 

σι, χαὶ ταῖς ἐχχλησίαις τὰ εἰρηνικὰ διαλέζονται 
δἰ ΘΟ 65115 Ἰο δ η ἴπ} ΡΔΟΙΠοα,, 605 {πὸ Ἰ6 1 56η- 

ἔἰππὲ, δά οοποογάϊαιη δὐάτιοοπίο5. Ἦος θπί τὴ 

» - Ἷ , 

τοὺς τὰ αὐτὰ φρονοῦντας ᾿ συνάγοντες εἰς διλόνοιαν. 
[4 - 3 ΝΠ ᾿ , 5 , εἵ Α 

Τοῦτο γὰρ δήπου τὸ πάντων ἐλεεινότατον, ὅτι χαὶ 

Ρ» ἔφθασε γάρ 1 [ἴὰ ἔγο5 γϑἰιιβεϑβί πη! (Ο1665 : 61 ὃ μαθεῖν Τί ἔγεβ συ πιβιιββιηῖ Νῖ55. ἘΔΠ νιανθά- 

νεῖν. Ῥαθ]ο ρΡοβὲ Ἀθρίτι5 τπΐθγαιια οἱ (οἱ5], ῥυῖπιι5 ὕπο- 

λειφθέντας. 

ἔφθασε δέ, ΤὈθτάδτη πάντως ἀὐἀάϊίιπι ἐχ φαΐπαιιε 85, 

ΤῈ Δ τὰ γενόμενα. ΡΙετίψας Μ85. τὰ γινόμενα. 

ὁ ποιδίοις [τὰ Ηα1]., Μεά, εξ (151. ρυϊπιπβ. ΕΜ ΠῚ 

παισί. ΤΙ οπὶ ε41:} πρὸ τῶν πυλῶν. δὲχ Μϑ85. τι 1π 

τοχίιι. 

ἃἀ ἀρχέσουσιν Ἵ [ἴὰ ἴτε5. νδἐυβ ββι πη! Νῖ55, (ὐπαΐποῦ 

Β ἐχχηρύξωσι 1 [τὰ ἔτε5. ψεἰιϑιββιπηϊ (οαἴο65 : {γο5 

411 ἐχχηρύξουσι. ἘΔ ΤΕ ἐχριζώσουσι, ον ααἀϊοαδιιπι. Ἐκ 

[νᾶ ἃτιΐθ πη Ὑ δ πιβ 155] που ιτ (ο Ἰοιιπι Ξοσιρίαπτα ραϊοξ 

Βίται πῖον Ἰοσοπ τὴ 6856 ἀνανεώσωνται οἱ διαλέξωνται, 
41π| ἐξαρχέσουσι. ΕΔ ἐπαρχέσουσι. 

ὁ ἐπέλθῃ Ὁ ζοεγαας Ἀδριιβ εἰ (0151, ῥυῖπητ5 ἐπελ- 

θεῖν. 

[ἐπιδείξε 

4ποα Ἰποεπὶ αἴογί, γον τσ σοι ρ] ὀχ] ηῖ, 

ἱ συνάγοντες  ΗΔ:)]. εἴ (ο15]1, ᾿γΐπηιβ συναγαγόντες. 

Ῥαι]ο ρμοβέ 61π| ἐλεεινότερον, Θορίοπη 755. αὐ ἴπ (οχίω, 
σθε Ἴ 015]. ρσίππιιβ οἱ Ἠαγ], ἐπιδείξεη σῆς: 



200 5. ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΑΠΕᾺΕ ΘΑΡΡΛΌΏΟΟ. ΛΒΟΗΙΕΡ. 

ΟἸατοῖς ΤΠ. ῬγοΟίδοϊο ομηηΐτη Πηαχὶ μη 6. ἀἰσηϊιηι δϑὲ Π]5θγὰ- εἰ τὸ δοχοῦν ὑγιαίνειν ἐφ᾽ ἑαυτὸ ἐμερίσθη " χαὶ περι- 
Ὀϊδδθπβῖο- Π0ῃ6., Ππο4 οἱ δὰ ρᾶγ5 πιὸ ν᾽ ἀθέμν 6556 58Πᾶ , 

ΠΟ. ᾿πἴοῦ 
Ἰρβοςαιμο- ἰν]ϑα Θὲ ἰΠ 566 ἘΠ ρ58Π|: ἃ ΠΟ5 ΟἸΓΟΙΠηϑἴα ΠΕ, τιῦ 
]εο5. γΘΡΙ5᾽ Π116 65:, 5 1165 οα]απηϊΓαἴθ5 ἢἶβ., {185 ΟἹ ΠῚ 

Ἠ] ΘΙ Ό5ΟΪ Υ Π|15, Ὑ δϑραϑβίαπο ο᾿ϑι ἀθπίθ, δοοιάθγιπξ. 

ΤΠ ΘΠἰ ΠῚ δἰ πη] δὲ θχίθγπο ργΘ θα πίαν Π6]10, οἱ 

ἀοπιηοοίῖσα Ραμ 5θαἸτοπθ ἀρϑυμηθ θαπέατ. 

Αριὰ πὸ5 ἃπίθηι,, ὈΓΘΘΙΘΡ ἈΡΘΡ τα ΠῚ) ΠΕΘΡΘΕΘΟΥΊΙΠῚ 

ΘΙ, ἰππα ργείθγθα 0 115, 4πὶ νι ἀπῆν γὸ- 

οἴθ 5θητΡ6., δχοϊζαΐϊππι, δα οχιγθιηδη 46 }]1}α θαι 

ΘοοΙοϑίαϑ ρογάαχη. ΟΡ 1186. ΘΓ ΠΙΆ ΧΊΠΙ6 [ΠΕ ἸΘΘΠΊ1Ι5 

ΔΌΧΊΠΟ γὙΘϑίΓῸ 5 τι 411 ἀροϑιο σᾶ πὶ ὈΓΟ ΘΠ τιν ἢ-- 

ἄδην, δχοοσὶ [αΐα ἃ 56 50}η]5ῃγαΐα (550 ] γοπἴθϑ, ἀθ]η- 

Ο6Ρ5 Διιοτου ἔα Ὁ] Ἐ ΟΙ Θϑῖϑθ 51} 1οἰα παν : πὶ ρονίε- 

οὔ δὲ ΟΠ γ δεῖ σΟΥΡ5. 18 πὶ ἴῃ ΟΠΊΠΙθτι5 τη 6 η}- 

θΡ15 πίθον Ὁ γ ΘΒ. Γαΐ πὶ ; ἃ6. ΠΟῸῚ 50] πτὴ 8|10- 

γα) θοπὰ ἰαπάθπηιβ,, 1 αιοά πιιπο δοῖΠητ|5.. 

5604 ΘΠὯΠ| ΠΟΘ Ρᾶ5 ᾿ΡΒΟΓΕΠῚ ΘΟΟΙ 65185 1Π ῬΓΙ ΕΠ ΠῚ] 

γϑοΐ ἤθὶ ἄθεοι γοϑε{πἴὰ5 νἹάθαπηιθ. Ἀθνογὰ 

δηΐπι ἰασθ ϑυιπτηᾶ ἀϊσηππ οϑὲ , σποά ἃ ΠΟ ΏΪΠῸ 

ΡῬἰθίδεὶ νθϑίγο ἀδίιμ δϑὲ, Δ] του ππιτὴ «αι θη ἃ 
ΡΙΌΡΟ ἃς ΡιτῸ ἀἰβοθῦποΡο, ῬᾶΓΓΙΙ ΠῚ γ γῸ Πα ΘΠ. 

51η6 ||} «ἰἰ55: πη! !]0 πὸ ΡΥ Ἰσαρὸ: Ζυαπ. (]- 
ἄθηι δὲ ΠΟ5 5: 150 ΘΙ Πη115., ἈΘΠΟΥ 5416 ΟρΡΟΒ[0]1- 

οἷβ ΠΟΙ5 δ σῃδίδη : δἰ ιι6. οἱ οεθίθγΙ5. ΟΠ ΠΙθιι5 , 
418 ἴῃ 5Υ ΠΟΙΪΟΟ 50 Ἰρίο σα ΠΟΠΙΘΘ δὲ ᾿θο  1η6 5ἴα- 
τἴὰ 511Π|., 556 {1 ΠΠ|11}Ὶ 

ὀρθοδοξεῖν 1 Ηα1]., Ναξ, εὲ Ἀδρ. ῥυίπιιϑβ ὁμοδοξεῖν. 
ἐπενόησαν 1 [τὰ (ο153]. εἰ Ηαυ], ἘΔ ἅπερ 

ς ἐν τῷ συνοδιχῷ  Ἐχείαϊ βυποάϊοα 111ἃὰ Ἐρίβίοϊα, 
ατασς. φυϊάειη. ἀρ ϑοζοιπθθατῃ. εἱ ἹΠποοάονο- 
ἴὰψπι, [1,αἰἰπὸ σοὺ ἴθ οοἸϊεοίίΐοπο Βοιημᾶπα ὃχ 

γοίουιθιι5. τη ΟΠ] Θηἰϊ5 «οβουιρία. 8564 οἰπὴ 5ύπο- 
ἄτι5 ἴθ μὰς ορίβίοϊα ἀοοθαὶ Ῥαΐγειη εὲ ΕἸ] Πππὶ εἴ 

ΘΡΙΣΙ τη ΒΔ ΠΟΓΙΤΩ. τιχεῖτι5 6556 Ϊιγροσίακι5 εἰ ἐ5ϑδεπίϊω, 

τῆς αὐτῆς ὑποστάσεως χαὶ οὐσίας, φιιοπηοῖο ΒΑ5111π|5 οἵ 

Οαπὶ 60 Ῥ]τιΓ65 4111", 411 ἀπᾶπὶ ἴπ {Π1Ρ115. ΠΥ Ροβίαϑιτη 

ἔεντ πο Ροΐεγαμΐ, οπηηῖθιι5 ἔα 6, {85 5ΞΥΠπ06}1 Π|- 

ἴθ γῚ5. σοπ ϊποηΐαν, ἀθοϊαταπξ 856. Ἀββο ΕΓ ἢ Μασ τα 

βᾷπδ. πε ]ΠἸοῖατη Πᾶπο νοσεῖ ὑποστάσεως 5 4 1 {1 πὰ 

6558 οἵ αϑϑιιΐαμη. 564 πιο ἀοοθ τε οἴπὴ ἰρβὰ δρίβίοϊα 

ἃ} Ηοϊβιθπῖο βἀτϊΐα, ἴῃ {πὰ Ἰδσῖταν ταπίιπμπι Ραΐτοιη εἴ 

,ὔ Ὁ - 

ἔστηχεν ἣυᾶς, ὡς ἔοιχε, παραπλήσια πάθη τοῖς 
᾿Ὶ - 

ποτὲ χατὰ τὴν Οὐεσπασιανοῦ πολιορχίαν τὰ Ἵερο- 
ϑ --Ὁ 5 - ,ὔ τ - 

σόλυμα περισχοῦσιν. ᾿Εχεῖνοί τε γὰρ ὁμοῦ μὲν τῷ 
ΝΜ - - 8 

ξωθεν συνείχοντο πολέμῳ ᾿ διμοῦ δὲ χαὶ τῇ ἔνδοθεν 
, .- - στάσει τῶν δμοφύλων χατανηλίσχοντο. Ἡμῖν δὲ, 
Ἀ -- -Ὁ ,, - - 

πρὸς τῷ φανερῷ πολέμῳ τῶν αἱρετιχῶν,, ἔτι χαὶ 
« }} - κα; ΄ 4 Ὁ Θὰ ὦ λ , ὃ παρὰ τῶν δοχούντων “ ὀρθοδοξεῖν ἐπαναστὰς, πρὸς 
ν Ὁ 

ἔσχατον ἀσθενείας τὰς ἐχχλησίας χατήγαγεν. Ἔφ᾽ 
Ω͂ ᾿ (λ χά ιν Φιῷᾷ - » ΄ 

ἅπερ χαὶ μάλιστα τῆς παρ᾽ ὑμῶν χρήζομεν βοηθείας, 
. λ τ ὥστε τοὺς τὴν ἀποστολικὴν διολογοῦντας πίστιν, 

“Ὁ 

" ἃ παρεπενόησαν σχίσματα διαλύσαντας, ὕποτα- 

Β γῆναι τοῦ λοιποῦ τῇ αὐθεντία τῆς ᾿Εχχλησίας " ἵνα 
- ᾽, - τω ᾿ τ εὭνᾷ "» 

ἄρτιον γένηται τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς 
μέλεσιν εἰς δὁλοκληρίαν ἐπανελθόν᾽" χαὶ μὴ μόνον 
,} δι - 

τὰ παρ᾽ ἕτέροις μαχαρίζωμεν ἀγαθὰ, ὅπερ νῦν 

ποιοῦμεν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἡμετέρας αὐτῶν ἐπίδωμεν 
, ἈΝ Ψ - , -Ὁ - 

ἐχχλησίας τὸ ἀρχαῖον χαύχημα τῆς ὀρθοδοξίας ἀπο- 
, - τ - 

λαδούσας. Τῷ ὄντι γὰρ τοῦ ἀνωτάτου μακαρισμοῦ 
ΜῈ ᾿ ω- ᾽ὔ Ζ ͵ Α - ἄξιον, τὸ τῇ ὑμετέρα θεοσεθφεία χαρισθὲν παρὰ τοῦ 

,ὔ ἈΝ Α ΩΣ - ᾿ τ ἣΝ , κ 

Κυρίου, τὸ μὲν χκίξδηλον ἀπὸ τοῦ δοχίμου χαὶ χα- 

θαροῦ διαχρίνειν, τὴν δὲ τῶν πατέρων πίστιν ἄνευ 

τινὸς ὑποστολὴς χηρύσσειν" ἣν χαὶ ἡμεῖς ἐδεξά - 

μεθα, χαὶ ἐπέγνωμεν ἐχ τῶν ἀποστολιχῶν χαρα- 
,, , - 

α χτήρων μεμορφωμένην, συνθέμενοι χαὶ αὐτῇ, καὶ 
πᾶσι τοῖς “ ἐν τῷ συνοδιχῷ γράμματι χανονιχῶς καὶ 

7 

ἐνθέσμως δεδογματισμένοις. 

ἘΠῚ ΠῚ τιγεζμ5 6556 διι᾽οίαπιίαθ,, ἴπτα τηαχῖπηθ Τρ 515 
ΒΑ51}11 Γδβ ΕἸ ΟΠ ἢ Ππὶ, 481 ἴπ Ἐρίβί, 2314 ἀοοοῖ ἴρ805 

ἐἴαπὶ Οοοϊοπία] 65 ἀἸβουίσηοπ ᾿πἴεν οϑβοπίϊατη οἱ μγς 

Ῥοβίαϑι πη 5.10 1Π 6 1856 ; ΒΖ] 6πὴ 1π ἢ ΓΕ ΤῚ5 51118, Οεε77ε 

ἐϊπιϑτιεθ 5 ἱπορίαπι σιδρεείαπι Ππαϑεγεπὲ, ἐϑϑθηίϊο 

ποπιεπ αγῶσοα ἰΐπσια εἀϊάεναπί. ον ἐσσὸ ἀϊχονιιηΐ 

Οροϊοπία!οβ Ραΐγοπι δὲ ΕἼ] Τπτ 6} 5446 πὶ 6556 ὑποστά - 

σεως χαὶ οὐσίας, 564 ἰαπίαπη 6] βάθη οὐσίας, ΟἸἶδϑα 

Πγροβίαβίβ γόοσθ, Αἴφιο ᾿π616 εἰϊὰπὶ ΘΟ] 5] ει 605 ΠΟᾺ 

Οτάσο βου ρβῖβθθ, πθο Θρ βίο] τη, {π|8 68 ἀρτι 8οΖο- 

πηθητιπ εἴ Τ᾿ ΠΘο ογθίμτη, ῬΥΙΠΊ ΤΊ ΠῚ 6556 δὲ σογιηᾶ- 

ἩἸ5ΒΙΤΏ ΤΠ ΘΧΘΠΡ]ΑΤ, αἰ ἐγ ἀἸπ5. δα τίου ΠΕ ΓΟΓΆΤ ΓΗ 

ΒΕΤΠ ΠΟΤ πὶ ΡοπίΙΠοιτ σοπίγα ᾿ΓΠ]ουοπ λτη οἴ ἃ] 105 

σοπΐθπα τς, 564 ῬΟΙΟΣΙ 1ᾳτὸ πᾶπο ἰαπιάοπι εἀϊΐς αν 

Ἠοϊβίθηϊο ορ βίο! Πα πο {ἸΡποπαπη. 

ΥΎ 



ἘΡΙΞΤΟΙ,Λ ΧΟΙΙ͂. ᾿ ΟΣ 

Ξ----ς----ς---- -- - ---- - -- - ----------------------------- - 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ "γ΄. ΒἘΡΙΡΤΘΕΑΣ ΧΟΙῚ]1: 

Ῥοοοεῖ Τα51}1π|5 ΒΟπιιπι 6586. οἵ ῬΘΡΕ 116 «οί αϊο σοτητηπηΐϊοατα : ομβογναΐ «πδέου 5ϊπρα]5 ΠΕΡ οτη Δ ΠρΡιις 
(δα Ί Θη565, ἀἴάιια ΘΕ] ΠῈ 586 1115 ΘΟτησαπ σατο. Ἀθβροπαες ΔΙ τοὶ {ιϑίϊοπὶ ἃπ ῬΘΙΒΘ 1015 [ΘΠ ΡοΓα ἸΙσραΐ 
ΘΟΙΏΤΩ ΠΙΠΙΟΠΘΠῚ ΤΠ ΠῚ 818 ΔΘΟΙΡΟΓΘ, 81 Π6Ὸ ῬτΟβΟΥ ον ἀἀ51ξ, πεο 4] ασοπι5. 

“ Πρὸς Καισαρίαν πατριχίαν , περὶ χοινωνίας. 

Καὶ τὸ χοινωνεῖν δὲ χαθ’ ἑχάστην ἡμέραν, χαὶ 
στ δ , 

μεταλαμδάνειν τοῦ ἁγίου σώματος χαὶ αἵματος 
-Ὁ- τ Χ ᾿ 5 ’, ᾿ Ὁ τω 

τοῦ Χριστοῦ, χαλὸν χαὶ ἐπωφελές “ αὐτοῦ σαφῶς 

λέγοντος, Ὃ τρώγων μου τὴν σάρχα, χαὶ πίνων Υ ΞΒΊ Θδ" Ι ᾽ 
3 ἐν τ- ΞῈ ἔγει ζωΐ ΟΥ̓ ς ΓΙ ῃ ΩΝ ΤΑΝ μου τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον. Τίς γὰρ ἀμφι 

δάλλε!: ὅτι τὸ μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς “ οὐδὲν 
“ ΟΕ δ τ τα "Ὡς ἘΜ να Ξ , ΄ 
ἄλλο ἐστὶν ἢ ζῆν πολλαχῶς : Ἣμεϊς μέντοιγε τέ- 

ταρτον χαθ᾽ ἑχάστην ἑόδομάδα χοινωνοῦμεν, ἐν τῇ 

χυριαχῇ, ἐν τῇ τετράδι, καὶ ἐν τῇ παρασχευῇ, καὶ 

τῷ σαδδάτῳ. χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ἐὰν ἡ 
ἜΠΟΣ ΝΙΝ τ “ ΤΙ μα. - “ἊΝ εἶ - 

ψνήννη ἦ ἁγίου τινός. 'Γὸ δὲ ἐν τοῖς τοῦ διωγμοῦ 
« , 

“44 (αϑεατίαπι Ῥαιγιείαπι., ἐδ σοπιηιιιτιίοτιο. 

ΒΙΏΘῸΠΙ5 ΘΕ ΠῚ (16 0115 ΘΟΠῚ ΠῚ ΠΙΟΔΓΘ, ἃς ΡΑΡῚ-- 
ΟΙΡΘΠῚ 6586 58 ΠοἿ ΘΟΓΡΟΓΙ5 δὲ βδηρι πὶ5 ΟΠ Ἶ5ι], 

Ὁ Βοπιιπὶ θϑὲ δὲ ῬΘΥ 116 ; ΟἸΠΠῚ ΙρΡ56. ρευύβρίοιιθ 41- 
οαῇ: Ομ σοπιοάϊξ πιδάπι σαττιθπι, δὲ ὑἱδὶξς πιριιηι 
δατισιιῖη θη}, ἰαθοὲ υἱΐίαπι (ρίογπώπι. Οὐβ ΘΠΪ ΠῚ 

ἀμπθιῖαι απ Ὑ]θθ σΟΠ πο πΐου 6556 ῬΑΡΠΟΙΡΘΙΣ 

ὨΗ1 Αἰπιά 51:0 φαᾶ πη τ] ΠΡ ΠΟ] γδίοπο νῖνθιο 9 

Νο5 Ζυϊάθηι {πᾶΐθι 5: Π στ 5. ΠΟ οι ΔἸ 115 σοη1-- 

ΠΠΠΙΠΙΟΔΠητι5., ΠΟΤ ἶσα ἀἴ6, {αᾶρία {16, ἴῃ Ῥαγὰ- 

506γ6 οἱ ϑαθὈαΐο.,, οἷ 4}115 ἀἴθθιιβ., 51 ϑδποῖὶ 411-- 

οἰ π|5 ΠΠΘΠ]ΟΥΊὰ ΤΘοΟ] ἔπι. Οτοα ἃιιἔθ πὴ ρουϑθήτπι- 
χαιροῖς ἀναγχάζεσθαί τινα, μὴ παρόντος ἱερέως ἢ Βὶ ΠἸΟΠτιπ} ΓΘ ΠῚ ρΟΥΊθτι5 σορτει" {15., ἈΡβθηΐθ 5δοοι"- 

20} -» , τ 

λειτουργοῦ, τὴν χοινωνίαν λαμόάνειν τῇ 
Ν - ε Ν , ᾿ , 

μηδαμῶς εἰναι βαρὺ, περιττόν ἐστι ἀποδειχνύναι, 
ὕ ο- - 

διὰ τὸ χαὶ τὴν μαχρὰν συνήθειαν τοῦτο δι᾿ αὐτῶν 
-- ΄ 7 δ λ 

τῶν πραγμάτων πιστώσασθαι. Πάντες γὰρ οἱ κατὰ 
τ ει αν » αὶ ἣ- » δ δ ἘῸΝ τὰς “ἐρήμους μονάζοντες, ἔνθα μή ἐστιν ἱερεὺς, 

'χοινωνίαν οἴκοι χατέχοντες, ἀφ᾽ ἑαυτῶν μεταλαμ.- 
,ὔ " 8 Ἅ, , 

θάνουτιν. Ἔν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ χαὶ ἐν Αἰγύπτῳ 
ῳ Α - - -- ,ὔ ὑπ ΞΡ" Ν 

ἕχαστος χαὶ τῶν ἐν λαῷ τελούντων,. ὡς ἐπὶ τὸ 
νὸς ΝΜ -» τ . 

πλεῖστον, ἔχει χοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, " χαὶ 
“ ΄ εοοὝο ὦ Σ . 

ὅτε βούλεται, μεταλαμθάνει δι᾽ ἑαυτοῦ, Ἅπαξ γὰρ 
ΝΥ [ὦ ως ΄ὔ ,ὔ πππυπ. , τὴν θυσίαν τοῦ ἱερέως τελειώσαντος χαὶ δεδωχότος, 

ἰδίᾳ χειρὶ, δ ἀοίθ ἃὰξ ἀΐδοοπο, ΘΟΠΙΠΊΠΠΪΟ ΘΗ διὰ ἰρϑίτι5 
μη ητι ΔΟΟΙΡΘΙΘ, 1 οΡᾶγ8 ΠΟΙ 6856 51 ΟΡ  ΔΟΙΠΙΠῚ 

εϑὲ οδίθπάθγα; {πἰ|ὰ ἢος ἀϊπίπνπα οοπϑιιθίιιο 
Ρ515 Γθθτι5 σοπἤνπηδξ. ΟΠΊΠ6 5 ΘΠΙΤὴ ἴῃ 50 1{π41η1-- 

τι5 ΠΟ ΠΔΟ ὮΙ, πὶ ΠΟῚ Θϑίϑασου 05, ΘΟΠΠΠΠΠΠΙΟΠΘΠῚ 

ΔΤ ΒΡ ἃ πίθϑ., 51115 ᾿ρΘΟΥΠῺῊ ΤΠ ΠΙΠ 115 ΘΠ. 

ΑἸΘχδΠνἴε δαΐθηι δὲ ἴη ἄθσυρίο ππτιβη 516 

Θαπ 46 θ᾽ 66. αὐ θ᾽] αν πατπὴ Παρθοῖ ἄομηὶ σοπη-- 
ΠΠΠΠΙΟΠ ΘΙ, Θἵ {πα π610 νταπ]δ, ΠΡ 61 5868 1056 ἢξ 1Π|π|5 

ΡΑΡΓΘΘΡ5. ΡοΟβίπι8Π| ΘΠ ΪΠῚ 5616] 5 οθΡ 05 58ον]- 

Παῖππη ἀρ ΒΟ νι, ἃς ΡοΥγΟχὶ : πὶ ΠΠπ6|Φ πὲ τοξιι πὶ 
ὃ λαθὼν αὐτὴν ὡς ὅλην διμοῦ, καθ᾽ ἐχάστην μετα- ΡΒ 5'Π)] Δοσορὶξ , 15 ἀτιπὶ φιοι ἀἰθ ραγεοῖραξ,, τηθ- 

ἃ πρὸς Καισαρίαν 1 (ο]ΡεΥίπιι5 Οοάοχ πρὸς Καισά- 

ριον πατρίκιον περὶ χοινωνίας. ἴῃ φαοάδπι (οατος Βαρῖο 

ΘσσαγΡΙ {ρα ρστηθηΐιμη Πτι}115 ΘΡΊβίο] ας 516 ᾿πβουιρίππηι : 

ἐχ τῆς πρὸς Καισάριον ἐπιστολῆς, ε“ ερϊδίοἶα αὐ Οας4- 

γ{πι771. 

6 οὐδὲν ἄλλο  Οὐϊάαπι Νί55. οὐδὲν ἄλλο τι, 

ἢ ἁγίου Ἵ Τα ἀπο (ἀρ Π665 (ΟἸ5]1π|λπὶ, Ὗ αἱ., ῬαγΙ5., 

ΟἸάγοτι.» ἀπτι5 Πθσῖθβ δὲ ἀπὰ5 (010. ΝῸΩ Ἰοστίαν πο 

δορί βίο! τπ οάϊος Ηαυίθαπο. ἘΔῚΠ μάρτυρος, {αδτα 

Ἰεοίύίοπεπι ἐποίτιν (Ομ ΒΘ ἤβιι5, οἱ Θοα] θίαπη οαβεϊσαΐ, 

4ποά γοδαϊάεονι, αἰίοιἼτι5 σαπιοίῖ, ουτα 5011 πη ΡΥ ΤῸ5 

11115. Το ρου θιι5 ΘΟ] οταπίατ. 584 πὸ 14 χυϊάομι (οτ- 

Ρεῆςιο φοποθαϊ ροΐεβέ, τη ΤΕΥ Τ 8 50105 ἵππο 60]1 5011-- 
ἴοβ [αἴ556. Νασταῖ Βαβη]1πι5 τη Ἐρ βίο! δα ΑἸαθγοβίιμῃ, 
ῬΙοηγϑῖο ΜΘ ἸΟ]πΘη51 δπππ θη ἃς τπᾶτίγτιθιιβ. Πο- 

πογοπὶ 4ο]ατιτη [556 ἃ ἸΠ60115 1ΠΠπ||5 1οο], ἴῃ 40 

ΞΟΡα]τι5 ἐπογαΐ. Ν ΘΟ πϊποῦ ἕατ ασορουῦῖ ἀρὰς Νοο- 

ΘΟ: ΞΆ ΤΊ ΘΏ565 σου ΐαβ. ΑἸ ΠΔΠΑ511 δὲ ΒΆΞΙΠΙ ἄϊος [ροίος 

ΠΘΠΊΟ ΠαβοΙΐ β5[α!!πῈ Ῥοβέ ΘΟΓΕΠῚ ΤΠΟΓ ΟΠ ΘΟ] γαΐος 
ἔαῖ556, Αἴφαο δἰϊατη δὶ ἄθτητ5 (οτη θεῖο ἅποα οοη- 

ἴαμα τ, ποῖ ἸάοΙΤοΟ τητΐαπάτι5 ογὶς σοπίοχίιι, Ηἰς 

Θπῖπὰ Ὑ οΙΡιι5, (δὲ σαγιοίὶ αἰϊοιἼτι5 πιεπιογία γϑοοϊαίζιιν", 

Π11}1] γεΐαϊ ἀροβίοϊοβ δὲ ππαγίυ γὸβ 1πῈ 0 ]Πσογο, δὶς 
Θηΐτη Ῥασ]πηι ἐοβῖστιαΐ Βα51]ξπ5. ἴπ Ἐρίβε. 304, 5ῖς 46- 
5 5 Δ ἢ [Τ᾿ 5ΔΟΤῚ 5οΥἸρίογοβ ἴῃ ΠΡγῸ βθοσπῆο ἁἄνογσιις 
Ἐπποτηϊαπ τ. 8. 5ε4 «ιοα ΠΕ]] τὰ. ῬΓόγσιις {ΠΠΠ 6 ι]- 

ἴατι Ἰοσαπι το! ηχυῖς, Οπθσουι ἸΝ γββοπιιβ Οταῖ, ἴῃ 
απ 65. ΒΑ5111, ρὰς. 488, πορσαΐ φο] γι ταΐοπι ΠΠ|ὰ5 
ΟἿΟῚ ΠΗ ΠΟΓΟΙῚ ὙἹΔΕΥῚ ἤοθοσο ἃ1115 βαποίογιιπι ζρο ἰς 
ὝἸΡιι5, τῶν ἐπὶ τοῖς ἁγίοις ἑορτῶν. 

ἃ ἐρήμους ἡ Μυ]Ὲ Μ5. ἐρημίας. 

Ὁ χαὶ ὅτε βούλεται εἰς. Ηας ἀδδιιπὲ ἴπ θα 5, αἱ 16- 
δαπίαν τη (ΟΘΙΟΙΡ5 Μοά,, (ο15], Ρυπιο, αϊ. εἱ ΡΠι- 
Τιθιις 41Π15| 

ΟἸαβςι. {Π΄ 

“1{ἰπὸ 

σαι χζτζχισχ, 

Οἴγειι ἀππ. 
372. 

οαπ.6. 55. 

Ιη ἰσγρίο 
Ἰαϊοῖ ςοπὶ- 

ταὰὺπὶςαπὶ 

ἄἀοσῃιϊ. 



ΟἸα5ς19 ΠΠ], 

΄Ζ{ἰπς 

σΟΘΠΧΧΙΗΙ, 

“πιο 3732. 
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γἶτο ογθάθνθ ἄθθθὲ 856 ἃ 60 4π| ἀθά 1 ρανεῖ ραγο 

δὲ ἀροίρουθ. ἘΠ ν ΘΙῸ ΘΕᾺ πὶ 1Π ΘΟΟ] δα βδοογο5 
ΡοΡΓΙ σε ραγθιη : {{π|ᾶ1| 61] 5150 1010), οἴ“ ΟΠ] ΠΪ 

Ροϊοϑίαίθ γε ποῖ, οἱ δἷο. οὐἹ δάπιονθὲ ΡγΟρυΪἃ 
τδηπι. Πα πι6 ᾿ἀθη να]θῖ, 5ῖν 6 {{||5 Ῥ ΘΠῚ τΠᾺ ΠῚ 

ἃ 5δοου οἵδ δορὶ ρῖαϊ, 5106. Π} {85 δ᾽ πηι}. 

5. ΒΆΒΙΜΙΙ! 

ς μεταλαμθάνειν] Νοππα}}} ΜΝ55, μεταλαμθάνει. 
Ιάοππ ἐχ ΤΠπεοάοτνο δι πα1τὰ 4υαβιτι πη οἴτη οβ5θῖ, ΠῸῚ 

᾿άθπι γοβροηβιτη ἀθ1{ ἀο ΒΆΒ,]1ιι5. Πα γτοραΐτιβ ΘΠ 

ἍΤ ῬΘΙ 56 ᾿θ51 τηοπδοιὶ οἵ τηοπα} 65 Ἐπ Ο ΠΤ βιὰ τὰ Δ0-- 

οἴρογο ροβϑίηΐ, τοβροπάος ἴῃ Εριπε. 319 ΠΡΡῚ βθοαπάιϊ 

Ρᾶβ. ΤΊ8, πὲ βοτὰ φυΐϊάοπη ἀοπαγία ἴδῃ σονα ΠΟΙ ττιπὰ 

6556, ἅπτεσθαι οὐδὲ τῶν θείων ἀναθημάτων, {5 ψιιὶ 5ας67- 

εοιϊὶ ραν εἰοῖρο5 ποπ διιπί, πες, πὶδὶ [ὉΓ16 πεϑοθϑοίίαίε 

τ οπΐθ, δὶ εἰθοὶὶ ργεδῦγίεν υδἱ αἰϊασοπιιδ, ΡῈ} 56- 

ἰψδιασι διέπιθνθ {ἡ μοπαριδίίαπι, (Λοπηοῖο αὐΐθιη ἴιποὸ 

ΟἸΒΑΚΕΚΒΞ ΟΛΡΡΛΑΏΌΏΟΟ. ΔΆΟΘΗΙΕΡ. 

λαμδάνων, παρὰ τοῦ δεδωχότος εἰκότως “ μετα- 

λαμδάνειν χαὶ ὑποδέχεσθαι πιστεύειν ὀφείλει. Καὶ 
γὰρ καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὃ ἱερεὺς ἐπιδίδωσι τὴν με- 

, ᾿ , 5. δὰ ε , 5. »5 ρίδα, καὶ χατέχει αὐτὴν ὃ ὑποδεχόμενος μετ᾽ ἐξου- 
Π - -- σίας ἁπάσης, καὶ οὕτω προσάγει τῷ στόματι τῇ 

32 δ... ΄ Ε] Ἄ ὐσῷ ὧν , Ε , 
ἰδία χειρι. 'ΤΓαὐτὸν τοίνυν ἐστὶ τῇ ὀυναάμει; εἴτε μιὰν 

"-" ,ὕ οὋὉ μερίδα δέξεταί τις παρὰ τοῦ ἱερέως,, εἴτε πολλὰς 
ἾΝ Γ 

μερίδας ὁμοῦ. 

Βιτη ἦα 5ἰζ, δῖ. Ῥγθβουιθὶξ : τιθεμένης βίδλου ἱερᾶς, χαὶ 

ἐφαπλουμένης ὀθόνης καθαρᾶς, ἢ ἱερᾶς ἐπικαλυμμιατίδος, 

ἐχεῖσε τοῦ δώρου ἀπὸ χειρὸς σὺν φόδῳ προτεθέντος, μετὰ 

τὴν ὑμνῳδίαν ἀπὸ στόματος ληπτέον - εἶθ᾽ οὕτω διαχλύ 

σεως οἴνου γινομένης τῷ λαμιάνοντι. οσίίο 5αονῸ ἰἰδγ, 

δαίοηδοίιθ μι 0 ἰπίθο, αἰ 5αο}ὸ αεἰαηιῖπε, α6ρο- 

δία ργ λυ ἐἰ ας 6 πεαπιῖι οτιπε τιθέιι σάοῦα ΖΠιοιανίδίϊα, 

Ροδὲ ᾿υγπιποῦιισε Γδοἰαἰΐουεπι ΟΥ̓ διιπιὶ εἰεδει. Ῥοσί- 

6α, πιιῖ ἀοοορὶ!, αἰ ίμθ να ο5 υἷπο ἄενεῖ. 

ἘΡΙΒΎΈΘΙΕΑ ΧΟΙΥ. ἘΠΙΣΤΟΛΗ κδ΄. 

ὐππι ἀπ ρ]Ἰ5βἰ πηιτ το Ποίαπι σοπβίνπονο: Βαβ]ι5, πο 11Π1π5 ΔΟΘΌΒΑΠΑῚ ἀγγορία οατιβὰ : ἤπο ἀσοοϑβοσαπί 

ΘΡ 56 5 ἀἰϑοι ἀοπτῖθιι5. ἃ11α οΥἸπαϊπαἴϊοποβ, Ρυϊπιαπι ἀσοιβα ΠΟ ποτὰ ΤΌΡΟΙΠ , ἀσ ΘΟ ΠΟ πὶ 8ιαπιπὶ [πὴ ρογαἴου 5 

7αάϊοῖο σομηρυοβαξαπα, οἱ τοὶ ρα ]οος ἈΠ|Ὸ ο550 ἀοοοι. (ἰρίονα5 ἀπ ονε πὶ ἀΠ1πι} τομλριι5. Γπιονῖπα Ῥυαβιάοπι 

ΤόΌραῦ αἰ ΑἸοχαπανι [ασΐιχα ᾿πηιτεΐαν. 

Ποίϊω τοοιοτὶ ργονίπιοία. 

ψοΪΈθαπι οἱ 1056 {πᾶπ| ἀἸ ηἸΓαΐθμ Δ ἶγθ, Π6 Ὁ 

ἃ Ἠλίᾳ ἄρχοντι τῆς ἐπαρχίας. 

“Ὥρμησα μὲν χαὶ αὐτὸς χαταλαύεῖν σου τὴν τι- 
ἈΡΒΘΠ ΙΔ ΠῚ ΤΉ] Πτ15. ἃ] Πα ΠΑ] ΘΙ ἢ, (τᾶ πὴ 41] οἂ- Ο μιότητα, ὡς ἂν μὴ τῇ ἀπολείψει: ἔλαττόν τι ἔχοιμι 
Τπτη πἰαπταν : 564 (τὰ 1πΠνΡΠ]ὰ ΘΟΥΡΡΟΥ 5 να!θῖπ 9 

ΡΓΟΒΙΡ., 5011{0 ἸΙοησ6. γ ΘΠ ΘΠ ἢ Εἶπ|58. ΤΠ  ΠΘΠΒ 

ΠΘΟΘΒΘΔΡΙΟ δα δου] ΘΠ τιη νη]. Ἔσο ἸσΊΓ., ὙἹΡ 

Δα ΠηΙγ ἃ Π46, ΘΠ ΠΙΙΡΘΙ τᾶ ΟΠ ἴτια Ρ ϑοϑία ἃ 

ψΘΥΘΑΓΘΙ, ψ ΟΡ} οἱ 46 ΟΠ] 115 ΠΠ615 ΘΧ θυ] - 

Ρτι5 ΠΘσΟ 5. οαπη πὰ ΡΥ 6 Π11ἃ ΟΠ. ΠΙΘΔΙῸ ; 
ψ Ϊ θ μη οὐ 46 ΘΟ Ο]65115 ΒΟΥ ΠΊΟΠΘΏ 1Π5{{{π|6}6. ταὶ 

ΠΪ811 ροϑίθα δ] τι} 115 Ἰοοἱ γ ] π πΘρ αν". 564 ΠῚ6 

ἃ ἡλίᾳ εἴο. 1 Πρεθὲ Ηρ] ποιῆθη ἴπ (ΟΠ ἸοΙθιι5 

Μεά. οἵ (ο15]. ῥῬυῖπηο : τϑρουιταν τη Πδρ, πΐροσαθ, 

(ο15] βοσιπᾶο, Ῥατῖβ. εἴ βοοιπα πᾶπα ἴῃ Ἠαυ]απο. 

ε χατὰ τὸν βίον  Ῥηοπομηοπ {π0(] 56 1, ΓΘΙΈΎ ΤΙ 

ἄεθει δα πραγμάτων. ΪΝοι ὁπῖπὶ 1 “Ἰοῖῦ ΒΑ511ππ|5, φαοά 

Ὁ οὸ ἄϊοϊιμη δα ϑιϊηασαηΐ ΟΡ ὙἹΓῚ, γ 1556 56 

τοῖ!τ5 σἱϊῶ 51. σα !οποπ Ηο]1α γοάάονο, Τιβεϊη σις 

οπΐπη ποροίϊα 1114, 46 4α]θι5. νοϊπογαῦ οὐπῃ Ηο]ϊὰ 

ΘΟΠΊΠΉ ΠΠ]ΟΔΓΘ, ἃ ΤΟ ΘΟ 15 ΘΟΟΙ οι αϑιοἷβ, ὦ οδὲ δά ἢ- 

ἄπ οἱ αἸβοιρ!παπη ῬΟΥ πο θιι5, ΝΟ πα παΤη. διι- 

ἴοπι ρΡοϊογαῖ νῖ 508 Γὰ ΠΙΟΠοῚ τοάονο, «πα ϑ᾽ πη] 

τῶν διαδαλλόντων " ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἣ ἀῤῥωστία τοῦ 
Ν -ὉὉΌ -Ὃ 

σώματος διεχώλυτε, σφοδρότερον πολλῷ τῆς συν-- 
ῃ Ε Ψ Ε ΄ ἘΝ “ἴορ Βὰ ΄ὔ 

ηθείας ἐπιθεμένη, ἀναγκαίως ἦλθον ἐπὶ τὸ γράμμα. 
3:ιν , “" ΓΙ 
Ἐγὼ τοίνυν, ὦ θαυμάσιε, συντυχὼν πρῴην τῇ τι- 

, ΩΣ 

υνιότητί σου, ὥρμησα μὲν χαὶ περὶ πάντων τῶν 
- 

“ χατὰ τὸν βίον μου πραγμάτων ἀναχοινώσασθαί 

σου τῇ φρονήσει - ὥρμησα δὲ χαὶ τῶν ἐχχλησιῶν 
ο { ΄ " , εἰς δα . 
ἕνεχα ᾿ ποιήσασθαί τινα λόγον, ὡς ἂν μὴ ταῖς μετὰ 

(6 σεθτι5 Θοο] 514 511015. ἀσογοῦ. Π]ὰ Ἔγρο χατὰ βίον πράγ- 

ματο, ϑπΐ ποϑοίια ΘΧΙ ΤΙ, 5106, π΄ νοσαπΐ, ἰοτα- 

Ῥογα]α. [ἢ Ἐρίβί, 81 αἰ σπίοσγοπι ΘρΙδοορᾶίη εχϊβιϊπιαΐ 

56 Π6 ΠῚ ΟΠΊΠ 115 ὙἹΓ ΓΙ θ115. ΟΥ̓ πα 1.) {πᾶ ΠΥ ΠΟΠῚ 

δα πος ἰαπίατη ἀοποιιτη τὰ πη αΐαν οἵ οχίοσίογα πὸ- 

δοίία ρεγίταοίοί, πρὸς τὸ πέμπεσθαι χαὶ τὰς βιωτιχὰς 

ἀεινν χρείας. Εοάοπ 56η8ι βυστραπίαν ἴῃ Ἐρίϑε, 198, 

ἀσχολίαι τῶν χατὸ τὸν βίον πραγμάτων. 

ἴ ποιήσασθαι  Ἐ41Π τοῦ ποιήσασθαι, 564 ἀδεβί ἀτιϊ- 

οα]ι5 ἴῃς Ομ πῖθιι5 Δῖ55. Ῥαι]ο μοβὶ 61 ὑπολίποιτο. 

Οὐϊηάιιο Δῆ55. πὶ τῇ ἰοχία, 
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ταῦτα διαθολαῖς χώρα τις ὑπολείποιτο. Ἀλλ᾽ ἐπέ- 

σχον ἐμαυτὸν, λογιζόμενος περίεργον εἰναι παντε- 

λῶς, δ καὶ πέρα τοῦ μέτρου φιλότιμον, ἀνδρὶ το- 
σοῦτον πλῆθος πραγμάτων ἐξηρτημένῳ ἔτι χαὶ τὰς 

ἔξω τῶν ἀναγχαίων ἐπιθάλλειν φροντίδας. “Ομοῦ 

τε, εἰρήσεται γὰρ τἀληθὲς, καὶ ἄλλως ὥχνησα 

μήποτε εἰς ἀνάγχην ἔλθωμεν ταῖς κατ᾿ ἀλλήλων 
3 ,ὔ - δ Ψ) 2 , 5 ἀντιλογίαις τρῶσαι τὴν ψυχήν σου, ὀφείλουσαν ἐν 

τῇ χαθαρᾷ περὶ τὸν Θεὸν εὐλαδείᾳ τέλειον τὸν (ατ- 

σθὸν τῆς θεοσεβείας καρποῦσθαι. Γῷ ὄντι γὰρ ἐάν 
δ ςε Ν Ἦ 2 2 ς - δλί 

σε προς εαυτοὺυς ἐπιστρε' ὠμεν μεῖς; 9 'ἰγὴν σοι Ἐὶ 

σχολὴν πρὸς τὰ δημόσια χαταλείψομεν, καὶ παρα- : 

νεύπαγὴ ναῦν ἐν μεγάλῳ χλύδωνι διευθύνοντα, τῇ 
΄ το , , ΄ 5 "» προσθήχῃ τοῦ φόρτου χαταδαρύνοι" δέον ἀφαιρεῖν 

“ , τι τῶν ἀγωγίμων, καὶ συνεπιχουφίζειν, ὡς δυνα-- 
, “ μ 

τόν. “Ὅθεν μοι δοχεῖ χαὶ βασιλεὺς ὁ μέγας, τὴν 
πολυπραγμοσύνην ἡμῶν ταύτην καταμαθὼν, ἐᾶσαι 

Ἰονς ϑὼν ΥΆΣ ὰχ, Ὁ - ᾿ 3 ,ὔ 5 - γ ΧΝ ἡμᾶς ἐφ᾽ ἑαυτῶν τὰς ἐχχλησίας οἰκονομεῖν. Τοὺς 
μέντοι ταῖς ἀδόλοις ἀχοαῖς σου παρενοχλοῦντας 
2 - 7 ", » ΕΣ ΔΝ , 

ἐρωτηθῆναι βούλομαι, τί χεῖρον ἔχει τὰ δημόσια 

παρ᾽ ἡμᾶς; ἢ τί μικρὸν ἢ μεῖζον τῶν χοινῶν ἐχ 
ἃ « ἔρος εαῦνα ΒΑ . χη σὶ 3 , 

τῆς ἡμετέρας περὶ τὰς ἐχχλησίας “ οἰχονομίας 

ἠλάττωται; πλὴν εἰ μή τις λέγοι βλάδην τοῖς 
΄ ΄ ΕῚ ΕῚ ἐὰν δὴ -- 

πραγμᾶσι φέρειν, οιχον εὐυχτήριον μεγαλοπρεπῶς Ρ 

χατεσχευασμένον ἀναστῆσαι τῷ Θεῷ ἡμῶν, χαὶ 

περὶ αὐτὸν οἴχησιν, τὴν μὲν ἐλευθέριον " ἐξηρημέ- 

νὴν τῷ χορυφαίῳ,, τὰς δὲ ὑποδεξηχυίας τοῖς θερα-- 

“πευταῖς τοῦ θείου διανενεμιημένας ἐν τάξει, ὧν ἣ 

χρῆσις χοινὴ πρός τε ὑμᾶς τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς 

παρεπομένους ὑμῖν. ᾿Γίνα δὲ ἀδικοῦμεν, καταγώγια 
τοῖς ξένοις οἰχοδομοῦντες., τοῖς τε χατὰ πάροδον 

ἐπιφοιτῶσι ; καὶ τοῖς θεραπείας τινὸς διὰ τὴν ἀσθέ- 

νειαν δεομένοις, καὶ τὴν ἀναγκαίαν τούτοις παρα- 
μυθίαν ἐγχαθιστῶντες, τοὺς νοσοχομοῦντας, τοὺς 

ἰατρεύοντας, τὰ νωτοφόρα, τοὺς “ παραπέμποντας ; 

Τούτοις ἀνάγκη καὶ τέχνας ἕπεσθαι, τάς τε πρὸς 

΄ 7 ο μὴν ν ΤΑ 88 

πλήσιον ποιήσομεν, ὥσπερ ἂν εἴ τις χυύερνήτην , Δ 

ἈΝ Ὁ Ἂ ,ὔ Ν Ὁ ἥ 5 ,ὔ 7ὔ 

τὸ ζῆν ἀναγχαίας, καὶ ὅσαι πρὸς εὐσχήμονα βίου Ο 
ὃ ἈΝ 5 , ΕΣ ᾽ὔ οἱ-αν ἘΠ 

ιαγωγὴν ἐφευρέθησαν - οἴχους πάλιν ἑτέρους ταῖς 
" (, ο-Ὸ 

ἐργασίαις ἐπιτηδείους , ἅπερ πάντα τῷ μὲν τόπῳ 
4 ἍΝ ΟΣ οὗ δ γτ ες ν 7 Ξ ΡΥ" ΓΥ ΧΩ 

χόσμος, τῷ δὲ ἄρχοντι ἣ μῶν σεμνολόγημια, ἐπ’ αὐτὸν 

8 χαὶ πέρα 1 [τὰ Μίβ5, οἴπποβ: ΘΠ 10 Ῥυϊπια Ῥαυ]185. 

χαὶ παρά. Ῥάᾶμ]ο ροδὺ (ο15], ρυίπηιιβ ἀνδρὶ τοσούτῳ. 

᾿' ἐπιστρέψωμεν 1 [ἴὰ Νῖ58. διιμαιηο σοηβοηβι, ΕΠ 
ἐπιστρέψοιλεν. 

ἃ οἰκονομίας Ἵ τοο νοχ δα ἤϊία οἐχ πόνοι Ν85. Ραιΐο 

Ῥοβὺ 611 μεγαλοπρεπές. Ν58. 5.1 πη 110. ΘΟΏΒΘΠΒ1 μεγά- 

λοπρεπῶς. 

» ἐξῃρημένην ἡ Ηξδο βουιρῦαγα,, {πάγην ἴθ 6115 
[ἀπίϊιπη ἃς (ο15]. ρυῖπηο ὁσοιγραξ, νἱἀοίαν ἰατηθη οἱ 

Ριϑίονοη ἦα, 4πάᾶτ Παβοηΐ ἅ}11 Ν55. ἐξηρτημένην. Ῥάτ]ο 

ΓΘΡΥΘ551 : ΟΠΊΠΪΠΟ ΡΟ ΡΟΒ ΘΙ 6556 ΘΧΙΒ ΕΠ Π]Δ 5, ΟΙ 5515 1, 
80 121] 6  Ατιιη} 5. τπιπη, ν]Ὸ ἰδ πἴὰ ΠΘΡΌΙ ΥΩ 

ΤΠ] π ἀπ 6 ΟΠΘΡἃΐο οὐπ 85. Δ τι, Θαβϑήτιθ ΠῸΠ 

ΠΘΟΘΒΒΔΡ 185 1Π]1Ο6γ6. Αἀ πο, ἀϊσδίθν οπϊηὶ χαρὰ 

[65 ϑϑί, δ ἃ]185 {Ππ|1π| Π6 ἰογίθ ἢ ΠΘΟΘϑϑι αἴθ ν6- 

ΠΙΡΘΠΊΠ5 γα] ΠΟ ΟΡ Πα δ0 Πητι[τ15 ΑΙ ΟΡ ΠΟ Π 115 Δ η]-- 

Π186 ἔτι86, {τ|88 ῬΈΤΓἃ 5118 1 ΠΤ αι μ᾽ οἰαίθ ρου [δοἴδη 

ῬΘΠΘΊΟ51 ΘΕ] τι5. τηΘΡ θη] Ῥ ΡΟ ρου ἄθθοι. Νὰπι 

ῬΈγΘΡὰ 51 ᾿ρ5] ἴ6 δἰ Π05 ἃ 5 [ΓΔ ΠΔ 1115, ΑΙ Ππ ΕΠ} 

ΟἿ δ γο5. ῬῈΡ]1]οα5. ΓΘ] ΙΘΠητι5 : 0 Ἰ46 ΠῚ [Ὁ ΓΘ 

[Δοϊθιητι5, ἃ 51] 41π||5 Πδιιο θυ, 41 ΠΆΥΘΙ ΠΙΙΡΘΙ 

ΘΟ ΡΔΟΙ Δ ΠῚ π᾿ τη πὰ σα Ρ Παΐ [οι ροβίαίθ, 581-- 

ΟἿ ΠΪ5 ΠΟΥῚ5 ρμγδοσγανοῖ, οαπὶ ΔΙ 4τ6] ἀοίγαΠ ΡῈ ὁπο- 

γἾ8, δὲ «πιαη τη) [161 θοἴδϑε, ΔΙ]Θν 6 Ορουθδί. 

ὕ0π46 πη] ν] ἀθέιι δὲ πμαρητι5 [Πρ ΓαἴΟΥ, Ε}}] πο- 

β5'ΓᾺ ΠΊ ἤδηῸ 501]101π Π]Π 6} Ρ ΟΊ 5 ΡΟ ΧΙ, νο πὰ ΠῚ (6- 

41556, τιῖξ δοο ϑίαθ ῬῈΡ ΠΟΒ ᾿ρ5ὶ] ΔΓ] Π15ΓΓΔΥΘΠΊ1Ι5. 

ΤᾺ ΠῚ γΘΙῸ 605 {{Π| 51]Π 66 }15 {15 Δ1 11} 115 ΟὈβ γ ριιηΐ, 

Ἰηξουγορσαΐοβ νο]0, 4π|4 ἃ ΠΟΡΪ5 γε τι5. ΡῈ ]1οἶ5᾽ 

ΔΙΠΠδ απ 518 ἀθιγ πη 6 11 ἢ {πΠ164 ραν τι ΠΙΆ Εν 6 

ἴπ ΓΈ Ριι5. ΟΠ Π.Π ΠἾ 115 ποσί ΘΟΟΙ ΘΒ] ΑΓ ΠῚ σαι 6 Γ- 

ΠΑΙΟΠ6 Ἰα αιαν ἢ ΠῚ 415 ἀἸοαὶ ἀἀπηητιτὴ ἃ}} 60 

Τ6]515 Δ ευΙ.,. 41 ΡΥ ΘΟΔΙΟΠΙ5. ἀομητη ΠΑ ΟΊ ΠΟΟ 

Θχϑίγποίδιη δυσὶ Π6Ὸ ΠοβίρΟ, οἱ 8665 ΟἸΡΟιΙΠῚ 1]-- 

ΙΔ}, 4]!1ὰτὴ «αι ἀθηι ΠΠ 06 Ὰ}} 5Ρ6 616, ΘρΊβοορο ρυ1- 

γαῖ Δ ἀἸοίαμη, 4|188 γὙ61Ὸ 1ΠΙΘΙΊΟΓΘ5. Π 6] [Δ Π11}15 

οχ ογάϊηθ ἀἰβ εαϑ ; “ΙΕ ΔΥ ΤΠ. τΙ5115 ΘΟΙΏ ΠΠΠΠ8 

γ 5 ἈΘοίουρτι5, οἱ νϑϑίγο σοπη απ]. ἘΘΩΘΠῚ 
1π] τ 18 Αἰ ΠοΙτητι5, ἀτιη ρ ΘΓ ΘΙ Π]5; 5106 πᾶς {ΓΔ Π8- 

δαπεθιι5., δῖνθ τηθάδἰα ΔἸ 418 9} τποῦθτιπὶ 1Π61-- 

ΘοΠΕΡιι5 ποβρ εἴα ΘΟ ΠΒΓΡ ΙΪΤΠητ15, ΔΈ 16 ἢ15 Ποοοϑϑᾶ- 

Αἶτ1 ΠῚ ΘΟΠ5{1 {π||Π|118 508 111}, ΘΟ ΟΥ̓ ΟἹ ΓΟ 5, 

Πα Ἰς05, Πππηϑπία,, ἀθάϊιοϊογες ὃ ΟΠ λτι5 ΠΘΟΘ556 

[εἰ δὲ ἀγίθϑ Δα] πρὶ, ἔπτη {τι Δα ν᾽ δ διηΐ Π6- 
ΘΘϑϑα 85, {πΠῈ {τ|8 ἃ ΠΟΠΘΒΕτ|5 Ὑ] 188. ΤΠ 511 {Π|{Π1Π0 

(Ὀθεῖιπὲ Ἔχοορταῖδο : ἃ}185 ΓἼΠΡ5115 86 ([65 Δ [Δο]Θη ἃ 

Ορνα ἰ4οπθαδ5, {π|28 ΟΠ] ηἶδ ᾿ρ5] [060 οὐ Παίιιη}; οἱ 

τϑοϊουὶ ΠΟΘ[ΡῸ β]ουίαπι [δυτιηΐ, ἰΙαπι46 1 ΘΠ γ6- 

ἀϊιπάαηίο. Τὰν σου πὴ Ἰἀοἶγοο ἃ ΠῸΒ βΈβΘΠ 405 

᾿ην [5 αἀάτιοίτι5 65, {πο4 501τ|5. ΔΠΙΠῚ1 ΠΙΔΘΉΙ[Ι- 

ἀϊπο ροϑϑὶβ ορεγὰ οο ]αρϑὰ 1ηϑἔδιιγαγθ,, ἰοοᾶ ΠΟὴ 

Ῥοβὲ τα ἐντάξαι, ργὸ {πὸ εχ Ν85. ροβιιπητιβ ἐν τάξει, 

ς παραπέμιποντοις Ἵ ])ε ποῖ ογ65., ἸῺ οδ[, 605 {πὶ 9Ὁ- 

σίδπι ᾿θαπΐ, εἴ ἀθοιηΐοβ ἀοάἀποορθαπί, Ὑ τοῖα Ποπο- 

τἶβ οατιβα πο 6 ΤΉ Π1|5 ΟἰΘΥΪΟΙ5 5 06. ΘΟΠῚ ΠῚ ]5811Π} {111556. 

Νατὰ Βαβι] 5 ἴῃ ριδί, 218. [οϑίαϊν. ΑΥΙΆΠΟ5 510] 

οὐηηἶα δοοϊοϑι αϑίϊοὰ ταιιϊᾶ ἈΓΡΟΘΆΤΟ, ἴῃ 5 πἰ ἀοατ- 

οαπὶ Ρτοποϊβοοπῖοβ, πόρταν ἴῃ ἘΡΙδι. 98, σιοά 56 

ΝΙοΙοια5. οἱ Τποοδοιϊαβ ρου ποΐουῖθ την τα νουιπξ, 

πδο “ποιητὰ ΠΗΙΒΟΡΙΗΐ, 411 τόσα δ πηοπογοῖ ἃπΐ 

ἀοδαρογοῖ, [146 Αἀάοηαδ.7 

Τ βουῖρτῖο 
αἀϊβοῖ, 

αυοά Βαβὶ- 

[8 σαροναὶ 

σομῃδίιθεγο. 

Ἡ Ια 5. ἴπ-- 

νῖῖι5. Οδρ- 

Ραδοοῖε δ. 

πιξηϊβίγαιις- 

ΟΠΕΠῚ 58115- 

οΘ6} 1. 
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Πα ᾽ ταῖα 1Π00]15 ΘΟΙΏΡ] 66, δὲ τιπῸ γΟΡΡῸ 50] πά]- 

Π65 ἴῃ 1}}065 {ΓΔ Π5ΓΟΥ Πα γ6. Οἵ ἰρῖταν δά ἢδθο 56 

Δα Πα ΟΡ ΘΗ ῬΓΘΘθΟΓ., δἰιπ ἈΡΊ ΘΓ δὲ 1} 1} }15. [.-- 

ΟΟΥ6 σοΟηϑθπίδηθιμη, ἃΠ ΠΟΠΟΙΆΓΘ ἃ6 ΟΟ]6 1 ὃ Νὸ- 

4116 ΘΧΊ ΒΕ] 1655 ν 1’ ΟΡ ΙΠ16, γΘυα ἔα ΠΕτι 1} 6556 {1185 

ἀἸοΙηλῖτι5 : 5᾽ 4] 61} 781} 1Π ΟΡΘΙΘ ὙΘΙΘΆΙΏ1)", ΟἸΙΠῚ 

μηδ θυ Ἰα τ ΠΟΘ ητι5 ΘΟ ρΟΥ Τὰν ΟΡ ΊΠητι5. Ηδθο ᾿σὶ τιν 

δ] πΠοβίγδηι σου δι Ἀθοίορο ἀθ δ ηϑίοπριῃ ἀϊοία δἰ πξ. 
Οὐ ἃιιθ ΡΔΡ' 68. δέν θυϑιι5 ΔΟΟΙΙΒΑ ΟΡ {16 ΡῸ- 
ἴὰ5.7 τὰ ΟΠ γΙϑέα πο δὲ ΔηοῸ ΟΧ β πη ΠΟ ΠΘΠῚ ΠΙΟΔ ΠῚ 

Οὔ. ΠΆΡΘΠΠ., ΓΟΒΡΟΠΩΘΙΘ,, Θὰ ΠΙΙΠΟ ΠΡΟΘ856 δδῖ 

Ῥ ΔΘ θυ 6, αἰ δὲ θρίβίοϊα 040 Ἰοησίονα,, οἱ 

ΔΙ Πα Π 616 ᾿πΔ Π1 1115 ΟΡ 510115 ΠΟῚ ἔπῖο σΟμ" 6 πα]ἃ. 

5664 Π6 Δπΐδ σΟΠΡ Ό551|5 ΠΟΒ υῚ ἰθιριι5. ΠΟηΠα|10-- 
ΤᾺΠΠῚ ΘΔ] 115. Ἱπε πποῖτι5., ΔἸ Φαϊ ἐδ τὰ ἴῃ ΠΙῸ 
Ῥδπθν θη ἃ ΓΘΠ ΓΘ 6. οοσανβ ; ἴλο ἰάθη «πιοὰ 

ΑἸοχδη ον, ΝΠ δὲ ἢ] πιπὴ [δυτιηΐ, σα ΠῈ 4] ἀπ ΟΧ 

[ΔΜ] ΡῚ]Π 115. ΘΑ] η]ὰ ἀρ ρΘίθΡοίπν᾽, ἀπ γτιη 4{1-- 

ἄμ Αἰ το γα τ οοιιβα Οὐ ἱ Ρ. 8 θυ ιῖ556 : ΔΙ ΓΘΡΔ ΠῚ ὙΘΓῸ 

ἀΠΠσΘπ ον μηδ ητι ΟΟΟΪ τιβι556; ΘΟ Πϑ γΔ Π 61, ορου- 

ἴ6 ΓΘ π| {|| ΓΘ {Πα τ ιι5. δῖ, ΠΟη ἰοίτιϑ5 5ἴα [ΠῚ 

ἃ ῬΥΘΘΟΘΟΙΡΔΠΙ 115 ἀπο τιν : 5ο ΑἸ πα  ἀ τιτ ατι- 

ἍἋἴππ|5 ἱπίθσνιιη αὐ “οἰ βίο πθιὴ βουνοῦ ἀρβοπιὶ. 

5. ΒΑΒΠῚῚ ΟΕΒΑΒΕΙ 

ἃ τῶν ἔργων 1 [ΐὰ ἔγο8 νοι ιβ  ϊϑβίτῖ Οοάϊοοβ, Ηδ1]., 

Μρά. εὐ (μο15]. Ῥυῖπλι5. 5ὅθχ ἅ}11 Μ55, ποὴ ᾿ζὰ ψοετσιὶ 

ΘΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. ἈΒΟΘΠΙΕΡ. 

ΩΣ Α δ " 

τῆς εὐφημίας ἐπανιούσης. Ὅς γε οὐδὲ τούτου ἕνεχεν 
κ πυάρθαστ , ς- τὸς 55 6 Ἷ θ᾿ ε , "ΣΧ 

πρὸς τὴν ἐπιστασίαν ἡμῶν ἐξεδιάσθης, ὡς μόνος ἐξ- 
-“ “ - , , 56 , 

αρχῶν τῷ μεγέθει τῆς γνώμης τά τε χατεῤῥυηχότα 
εὖ τυ ἢ ΕῚ - ΟὟ ᾿ -! εἶ » οἷ τῶν ἔργων ἀναλαδεῖν,χαὶ οἰκίσαι τὰς ἀοιχήτους,χαὶ 

ὅλως εἰς πόλεις τὰς ἐρημίας μετασχευάσαι. 'Γὸν οὖν 
"Ὁ - -" ᾿Ὶ ΄ 

εἰς ταῦτα συνεργοῦντα ἐλαύνειν, χαὶ ὑόρίζειν, ἢ 
φ , εΥ λαλλι ᾿ Ὁ τιμᾶν, καὶ περιέπειν, ἀχολουθόύτερον ἦν; Καὶ μὴ 
- -᾿ ᾿Ν " - 

οἴηθῆς, ὦ ἄριστε, λόγον μόνον εἶναι τὰ παρ᾽ ἡμῶν " 
- , ᾽ 

ἤδη γάρ ἐσμεν ἐν τῷ ἔργῳ, τὰς ὕλας τέως συμπο- 

ριζόμενοι. Ἑὰὰ μὲν οὖν πρὸς τὴν τοῦ ἄρχοντος ἀπο- 

λογίαν τοιαῦτα. Ἃ δὲ δεῖ πρὸς τὰς τῶν φιλαιτίων 

μέμψεις, ὡς Χριστιανῷ χαὶ φίλῳ πεφροντιχότι 
ἡμῶν τῆς ὑπολήψεως ἀποχρίνασθαι, ἀναγχαῖον νῦν 
2 "ὔὕὉὍ [ Ἔ ᾿ , τ» ᾿Ι͂ΒΕ 

ἀποσιωπῆσαι, ὡς χαὶ μαχρότερα τοῦ μέτρου 
Ὁ Ὁ Α » ΩΣ , 

τῆς ἐπιστολῆς, χαὶ ἄλλως οὐκ ἀσφαλῇ γράμμασιν 
" ΝΥ ᾿ -- 

ἀψύχοις χαταπιστεύεσθαι. “ἵνα δὲ μὴ τὸν πρὸ τῆς 

συντυχίας χρόνον ταῖς διαδολαῖς τινων ὑπαχθεὶς, 

ὑφεῖναί τι τῆς περὶ ἡμᾶς εὐνοίας ἀναγχασθῇς, τὸ 
᾿ Ὁ 5 ᾿ ν - Β τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ποίησον. Καὶ γὰρ ἐκεῖνόν φασι, 

΄ Χ -» ), λ Χ ’, 
διαδαλλομένου τινὸς τῶν συνήθων, τὴν μὲν ἕτέ- 

- ᾽ -Ὡ - - ἐν" ἫΝ ΄’ χ Ἂ ΙΑ 

ραν τῶν ἀχοῶν ἀνεῖναι τῷ διαύάλλοντι, τὴν δὲ 
ὅδε. 9 ΕῚ - ΕῚ 7 τ , εὐ 3. δας , 

ἑτέραν ἐπιμελῶς ἐπιφράξασθαι τῇ χειρί " ἐνδεικνύ- 
ον 7" 

μενον ; ὅτι δέοι τὸν ὀρθῶς χρίνειν μέλλοντα, μὴ 
- Ὁ Ν 

ὅλον εὐθὺς τοῖς προλαδοῦσιν ἀπάγεσθαι, ἀλλὰ τὸ 
Ὁ Α 

ἥμισυ τῆς ἀχροάσεως ἀχέραιον διασώζειν πρὸς 
- ,ὔ Ὁ Α , ἀπολογίαν τῷ μὴ παρόντι. 

ΡΓῸ [15 γοοῖθι5 ΠαΡροηΐ τῷ χρόνω. ἘΔ τἰγαπης 8 

μαθεηΐ τῶν ἔργων οἱ τῷ χρόνῳ. 

ΡΒ ΘΑ Χ ὌΝ: 159 ΕἼΣ ΤΟΙ Ἡνι ἐξ 

Τανταίιι5 ἃ Μο]οῖῖο ἐὲ ΤΠοοάοίο ΒΑβ1]Π 15 ἃ τοι [δβίτιπι, τη θϊο ππθπϑὸ Φαπῖο οο]οθγαπάπιπι, βου ρϑοναί. δ 

ἘΣ αβορῖιπι ΡῸν Γ ΠΘΟρΡ ἢ γαβίι πη ἀἸασοπαπη, (δι0 πιουίιο ἀπο Ῥου]αΐαβ ΠΙΓογὰ5., οὐπὴ 4165 ἰαπέιτη {τι σίπία 

ΒΕ ΡΟΤ βδοηΐ , ΠΕ ΓΟΓὰ5 1115. Πγ1510 ΒΑΒ1Π1π5 Ἐπί  Π]ο, 

856. Δ] ᾿ππηο ἰοστπι οἱ ἄἴοπὶ γθηζαγιτη, 5ὶ 1056 οἰϊᾶ τη 

Ῥοίτα5 Ῥγοϊδοϊαγιπι ἃα Ἰρβιιπὶ Ἐιβο θ τιμὴ. 

Επδονῖο, ορίδοορο ϑαπιοδαίοτιπι. 

πηι ἀπ τι 50}! Ρ51556 1 Ῥἰθίδἐ ἔπι88. {ΠῚ 4115 

ἄ γοθιι5, ἔπ|π τιῦ 1Π τ|Πτ1ΠῈ γΘΠΙΡΘΙΊτΙ5, 50}6 ΘΧΟΙΩΙ, 

ΠΟῚ ῬΘΥΪΔΕΙ5 1Π ΠΠΔΠτι5 αἰ Ὡ ΓΑ 15 [πιὸ ΠῚ ΘΡῚ5, 411ὰ5 

Ῥυθαῖτι5 ἀϊαοομπτιι5. ΤΠΘΟΡ ἢ αβέτι5. ΔΟΟΘΡΙ “απ 61, 
ἄτι ΠΘΟΘΘ5Ά 710 δα ΟἸγου ἔπι Π} απο ἤδη} ΘΟ ΠΟΙ η- 

ἀὰπὶ ΡΟΡΘΟΡΙ ΠΑ ΠΊ11, 5661 ΤΠ] Π6. ἔΓΔΠ5Π151 1 δά 

τὶ οἷζο Ῥογυουγοπίαν αα Επβοθίαπ. Τ)οο ταὶ ΒΆ5111ι5 

γοηϊαΐ ἘΙΒΈΡ ιι5. : 860 115 6 ΤῸ, ποαπασααπη τ{πππὰ πὶ, 86εἰ 

Εὐσεδίῳ, ἐπισχόπῳ Σαμοσάτων. 

Πάλαι ἐπιστείλας τῇ θεοσεύείχ σου ἄλλων τέ τι- 
[τ ᾿Ὶ τω - ς' 2 ΄ τυ» 

γων ἕνεχεν χαὶ τοῦ συντυχεῖν ἡμδίς ἀλλήλοις, διή- 
“- 9' Ν 5 5 ΄, - , μαρτον τῆς ἐλπίδος, οὐχ ἀφιχομένων τῶν γραμμά- 
λ - τ τ , δε 

τῶν εἰς τὰς χεῖρας τῆς σῆς τιμιότητος, τοῦ μαχα- 
Ἷ Ν ’ , ἊΝ ἕ , Α Ἂν Ἧ ρίου διαχόνου Θεοφράστου δεξαμένου μὲν τὰ γράμ- 

ματα ἡμῶν ἐπί τινα περιοδείαν ἀναγχαίως ἃ ἀπο- 

τπᾶπὴ ΡἰΘἰδίθη), 60 ατιοα 1]Ππ|πὰ ΤΠ 115, Οχ πὸ Β δημούντων, μὴ διαπευψαμένου δὲ τῇ θεοσεδεία 

3 ἀποδιημιούντων Ἴ [ἰὰ 5εχ Νί55, ΕΔ ἀποδιυημιοῦντος. ΠοΙάεπι Ηδτ], περίοδον. 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΧΟΥ. 

σου, τῷ προχαταληφθῆναι τῇ ἀῤῥωστίᾳ ὕφ᾽ ἧς 

ἐτελεύτησεν. Ὅθεν τοσοῦτον ὕστερος ἦλθον τοῦ 

καιροῦ πρὸς τὸ γράφειν, ὥστε μηδὲ ὄφελός τι ἐλ- 

πίζειν ἐχ τὴς ἐπιστολῇς ἔσεσθαι ταύτης, εἰς στενὸν 

παντελῶς χαταχλεισθέντος τοῦ χρόνου. Ὃ γάρ τοι 
θεοφιλέστατος ἐπίσχοπος Μελέτιος χαὶ Θεόδοτος 

ἐπέταξαν ἥμῖν πρὸς αὐτοὺς διαύῆναι, ἀγάπης τε 

ἐπίδειγμα τὴν συντυχίαν ποιούμενοι, χαί τινα "ἢ καὶ 

διόρθωσιν γενέσθαι τῶν νῦν παραλυπούντων βουλό- 

μένοι. ᾿Απέδειξαν τε ἡμῖν χρόνον μὲν τῆς συντυχίας, Ο 
᾿ ’ . , ν ΠῚ ,ὕ , ἊΝ 

τὰ μέσα τοῦ προσιόντος μηνὸς ᾿Ιουνίου9 τόπον δὲ, 
ο Ἁ , 

“ Φαργαμοῦν τὸ χωρίον, ἐπίσημον μαρτύρων ἣἧ πε- 
, ι Η , ἦτο 

ιφανεία,, καὶ πολυανθρωπία συνόδου τῆς κατὰ ἔτο 
ΗΠ ᾽ , 

7 » 

ἕχαστον παρ᾽ αὐτοῖς τελουμένης. ᾿Ιἱπεὶ δὲ ἔδει με, 
" χ .-Ὁ 

μετὰ τὴν ἐπάνοδον μαθόντα τὴν χοίμησιν τοῦ μα- 
ΜΝ ,ὔ Ἢ ; Ἂς “᾿ 

χαρίου διαχόνου, χαὶ τὰς ἐπιστολὰς ἀργὰς παρ᾽ 

ἥυῖϊν χειμένας, μὴ ἡσυχάσαι, διὰ τὸ ἔτι ἡμέρας 
- " -»" ᾿ 

ἡμῖν τριάχοντα χαὶ τρεῖς ἐπὶ τὴν προθεσμίαν ὑπο- 

λελεῖφθαι, ἀπέστειλα κατὰ σπουδὴν τῷ αἰδεσιμω - 
, Ν ἔκ, ΠΡ Ὁ, ͵ - Ἂ ἀδν οὐ - σὺ δὶ τάτῳ ἀδελφῷ [Σὐσταθίῳ τῷ συλλειτουργῷ ἡμῶν τὰ 

, -Ὸ» ͵ -Ὁ» -Ὁ 

ἄμματα ταῦτα, ὥστε δι᾽ αὐτοῦ παραπεμφύζναί 
3 ΦοΣ ἢ 

τω Ψ' Ἃ) 7 

σου τῇ “ σεμνότητι, χαὶ πάλιν ἐν τάχει ἀναχομι- 
-Ὁ “ΝΣ Ν 5 ῥ᾿ 7 Εἰ λ ᾿] Ν Ἁ 

σθῆναι ἡμῖν τὰς ἀποχρίσεις. Εἰ μὲν γὰρ δυνατὸν, 

ἪἪ ἄλλως ἀρέσχον σοι, παραγενέσθαι, χαὶ αὐτοὶ 
, εν ἴ κ 

παρεσόμεθα " εἰ δὲ μὴ, αὐτοὶ μὲν, ἂν ὃ Θεὸς θέλη; 
ἈΝ εΥ ,ὔ ὩὉλ 

τὸ περυσινὸν ἀποτίσομεν χρέος τῆς συντυχίας " ἐὰν 
΄ὔ , ὁ - Ὁ 

τι πάλιν ἐπιγένηται ἡμῖν ἐξ ἁμαρτιῶν χώλυμα ᾿ ᾿ Κῶ 
ι 7 ἐν , , : ͵ 

τὴν δὲ τῶν ἐπισχόπων ἔντευξιν εἰς ἕτερον χρόνον 
, 

ὑπερθησόμεθα. 

ΒΡ χαὶ διόρθωσιν 1 (ὐοπ]αποίϊο «ἀάῖία οχ βὲχ Μ88. 
Οὐοά διΐοπι αἰΐ ΒΆΒ1]Π15 Μο]οίϊαπι οὐ ῬΠεοάοίαμι 

ΘΠ ΠΟ Π 6 πὰ ΘΟΙ ΠῚ, {π|85 πη] εδία ογαμξ, ὀχορίαϑδο, 

1 τοίου ἀοθοῖ δα Επβίδι μττπη Οὐ} 15. σασὰ ΒΆΒ1|10 

2, 

ΤῊΟΡπππ|5 δῖ, δηθνουίουῖ. {{π46 Δ ΠῚ 56ΓῸ νοηὶ ἃς (Ἰαοοῖς 1, 

ΒΟ Ι ΘΠ πὴ 5. τιῦ ΟἿ 511Π|Πη85. [ΘΠ ΡΟΥ 5. Δ στ 185 

Π1Π1] 510 τι 184 115 ΟΧχ Π15. ΠῚ ΘΡῚ5 Θχϑρθοϊδηάιη. 

ΝΔΠῚ ΓΟ] ] ΟΒΙ55Ι 1115 ΘΡΊΒΟΟΡτΙ5. ΔΘ] θίλτι5 οἱ ΤΠθο- 

ἀοἴτι5. ΠῊΠ1 ΡΙΘΘΟΘΡΟΙῸ αὖ δ Ἰρ505 ῬΓΟΓΙΟἰβοδν ; 

τἀ} Δ ΔΠΊΟΥ 5. 5151 ΠΟ ΠΟ Π ΘΠ ΘΟΠΡΊΘϑ811η} Οἱ 6-- 

ΡΘΗ ἴ65 ; {π|ΠῈ Θ 18} ΘΠ] Πα ΔΙΊΟΠΘΙῚ ΔΙ] {8} ΘΟΙΡῚΙΠῚ; 

{π| ππιπο τη] ϑεϊατῃ αἰ θυιιπ , ΠΟΡῚ νοΙθηίο5. 1η- 

ἀἸἰχθυῖπὶ ἁπιΐθη) ΠΟ15. ἰρηριι5. Πα! 6 πὶ οοηνο- 

ΠΙΘΠΩΙ, πη ΘΎ Πππ1} Π]ΘΏΒΘΙΠῚ {11 Π]}11ΠῈ ὈΙ ΌΧΙ ΠῚΘ 566] - Ρ μαι σαπιι8 

ἴθι : ἰοοῖιπὴ γ 6 Ὸ ῬΠΔΥ ΠΊΙΠΠῚ 5 [ΟΟΙ1) 1Π5] 5. ΠΘΠῚ Ἰαδίβαῖθ. ἰὸς 

ΠΆΡΕ ΤΙ 5ΡΙΘΠἄΟΓΟ, ἃς [ΓΘ ΙΘ ἢ Εἰ551Π10 ΘΟΠ ΘΠ ἐμ τὴ ἢ 
51Π51}}15 ΔΠῺΪ5. Δ 0515 ΘΟ] ναϊο. (αγὴ ἁὐιθ ἀοτο, 

ΠΉ1Π1, ροβίψιδιη γθά ει πῖθὸ ἀἸ1οὶ Ἰδαίιτη ἀὰοο- 
ΠιΙΠῚ ΟΠ 1556, δὲ ΠΠΠ ΘΟ Γὰ5. ἃριι τη6 ἸΠΟυ 65. [Δ 66 ΓΘ, 

οὔαπάτιη ΠΟη 6586, 60 “ποῖά Διο ὑυισιηΐα 65 
ἀἸ65 ΠΟ}}15 δά ἄϊθιὴ σοηϑιϊαξιι 5. ΡΟΥΒΙ ΠΕ 5. Τη 151 

ΘΟΙΟΥ ἴον δ Γονθυθη ἡ ̓55] τι [ΓαΊγΘὴ Τὰ 5᾽ α  Π τ πὰ 

ΠΟΙ ΠΙ5ΓΓ11ΠΔ ΠΟϑΙΓι μη [ὰ5. ΠΠ ΟΡ 5, αἰ 10 51π|5 

ΟΡΘυὰ ἐραπβιη {8 {|| Δα τπᾶ τὴ σαν 6 1, 0 ΟἸἴῸ 

ΓΕ 5115 ΓΟΒροηϑᾶ ἃ ΠΟΒ5 γί ἢ [π|". ἘΣΘ Π]1ὴ 51 ἢν] 

Ῥοίεϑε,, δας ἈΠΟ} Ρ] οι απ ΕΠ015 τις 6ὺ νη Ϊὰ5, 

ΠΟῸ5 40 6116 γΘΠΙΘΏΊ115: 51Π| Π]ΪΠ115,) ΠῸ5 ΟΘΡίθ, Π 60 

νο]θηἴθ, ΘΟ Πρ 5515 ἀδ 1 πὰ ἃ]0 ΔΠΠῸ Ρ ΘΟ ΘΡΙΟ 

ΘΟΠ ΓΔΟΙΠ ΠῚ ῬΘΥΘΟΙΨΘΠΊ18 ; ΠΪ5] ΥἸ 5115 ΠΏ ΘΠ] 6- 

{πη ΔΙ᾿ Φπποα ΠΟΡῚ5 ἀσοΙ ἀου ον ρδοοσαία : ΘΟ ΠΡ] 65- 
ΘΠ ὙΘΙῸ ΟἸΠῚ ΘΡΙβοορὶβ ᾿π ΑἸ πα [6 Πρ τι5 ἍΠ{6-- 

ΓΘΠΏΠΙ5. 

σουηπλπῖο ᾿οερθαὶ ἩΠποοάοΐαχη. 

ς Φαργαμιοῦν 1 (οἾ5]. Ῥυΐπηι8 Φαρμιαγοῦν. 

ἃ περιφανείᾳ 1 4 Μϑ85, 8εχ. ἐπιφανείᾳ. 

ὁ σεμνότητι 1 [ἰὰ οοἴο ΝΙ58. ἘΔΠῚ τιμιότητι. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ς΄ ἘΡΙΒΘΤΟΙΙΑ ΧΟΥῚΙ. “1 ἰας 

ΘΟΟΧΧΣΙΙ, 

Ἰλοπηοηδβίναι ΒΑΒ1Π15 «πατίαπ Ποῖα Οαρραάδοοία ἀαμηπιιπι Γθοουξ,  ]αΐο οἱ Ῥυβίδη εἰβϑίηηο ργθβι4ο (Πε]α). 

Βοραῖ αὖ Π]Παπὰ Θορμγομα5 Θοπαπηθπ οι Γπιροναΐονϊ!, οὐ 1Παὰ5 οἱ οΥΙ πα] πα Ιοη65 ΔἸ] παΐ, 

Σωφρονίῳ μαγίστρῳ. 

“ἡ ,ὔ -Ὁ 

Καὶ τίς οὕτω φιλόπολις, ὃς τὴν ἐνεγχοῦσαν χαὶ 
,ὕὔ ᾿ Ν ῸὉ .- 6  ν 

θρεψαμένην πατρίδα ἴσα γονεῦσι τιμῶν, ὡς αὐτὸς 
Ὁ ῸὉὋ ζ΄ 

σὺ, χοινὴ τε πάσῃ τὴ πόλει, χαὶ ἰδία ἑκάστῳ τὰ 
Α ΄ 

ἀγαθὰ συνευχόικενος, καὶ οὐχ εὐχόμενος μόνον, ἀλ- 
- κι - 5" Υ } .- 

λὰ χαὶ βεβαιῶν τὰς εὐχὰς διὰ σαυτοῦ. Δύνασαι γάρ 
Ἀ Θ οω Ά - νἢ δύ , ΕΝ δ, 

που, σὺν Θεῷ, τὰ τοιαῦτα, χαὶ δύναιό γε ἐπὶ μή- 
“ Ἄ φῇ ....ἦἣἱ 

χιστον, οὕτω χρηστὸς ὥν. ᾿Αλλ᾽ ὅμως ἐπὶ σοῦ ὄναρ 

ϑορ]τοπῖὶο τη αϑὶϑ [1Ὸ. 

Ἐσαι 5 ̓τὰ οἰν αἴθ ϑιδ μι ἀΠΠ 6 Π5, ἃ ῬΑ ΙΔ ΠῚ, χη, 
Ε ἃ 41|ὰ Θά Πἔιι5 1π Πππσθιη δὲ πα υἸ{τ|5 6 4116 ἃ0 ρΔΓΘη- 

[65 ΠΟΠΟΓΆΠ5.. {1 πὰ 1056, 481 δὲ ΓΙ ἘΠΊ ΘΙ 585 

ΘΟ ΠΟΥ ΔΓ ΠῚ οὐ ΘΌ] 18 515 Ὁ] τὴ Ῥοπᾶὰ ΡΓΘΟΔΡ 5, ΠΘΟ 

ῬύΘΟαΓΙ5. 501πΠ|; 564 νοΐὰ δια πὶ Ρ6Ὶ [8 'ρ58 60η- 
Πνηηδ5 ἢ Ηφο επίπὶ ροίοϑ, Π60 ἀδηΐθ, δἰάτιθ π|]-- 

ΠᾺ ὯΙ ΡΟ5515 {ππᾶπ ΕΠ ||551π|6, ᾿τὰ ῬΘΗΙΘΠτ5 δο οΪ6-- 



ΟἸαΞϑὶς 1]. 

ὩΝ 5, ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΒΑΠΒΕΙ͂ ΘΛΡΡΑΒΡΌΟΘ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

116η5. 564 ἴαπηθη, πᾶ τὸ ροϊθϑίαϊθ ργϑἴ0, μΡᾶ- τα ἐπλούτησεν ἣ πατρὶς ἡμῶν, ἄνδρα μὲν ἔχουσὰ τὸν 

ἰτἴα ποβέγα ΡῈῚ βΟπηη πὶ ἀἰταΐα 6δ, ὙἱΡῸ 4ΌΙ ΠῚ 

ἘΟΠΊΠηΪ558, {816 πὶ ΠΟῊ Δ] 1 τὴ ἀἰοιπτ, 411 Γ65 πο- 

δγὰ5 ἈΠΕ Εἰ551Ππ|ᾶϑ ϑοαηΐ, ἰΠ ΓΘΟΙΟΓΙ5 5θάθιη Θοη- 

506 ἴ556; 564 οἷτο 60 ργίναϊα ἱπιργο  ἴαΐθ ποππα]- 

Ἰοῦιηι, 4π| ἐκ 1ΠΠ1π|5 ΠΡΘΡῸ δὲ ΠΘ5010 Ἀϑϑθηὶδ ] 015 

ἈΠΙΠηΟ ἀΠπρ8πὶ Π6}1Π1 οἱ ᾿πίθγ παῖ ἀυΡΙριιθσππξ, οἱ 

ΘΑ] απ ΠΙ85 οἱ ᾿Π5ΠΠΧΘΓΙΠΕ, ΟἸδτη ἴπι85. ΡΥ ΘΔ Π:8 

Δα Ρτι5. ΟἸΔΡΓΟΡΙΘΡ ΟΠΊΠ65. ἘΠΊ ΘΙΘ6 ΠΠΘΘΙΏΙ5, 
γΘΟΙΌΓο Δθ]αῖο,, 48] 501π|5 ροΐθναΐ 181 ἴῃ ϑ πιὰ 

ῬΓΟνΟΙ ἴδ ΠῚ τ} 6 ΠῚ ΠΟΒΕΡΆΠῚ 6 η1|0 ΘΙ 56 ΓΘ, Θ1] 

ΘΙ ΠΟΘΡῸ οτιϑίοαϊ,, δἰία ΡΠ} 1π]Ὲ 018 Π0 ῬῬΑΓΙ ΘΠ Πι5, 
ΤΟΥΤῚ ΠῚ 46] 1 πΘ ΠΕ Ρι15, ἐπι 0}}} δὲ θοάθηι ρᾶτι - 

ΡΘΥΙΡι5. δὲ ἀἰνηθιι5, οἵ ααοα ΠΑ ΧΊ ΠΠΠ1ΠῚ δϑΐ, ΓῈ5 
ΟΠ ΙΒ Π ΠΟΥ ΠῚ δ ἀπ Ζιπιπη ἄδοιι5 Γρνοοδηΐθ. 

Οὐοά ΘηΠ ἢ ἃ ΤΠΠΠΠΟΥ 115 ΟΠ ΠἾΠ1ΠῚ {1105 50] Π1115 

ΠΙΟΠΊΪΠτ1ΠῚ Πα ΧΊΠ16 ΠΟΥ, ΠΘῸ ΟΕ] πὰ ἢ ΡΓΕΘΙΘΡ 

75 σγαΠΠοδίτι5 θϑί, τὰ τιξ ΘΧ ΠΠπ|5 σοο [6 Γ15 1ΠΠπ|5 γ]ν- 

τπῈ 115. ΡΡΘΘΙΘΥΤΕΓΙΠτ5. Ἡ δθοο {πΠ 46} 56ΓῸ [6511-- 

ΠΟ Π]111"7) ΠΟΒΠΠΘΙΡ505. ΠΟ] 6 ΘΟΙΊΙΏ], {11 ΠΕΡ Πα 5 
οαπε απ, σΟΠϑο ἢ ἴθ5, ΠΪΠ1] γ θτι5. ἀπ Χ 1} [θυ θη-- 

ἴθ5. 564 ἰαπηθη πθο {Ππ|| 1ππ1}6. τι ὙἹΓῚ ΠΙΘΙΠΟΡ Ια 

ἴΠ ΤηᾶσΠ0 πὸ ΡΘοίοΓΘ Γδοοπά ἔμ}, οἰ 4 π6 τις θΘη6 
Ὧ6 ρδΐνία τηϑυϊἕο συ δῦ) Πα 5: ἃ 5] 415 6Χ 

115, {|| 56 {πε ῬΟΒΙ ΠΙΆ ὈΙῸ5. ἔἰι]556. πο] οϑίθ ἔδ- 

ΓΠΠΕ, ἴπ ᾿ρ511Π} 1Π51Π ΓΟ ΧΘΙῚζ, {6 15 ἃς ἀοἰθη 85, 

ΟΠ ΠΙ]τιϑ 16. Ἀρογΐθ ἀ ΘΠ ΟΠϑίΓο5. ΘΠῚ ἃ ἴδ ᾿πίο 
ΠΘΟΘΘΘΆΡΙΟ5 Δ 5ΟΡΙΒῚ : 58 {15 δατιϑᾶθ 6556 ριεὯΠ5 δά 

ΠΘΟΘΘΘΙΓΠ 1 Π 61, {πΠῈῚ ὈΟΠΙΙΠ) 6 ΘῸ ἐθϑ ΠΟ ΠΠΠῚ, 

{πη} ᾿Ρ5Δ ΠῚ ΓΘΡΙΠ ΘΧΡΘΡΙΘΠ ΓΔ ΠῚ, 4180 ΓΘ ΠΙΡΟΙῚ 

ΠῊΪ ΠῚ Π16 ΓΟϑροπάθε. ΝᾺΠῚ ἡτ|80. Π6 ΠΉ.}}15 446 ΠῚ 
ἈΠῊΪ5 ἃ 8110 απ, μεθ ΓΟ ἔΘΠΊΡΟΓῈ ἃ]}» 60 ρο1- 

ἔροϊα. ῬΟΥΓΟ 58 {15 ΠῚ ΠΤΠ) ΠΟΡῚ5 ΒΘ Ποἤ οἰ τιΠ), ἃς 

ΘΟΙ ΠῚ {πι85 ΔΟΟΙ ΘΓ ΠΕ 50] ΠΊ6Π, 5ἱ δὲ 1ΠΠπ|ΠῈ σοη- 

ΤΏ6Π465 [ΠΡΟ [ΟΡ], οἱ 1Π]αΐὰ5 6] οὐ] Πα οη65 ἦϊ-- 

185. Ηδφθο ΠΡῚ τπιΠ]  υϑ8 ΠΏ Θ᾿ 5ΕΠΠ|ὰ ρα ΓΔ ΠῚ τι πᾶ 

γΌΟΘ ΠΊΘΔ ΕἸ55ΘΓΈΓΘ, Δ 6 ΘΟΠΊΠΉΠΙΠ6 ΟΠΊ ΠΙ11ΠῚ ΨΟΠΙΠῚ 

6556, πιί Ρ δία 188 [πὲ ΟΡ δἰ χυ] Πιΐς γἱρὸ 

ῬΙΌΒΡΘΓΡΟ 80 [6Π1οἸ [6 οοάδί. 

ἃ ἐπὶ τῶν ἀρχικῶν Ἴ [τὰ (οἸ5ὶ, αἴεγααςο, Ηαη]., Βος. 

βεοιηαϑ εἴ ΒΙροῖ. αἰτον. ἘΔῚΠ ἐπὶ τὸν ἀρχικὸν θρόνον. 
564 Πιὰ}15 βουϊρίμτο νυ ἀθπΐαν ἀποίογεβ ἔῖϑβο ΠΡγατ, 

ἄαπῃ τηδξαπηΐ πὸ ῬΓΟΡΟΒΙ [10 τηϊπτι5 γοοΐθ ΟἹ] σ6ηι- 

ἔἶγο σοπ] πη σαἴαν, ἘδΠῚ [ΑΤΊ6 ἢ 5: ΤῊ 1] 1 6 Υ ΟἸΠῚ δθηϊγνο 

τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῆς ἐπιτραπέντα, οἷον οὔ φασιν 

ἄλλον οἵ τὰ παλαιότατα τῶν παρ᾽ ἡυῖν ἐπιστάμενοι 
ἢ ἐπὶ τῶν ἀρχικῶν θρόνων πρότερον ἀναδῆναι" ἔπη" 

εἰα δέ τινων ἀφαιρεθεῖσα ταγέως, οἱ τὸ ἐλεύθερον ρεία δέ τινων ἀφαιρεθεῖσα ταχέως, οἷ τὸ ἐλεύθερ 
-- "5 ᾿ Ὗς - , ὦ ᾿ Β' 2: ,ὔ τοῦ ἀνδρὸς χαὶ ἀθώπευτον τοῦ πρὸς αὐτὸν πολέμου 

-ὶ Α 5 ͵7ὔ Ὁ τῳ ΝΥ ϑιυὰ ὦ , ἀφορμὴν ἐποιήσαντο, χαὶ διαδολὰς αὐτῷ κατεσχεύ- 
᾿ ΒῈ Α Φ ΟΥ̓ - - γ Ἁ 

ἀσᾶν,, λαθόντες τὰς ἀχοὰς τῆς σῆς τελειότητος. Διὸ 

πανδημεὶ πάντες σχυθρωπάζομεν, ζημιωθέντες ἄρ- 1 τες σχυθρωπάζομεν, ζημ. ς ἄρ 
- λ 

χοντα, μόνον δυνάμενον εἰς γόνυ χλιθεῖσαν ἤδη τὴν 
πόλιν ἡμῶν ἀνορθῶσαι" " ἀληθὴ φύλαχα τοῦ δι- 

χαίου" εὐπρόσιτον τοῖς ἀδικουμένοις " φούερὸν τοῖς 

παρανομοῦσιν " ἴσον χαὶ πένησι χαὶ πλουσίοις" χαὶ 

τὸ μέγιστον, τὰ τῶν Χριστιανῶν πράγματα πρὸς 
Α ΕΤΞΕ, , "“ δὰ ᾿» ἐξ ΤΣ .Α [ 3 τὴν ἀρχαίαν ἐπανάγοντα τιμήν. 'Ῥὸ γὰρ, ὅτι ἄϑω- 
, εῦϑ. 3 , Δ. δ΄ ,υ ΣΝ ᾿ " 

ρότατος ὧν ἴσμεν ἀνθρώπων, χαὶ “ οὐδενὶ παρὰ τὸ 

δίκαιον χαριζόμενος, ὡς μιχρότερα τῆς λοιπῆς ἄρε- 
.» -Ὁ- ΨΊ τ Α “Ὁ 

τῆς τοῦ ἀνδρὸς παρελίπομεν. Ταῦτα ὀψὲ μὲν τοῦ 
χαιροῦ μαρτυροῦμεν, ὥσπερ οἵ μονῳδοῦντες ἣ ἕαυ- 

- ͵ὔ , 

τοὺς παραμυθούμενοι, οὐχὶ τοῖς πράγμασί τι ποι- 
ἘΞ " ᾿ 5.Ἂλ χὐ “ 3 
οὗντες χρήσιμον. Πλὴν οὐδὲ τοῦτο ἄχρηστον ; ἐν 

τῇ μεγάλη σου Ψυχὴ τὴν μνήμην τοῦ ἀνδρὸς ἀπο- 

κεῖσθαι, χάριν τε εἰδέναι ὡς εὐεργέτη τῆς ἐνεγ- 

χούσης " χαὶ εἴ τις ἐπιφύοιτο αὐτῷ τῶν διὰ τὸ μὴ 

προτιμιηθῆναι τοῦ δικαίου χαλεπαινόντων, ὗπερ- 
- ο ᾿ 

μαχεῖν καὶ προΐστασθαι, πᾶσι ποιήσαντα φανερὸν, 

ὅτι οἰχεῖον σεαυτῷ τὸν ἄνδρα τίθεσαι, ἀρχοῦσαν 

ἀφορμὴν εἰς οἰχειότητα τὴν ἀγαθὴν περὶ αὐτοῦ ἀφορμὴν εἰς οἰχειότητα τὴν ἀγ περὶ αὖ 

μαρτυρίαν τιθέμενος, χαὶ τὴν τῶν πραγμάτων πεῖ- 

ραν, οὗ κατὰ τὴν τῶν χρόνων ἀναλογίαν ὑπάρχου- 

σαν. Ἃ γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἐν πολλοῖς ἔτεσι παρ᾽ ἄλλου 
γένοιτο, ταῦτα ἐν ὀλίγῳ παρ᾽ αὐτοῦ χατώρθωται. 

᾿Αρχοῦσα δ᾽ ἡμῖν χάρις, χαὶ τῶν συμόάντων πα- 
, “λ "ἢ - 7 Ἔν Α 

ραμυθία, ἐὰν καὶ βασιλεῖ συστήσης αὐτὸν, χαὶ τὰς 

ἐπενεχθείσας αὐτῷ διαδολὰς ἀποσχευάσῃ. Ταῦτά 

σοι πᾶσαν οἴου τὴν πατρίδα διὰ μιᾶς τῆς ἡμετέρας 

φωνῆς διαλέγεσθαι, χαὶ χοινὴν εἶναι πάντων εὐχὴν, 
΄, , “ὦ ὦν 'ν δΓ οὐκ ἡ ,ού ἕω , .φ«» 7 

γενέσθαί τι τῷ ἀνδρὶ διὰ τῆς σῆς τελειότητος δεξιόν. 

σομ] πη ρτι ΒΑΚΊΠππι5 ἴῃ ἘΡριβέ, 88. 

» ἀληθῇ 1 δῖ. Ηκ1],, Μεά,, (ο15]1, ρσίπηυβ οἱ (]ὰ- 
γΌπι. ΕΠΙΠ ἀχριοῇ, ἀροιι"αίο ἐοητιΐ οτιδοαϊ. 

ς οὐδενί 1 ΜΌΠ Οοάϊοο5 οὐδέν. 

ἃ ἑαυτούς 1 Τὰ Ξερίετη Νῖ55. ΕΔΙΠ ἑσυτοῖς. 



- ἘΡΙΒΤΟΙ,Α ΧΟΥΠ. » δι: 
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ἘΠΙΣΤΟΛΗ κεἴ. ἘΠῚ Θ ΟἿ Ὁ  ΧΟΥΤΙ: 

ἘχΙπλῖυπη Ῥᾶοῖ5. δε τππὶ ἀθοϊαγαι ΒΑ5 1115 ἴῃ γοπογθ αὶ 111ὰ ἡ ἰβϑοπβίομπο, 4πτ οἱ οἵπὶ Απιεβῖτηο ον (ἀρραδο- 
οἷ αἰν Ἰ5Ι ΟΠ πὶ 5 ρογγ θϊΐ, 

Τῇ βουλὴ Τυάνω». 

Ὃ ἀναχαλύπτων βαθέα, καὶ φανερῶν βουλὰς 
χαρδιῶν, Κύριος ἔδωχε χαὶ τοῖς ταπεινοῖς σύνεσιν 

τῶν δυσθεωρήτων, ὥς τινες οἴονται, τεχνασμάτων. 

Οὐδὲν οὖν ἡμᾶς ἔλαθεν" οὔτε τῶν πεπραγμένων τι 
χεχρυμμένον. ᾿Αλλ᾽ ὅσως ἡμεῖς οὔτε δρῶμεν, οὔτε 
ἀχούομεν ἄλλο τι, ἢ τὴν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ, “ χαὶ 

ὅσα πρὸς αὐτὴν φέρει. Εἰ γὰρ καὶ ἕτεροι δυνατοὶ, 

χαὶ μεγάλοι, καὶ ἑαυτοῖς πεποιθότες κῶς» 
2 » 

ἀλλ᾽ ἡμεῖς οἵ 
} ᾿ - ι - Ξ 

υἱηδὲν, χαὶ τοῦ μηδενὸς ἄξιοι - ὥστε οὐχ ἄν ποτε 
ω ς ΕΣ , ε - “ ΄, .ὔ 

τοσοῦτον ἑαυτοῖς λάδοιμεν, ὡς ἐν τῇ μονώσει δύ- 
,ὔ ,͵ὔ - 

νασθα! νομίσαι περιέσεσθαι τῶν πραγμάτων " ἀχρ'- 
-» "57 [} ς “- 

Οῶς εἰδότες, ὅτι πλέον ἡμεῖς 
τ , ἂ ὦ Ὡς 

ἀδελφῶν ἐπιχουρίας δεόμεθα, ἢ ὅσον ἣ ἑτέρα τῶν 
Ἀ ΄« κα ς ΄ Ξ' Ν᾿ ΞΕ ΥΣ Ψ» σἂν - τω , 

χειρῶν τῆς ἑτέρας. ᾿Επεὶ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ σώ- 

ματος ἡμῶν χατασχευΐς, τὸ ἀναγχαῖον τῆς χοινὼω- 
, , ο 7 

γίας ὃ Κύριος ἡμᾶς ἐδίδαξεν. Ὅταν γὰρ πρὸς 
-- ,ὔ Η , - “Ἁ 

ταῦτα ἃ ἀπίδω τὰ μέλη ἡμῶν, ὅτι ἕν οὐδὲν 

ΦΎ αὐτὰ 

ἕαυ- 
τῷ ὃς ἐνέ ΕΕΨΕ, ες τπλίξα πδννς, Ξ ελὶς λο ΄ 

ᾧ πρὸς ἐνέργειαν αὔταρχες, πῶς ἐμαυτὸν λογίσο-- 
τ ρι θα « -Ὁ Ν ᾿] - , ζι ὁ 

μαι ἐξαρχεῖν ἑαυτῷ πρὸς τὰ τοῦ βίου πράγματα ; 
“ἡ Ῥ᾿ν - 

Οὔτε γὸρ ἂν ποὺς ἀσφαλῶς βαδίσεις, υ"ὴ συνυπο- 
" Ὁ Ἷ Ε : 5 ἤσε δῦ ᾽ Σ ἧ μὰ ἴδ στηρίζοντος τοῦ ἑτέρου " οὔτε ὀφθαλμὸς ὑγιῶς ἴδοι, 

ΕΣ Α τὦ στὴ χοινωνὸν ἔχων τὸν ἕτερον, χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ συμ.- 
φώνως προσθάλλων τοῖς δρατοῖς. Ἢ ἀχοὴ ἀχριδε- 

7 ΓΚ Ν Δ. - - Ἵ ᾿Ὶ νὴ κν 

στέρα, ἣ δι᾿ ἀυφοῖν τοῖν πόροιν τὴν φωνὴν δεχο- 
Ἁ τ - 

μένη" χαὶ ἀντίληψις χραταιοτέρα, τῇ κοινωνία τῶν 
χα} ἵ ἜΣ ΡΥ Ὡς 2 Ὁ. “ ΡΥ ΤΉ ἢ 

δαχτύλων. Καὶ ἁπαξαπλῶς οὐδὲν οὔτε τῶν ἐχ φύ- 
“ - 

σεως; οὔτε τῶν ἐκ προαιρέσεως χατορθουμένων 
- “ Η͂ - , , 

δρῶ, ἄνευ τὴς τῶν ὁμοφύλων συμπνοίας ἐπι- 
͵ Χ ᾿ 

τελούμενον: ὅπου γε χαὶ αὐτὴ ἣ προσευχὴ 
5: Ν ω Ν ΄ ΕῚ ᾿ μὴ ἔχουσα τοὺς συμφωνοῦντας ἀδρανεστέρα ἐστὶ 
- - Ν δὰ ," ’, 

πολλῷ ἑαυτῆς, χαὶ ὃ Κύριος ἐπηγγείλατο μέσος 
" Ζι μεταξὺ 

,7 λ ᾿ κ ᾿Ὶ 

μένων αὐτὸν ἐν διονοία. Καὶ αὐτὴν δὲ τὴν οἶχο- 

γενήσεσθαι δύο ἢ τριῶν ἐπιχαλου-- 

ο 7 

νομίαν ὃ Κύριος χατεδέξατο, ἵνα εἰρηνοποιήσῃ , 
-ω - τ “ο Η “- 

διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς 

6 χαὶ ὅσα  ἙαΙο Ῥατῖβ. δα τοιαῦτα, αοά «]νεϑβί 

ἃ Ὁ οπηηΐθιιβ ποϑίτβ Νῖθθ. εὖ 1115 δα! ]οπῖθι5. Ῥάπ]Ὸ 

Ῥοβὲ αἴογαιθ ορ. οἵ (0151. βεοιππ5 εἰ γὰρ ἔτεροι, 
ἢ ὥστε οὐκ ἄν ποτε εἴο. 1 Θεψυΐπηι πος τη ἴοσο, τ 

ἴῃ Ῥ] αἱ 5. 1115, ἔτο5. ψοξιϑ ἰϑδίπηοβ. (σα τοο5 ἨΔ 1]., 

Μοᾶ. εὐ (ο15]. Ἐ41Ὸ 5. παρεπΐ : μηδενὸς οὐχ ἄν ποτε 

τοσοῦτον ἑαυτοὺς ὑπολάθοιμεν, ὥστε. τινε χτιατε τι 5Πι61- 

ΤΟΣ, ΤΙΙ, 

Ὁ σῆς δ 7 - 

τῆς ἕνος ἔχάστου τῶν 191 

ϑοηαίὶϊ Τγαπογιηι. 

“Ἰὰς 

ἸΧΥΤΙ. 

Οὐὴῇ οσου]α γονοϊαΐ, δὲ σουτιηι σΟ 5118 ἴπ 1τ1- ἅππο 375. 
661} ΡΙΟΐθΡΕ, ΠΟ ΠΏ Πτι5 ἸᾺΓΟ [15 δὲ νΠΠΠθι5 οἱ ἃ- 
76 615 ᾿πι6 1 θη απ αἰ [ἘΠ ΟΠ] πιπὰ δὰ ἀθρυθμοπάθη- 
ἄπ, πὶ ΠΟ Π1]}1 ρυταηΐ, πηδο πὶ πα οπιιηι. ΝΊΠΙ 
Ἰϑῖταν Ἰαΐα] Ὁ Π05, Πθο 4ΕΙ ατ18 1 ΘΟΓΙΙ {1128 [λοία 
51πῈ, ΟΟΟΌΠ τ) ἔα]. ΑἸτα θη. πῸ5. ποήπθ νἱάθ- 

Π}115, ΠΘ6ῈΘ ΔιΙ Ἰη]115 ΦΠΙ α τᾶ πη ἃ]1π|4, {τα πὶ Ποῖ 
Ρδοθιη; δ {1188 ἃ 6 πη} δγιιπε. ΝΔΠ) δἰϑὶ 41} ρο- 

[επίθ5 ϑδαπέ, οἴ ΤΆ ῊΙ, δἰ 510 1|ρ0515 Πἀθη θβ5, [πη 6 ἢ 

ΠΟΒ ΠΙΠ1] 5.1 Πγ115 εἴ ΠΕΠΠ115 ῬΓΘΕΠ: Δ} ΠΕ ΠῚ 
[Δ ππτὴ ΠΟ 5 51 ΠῚ 6 ητι5. τ [Π 50 1{πά4|ΠῸ νἸἀΘΆ ΤΠ 

ΠΟΡῚ5 ποθ ΟΠ ΠΟΘΓῈ ΡΟ586 : ΖΕ ]Ρ 06 οἴμὴ Ρ1Ὸ}}6 
ΒΟΙΔΠΊ115, ΠΣ Ὶ5. ΠΟΘ {ΠΠ|1|50Ὁ}π|56π|6 ἔγδίγιι πὶ ἀτιχῖὶ- 
110 1ηΠ]5 ΓΘ, {π|8 0 ΠΠ Δ Π1ΙΠῚ ἃ] [ΘΓ ΠῚ Δ] ΓΘ Ἶτ15 ΟΡ : 

5:4] 46 Π} δὲ οχ ᾿ρ88 σΟΡῬΟΥΙ5. ΠΟΘΙ σΟΠΒΠ ΠῚ ΠΟΠΘ 
βοοιθία 6 ΠῚ ΠΘΟΘΘΒΑ ΓΔ ΠῚ 6556 ΠΟΠΉΪΠτ5 Π05 ἀΟςσπ1}. 

(μι ΘΠ1ΠῚ ἢδθο ᾿ρ58ἃ πΠοϑβίγα ΠΠΘΠΊΡΓὰ ΘΟΠΒΙΠ67Ὸ, 

ΖαΟσιΙ ΠῚ) ΠΕ]Π] Τὴ 51:0 Π|051 Δ ἀΘΈΠάτιη] 5815 οϑῖ ; .-. 6556 

Ἐχ εογρο- 

τὶβ σοῃϑεῖϊ- 

τα ϊυ πο π6- 

ΠΟ 958 18 ΠῚ 

50616- 

ἰαΐειῃ Πυ- 

«πΟΠΊΟΟ Τ1Π] 056 ν᾽ 6 θοὸν δὰ νἱΐεθ πθσοῦϊα 51 κῖπας ἀο- 

ἤσΘΡῈ ἢ ΝΘ ΘΠ1ΠῚ Ρ65 [0 σ᾽ δα, Ποη 5τι-- θῖν 

{π]οΙθ πα ἉΙΓΘΓῸ : ΠΟ πι6 οστἶτι5 Γθοίθ νυ] θαΐ, ΠΟῚ 

ΠάΡΘη5. ΔΙ ΓΘΓῚΠ] ΘΟΠΒΟΙ ΘΠ, οἷ σαι 60 506 8 }1{6 0 

[15 4τ|ὲ6 ν᾽ θη τι, ᾿ἱπιθπῖτι5. ΑπαἸπ5 ΔΟσα ΓΑ ΠΟΥ, 

4] ῬΘῚ ὉΠΓΡΟΒΊ 6 τηθϑίι5 γΟΘΘΠῚ 51|501ρ1}, οἱ ἔον- 

(ἸοΟΥ ΔΡΡΙΘἤΘΠ510, ἀἸσΊ τον πὶ σΟΠ]ποίοπθ. ἘΠ ῚΠ 

5. ΠΉΙΠ 8, ΠῚΠ1] ΠΘΩΠ6 ΘΟΙΙΠῚ Ππ|80 Πα ἰΠΓἃ, ΠΘΟΠΘ 

ΘΟΡΙΠ Ππ|86. Πρ ρα σο]πίαῖθ ΡΘΡ ΠΟΙ Πέτιγ, ΟἸΓΓᾺ 

ΘΟΠΒΡΙ ΔΙ ]ΟΠΘΠῚ ΘΟΙ ΠῚ 4188 6] 5661 ΚΘ ΠΘΙῚ5 51, 
ΡΘΡΙ͂ΟΙ ν]άθο ; οαΠῇ οἷ Ρ ὍΘ065 1ρ588), 51 ἀδϑὶπὶ (αὶ 
σΟΠβρΙγθηΐ, ἰοπϑ6 5ϊηξ 561ρ515 ἀθ ΠΟ ν 65, ἃς θο- 
ΠΊΪΠτι5 1ΠΈΘΓ ἄτι05 ἅτ {γ655) 41] ΠΡ511Π} ΘΟ ΠΟΟΡ ΠΡ 

᾿πνοσανθυϊηΐ, Π]Θ πῃ} 56 [ΓΘ ῬΓΟΙΠΙ5ογ". 566 οἱ 

ἀἸ5ρθηβα ΠΟ Π6 ΠῚ 1058 Τ)ΟΙΏΪΏτΙ5 5150 6 1, τιξ ΒΡ 6. 

ΒΔΠΘΊΠΪΠΘΠ 5118 ΟΥΟΪ6. 5106 [θυ ηἃ 5ῖν6 οβὶθ- 

58 ρδοϊβοαγεῖ. Οἴιᾶγθ, ΟὉ ᾿ι8θο ΟμηΠ]ᾶ, ἴπ Ρᾷ06 

ἰρ5ος5 ἰαγιὶ εοειἱπιαδίτιις, τιὶ εἴς, 

ἃ ἀπίδω 1 [τὰ Μ35. 56χ. ΕΔ ἀπίδωμεν. Βαι]ο ροβὲ 

Βορίαβ αἴεγαις εἴ (15], πενίας οὔτ᾽ ἄν. ΕΠ1 οὔτε 

αὖ. Ττεβ νοιπϑ ϑϑίπαὶ (ὐοαηοόβ5 οὔτε ὀφθαλμός. 

5 μεταξύ απο γόοοοτῃ δ ἀτάϊτηιι5 εχ ἐσίθιις νεῖα- 

5155: τηῖ5 (ΑΙ οΊθιι5. 



Οἰ53515 11, 

Αἴας 

σα ΙΧ, 

“τἀπὸ 3η5. 

Ῥαϑηθ ας 

οατὰ Ἐΐα56- 

Μ1ο π|ᾶ- 

6: 5, ΒΑΘΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΙΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ἈΠΟΗΙΕΡ. 

ΠΙΆΠΟΙΟ ΤΟΙ 4105 165 ΠΟβίρῸ5. ΟΡ ἈΠΊτι8., 'π Ρᾶ66 

ἤουὶ ὁ ἀογια ΟΠ πὶ Πποϑίναπη ῬΥΘΟΑΠΊα. ἴδε 

Ρδοῖβ5 οαιιϑα πθὸ Δ ΟΥῸΠῚ αΠΠπτ ῬΥΘΘΓΘΡ ΤΉ ΓΘ ; 

ποπ παῖ] ἄϊοειι 4 αιιαπι ἀπὶ [Ἀσειι, ΠΟῚ τι1- 

πονὶβ Ἰοπσ! ἐπ ἀπο πὶ γϑρονῖ, ποπ αι] ἀ τι8Πὶ Αἰπτὰ 

πιο οϑία πὶ γϑίπρορθ, τι τηθγο θη ῬΔοΙΠοδ ΟΠ 5 

Δαϊρίϑοαν. Οὐ 51 4115 ΠῸ5 ΨΊΔ ΠῚ αὐ πο πποη- 

ον ηἴο5 δοζαΐτι, πο ο ΟΡ ΪΠητῖπι, ΘΕ γΟΪ [15 651 : 

[πη δπιΐθιη π᾿ σΟΠ ΓΑ ΠῚ ἐγ μαΐ, 650 ΘΘΡί6 ΠΘ δὶς 

«υϊάθμν ἃ τηθὰ βθηϊθητα γθοθάδῃι. {{πι|541||͵56τ|6 

Δα ΘΗ ΟΡ ΘΓ 5110. Ἐ1ΠῚ ἴῃ ΓΘΠΜΠΙΠΘΓΔΙΟΠΪΒ 416 ρι- 

σοἴπ15 ἀρηοϑοεσί. 

ς τῶν ὀχληρῶν 1 (οἸ5], ρυίπιαβ., ΠῚ]. οἱ αι. τῶν 

μοχϑηρῶν. 

ἃ ἔπηται  [1ὰ Μί55, βοχ. ΕΔ ἕποιτο. 

-» - υ -“ 

γἧς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. “Ὥστε, διὰ ταῦτα 
, Α Ὁ 

πάντα, ἐν εἰρήνη μένειν τὰς λειπομένας ἥμῶν ἡμέ- 

ρας εὐχόμεθα. ἐν εἰρήνη δὲ γενέσθαι τὴν χοίμησιν 
Ὁ ΕἸ οω ἐν " ͵7 ΚΕ , τὶ “ 

ἡμῶν αἰτοῦμεν. Ὑπὲρ ταύτης οὐδὲ πόνον ἐλλείπειν 
εἰ ΣΉ} - , ὑσδο ᾿ 
ὅντινα οὖν ἔγνωκα, οὐ ταπεινόν τι φθέγξασθαι ἣ 

ποιῆσαι, οὐχ ὁδοιπορίας μῆχος ὑπολογίσασθαι, οὐχ 
τ Ἐς Ἐν ἢ ῳ - 

ἄλλο τι “ τῶν ὀχληρῶν ὑποστείλασθαι, ὥστε τῶν 
σθῷ ΩΝ 5 ᾽ὔ ΕῚ ἘΚ Κὰ δι. ἃ ὦ 

μισθῶν τῆς εἰρηνοποιίας ἐπιτυχεῖν. ἂν μὲν “ἐπη- 
τ - τω ΝΨ 

ταί τις ταῦτα καθηγουμένοις ἣμῖν, τοῦτο ἄριστον, 
ΩΣ μὴ Ἁ "» 

χαὶ εὐχῆς τυγχάνει πέρας" ἐὰν δὲ πρὸς τὴν ἕναν .- 
, δ διν ὍΝ, } 22 αἵ δαρῖν α -" , 

τίαν “ ἀφέλχη, ἐγὼ μὲν οὐδὲ οὕτω τῆς ἐμαυτοῦ χρι- 
ἐ “-Ὡ 

σεως ἀποστήσομαι. Αὐτὸς ὃὲξ ἕχαστος τῆς οἰχείας 
,ὕ -ὉὉ , Ἀ Ν 

ἐργασίας ἐν ἡμέρᾳ τῆς ἀνταποδόσεως τοὺς χαρποὺς 
» , 

ἐπιγνώσεται. 

« ἀρέχχῃ Ἵ Πὰ 5εὲχ Μί58. Μοχ 1|Ἃ46π) τῆς ἐμαυτοῦ. 

ἘΔ ἀφέλχοι εἰ τῆς αὐτῆς. Τιορίταν' οἰίαπη ἀφέλχῃῃ ἴῃ 

δα μ θυ Παάσαπ, οἱ Βα51], 

ἘΡΙΒΘΤΟΙΑ ΧΟΥ͂ΤΙΙ. ΕἘΠΙΣΤΟΛΗ κγ΄. 

Πα οπος Ἔχροπὶξ σαν ΝΊΘΟρΟΙ πὶ πὸπ ἱνουῖξ, Παστιπὶ 56 4 Ἰοτ: ἴῃ Πᾶτιο αὐ] πὴ, τοῦ οσπὶ ΜΟΙ οἴ οοΟ]]οπαίαν ; το 

οἴϊαπι οὐπὶ οοἄοπι ϑαπιοϑαῖα νοηΐαγιπι, ἔπ Ἰοῖιι5. οὐπὶ ΟΡ βοορὶβ. βοοιπῖα Οαρραάοοῖα ΘΟ ΚΤ Οβ5115 5 ̓ἴομὶ 

ΑἸταις οαστὰ Επβίατ ἶο. Ἐχοιβαῖίοπο ταἰ1{π||.. ΟἸΠΠ τη 58:0. ΠῸῚ 51π| 46} {5 θα πὰ ΠΠΕΓΟΡο ΘρΙβοοροόγηι. Ῥεγϑίαςξ 

ἴπ 5110 σοη5}Π10 τὶ ατόρουί5 51: δρίβοοριιβ, Ναπιαι αἸ πηαξιαπη Μαχιπιο ἃ ρουβο απ ΠΟ μπῇ ΤΠ] ΓΑ ΤΟ, 

Βοραΐῦ Ἐιβοθῖιαα τ αα 56 τοπὶαΐ, 

Πιονῖο, ορίδοορο ϑαπιοϑαίογιπι. 

τυ ΝΝΊΘΟΡΟἿ᾿π πΊΘ ἢ ἴ6 ἀΠΙ ΠΠΟΓ116 ἔογΓο ; ροϑί- 
4ππ8πὶ τ]  Π 415 ἴπι88 ΠΕ ΓΘ 'ἃ5. ΔΟΟΘΡῚ (π}]} 115 γ6π-- 

τασιιπὶ [6 Πθσα 85, ΓΘ Χ ἀἴι15 511Π}| ΘΧ Πη68 οτθ161-- 

ταΐθ, δ᾽ πη] {π|6 ΓΟΕ1|5. ΠῚ 685 1Π|1Ρ 1815 γθοον δε. 
γ  η1 δυιθ} ΠΔ11 [ἢ ΠΊΘΠ Θη1 οἱ δου {πὶ δἦνο- 

σαγθραπέ ρου ποίου ῖα Ἰπ νι Π 11 γαῖ, {111 ΟἹ ΠῚ 

Π16 Ῥ6Ὶ ΠΟΠΟΡΑ ἰ5ϑι πλτι} Πα γΘ πὴ ἢ ἨΘΙ]Θηΐτιπ Νὰ- 

ΖΔ 2] ΡΟΥΘ τ ΙΟΓΘΠῚ [ἢ ἐγ ὨΘΟΙΠΓΘῚ ΥΟΟΑΒ5Θ ἢ: {|| 
1τ6τιιπὶ ἀ6 πάθη βα ηοποι οἴ, δα Τη6 ἐδάιπιοογοῖ, 

πΟῚ αἰ πα! 5ππ| ΤΠ 6 ΓΘ. Τα {π6 στη ΟὉ ρθοσαία 

ποία 511Π1|5 0515 5ΌΒΡΘΟΙ, ἘΠ. Πητ15 Π6 {ΠΟΥ ΤΙ ΠῚ 
σοΠγ μζιι5. [ἘΠ 8} Ῥ ΞΘ [ἃ ποϑίγα οὔ πθαγο- 192 

γητι5. Ν ΠῚ ΟΠ ΠΙ ΔΤ ΠΙ ΤΉ ἴα [6 ἔτια γ6] δ Ἰηλρ ἃ 5 

τοι δ] ΟΠ 65 ΔΟΟΙΠΟῚ ΠΟΙ ὈΙσ ΓΑ ΠΊ ; ἈΌΒ46 [6 δτι- 

Γ ὁσιότητος Ἵ [ἴὰ ἔγ65 γ δ βι 155 θο1 (Ο]ο65, 41: 5οτῖ- 

Ρίανα νἱἀδίαν ργθίογοπα συτ]ϑαΐς χοσμιότητος. 

ὃ παρείθην ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας ἡ ἘΠ παρείθην ὑπὸ 

τῆς ἀθυμίας, απΐπιο “ε[εοὶ. Ἠδυ]. ἀπὸ τῆς ἀθυυίας. 

ϑο]τ5 ΜΙ αορυβ ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας. 

,ὔ ,ὔ 

Εὐσεῤίῳ, ἐπισχόπῳ Σαμοσάτων. 

ΠπΠ ́. ΕΥ̓ νὴ ’ ) Ἔ - Α ,, 
ἄνυ ὡρμημένος χαταλαῤεῖν τὴν Νιχόπολιν, με- 

τὸ ΝΣ τὸ ὑπ τὰ τὸ δέξασθαι τὰ παρὰ τῆς ἴ ὁσιότητός σου γράμ.-- 
Β- τὸ ; -Ὁ , 

ματα ἄρνησιν ἔχοντα τῆς ἀφίξεως, δ παρείθην ἀπὸ 
« τῆς ἐπιθυμίας » καὶ πάσης ὁμοῦ τῆς ἀσθενείας ἀνε-- 

υνήσθην. Ἦλθε δέ μοι εἰς ἔννοιαν χαὶ ἢ τῶν χε-- 

χληχότων ἀφοσίωσις, ὅτι παροδικὴν πρὸς ἣμᾶς 

ποιησάμενοι τὴν χλῆσιν διὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου 
ἀδελφοῦ “᾿Ἑλληνίου τοῦ ἐξισοῦντος Ναζιανζόν᾽ δεύ- 

τερον περὶ τῶν αὐτῶν "ἢ ὑπομιμνήσχοντα, ἢ δδη- 

γοῦντα ἡμᾶς, οὐ χατηξίωσαν ἀποστεῖλαι. ᾿Επεὶ 

οὖν ὕποπτοι αὐτοῖς ἐσμεν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 
ἐφοδήθημεν μή που τὸ φαιδρὸν αὐτοῖς τῆς πανηγύ- 

ρεως τῇ παρουσίᾳ ἡμῶν ἐπιθολώσωμεν. Μετὰ μὲν 

γὰρ τῆς σῆς μεγαλοφυΐας χαὶ πρὸς τοὺς με- 

ἢ ΓγΙάς Αἀάεηαα.17 

Ἀ ὑπομιμνήσκοντα Ἴ 815. Μ8. Ξεχ : πΠαροῖ Ηαδυ]εαπιιβ 
Οοάοχ ὑπομνήσχοντα. 815. οἴἴαπι δ Ἴ 10 ρυΐπηα Ῥατΐβ. 
ΑἹ τη βοοπηῆἦα Ἰορῖταν ὑπομνήσοντα. ΑἸΙΦαδηΐο, ἰηΐτα 

Θ61Π| ἀντιθλέπειν, {Γ65 νοἰμιο δοίην Ὁοάϊοοβ πξ ἴῃ ἰοχία, 



ἘΡΙΒΤΟΙ,Α ΧΟΥΪ͵ΪΙ. 

γόλους ἀποδύσασθαι πειρασμοὺς οὐχ ὀχνοῦμεν" ἄνευ 
δὲ σοῦ οὐδὲ ταῖς τυχούσαις θλίψεσιν ἀντιόλέψαι αὖ- 

, ΕΖ 3ῃ ὶ δος χα ἀρ τ ὦν 
τάρχως ἔχομεν. ᾿Κπεὶ οὖν ἐχχλησιαστιχῶν ἕνεχεν 

γίνεσθαι ἡμῶν ἣ πρὸς αὐτοὺς ἔντευξις ἔμελλε, τὸν 

μὲν τὴς πανηγύρεως καιρὸν παρελίπομεν, εἰς ἧἥσυ- 
χίαν δὲ καὶ ἀτάραχον διαγωγὴν τὴν συντυχίαν 

ὑπερεθέμεθ ὶ ήυ.ε0 λαδόντες τὶ ὑπερεθέμεθα, χαὶ προηρήμεθα χαταλαδόντες τὴν 
Ν 7 -Ὁ ᾿ -Ὁ - 2 ΄ 

ἰκόπολιν διαλεχθῆναι περὶ τῶν ταῖς ἐχχλησίαις 
, Ὁ , “ 

ἀναγχαίων τῷ θεοφιλεστάτῳ ἐπισχόπῳ Μελετίῳ., Β 

εἰ μέλλοι παραιτεῖσθαι τὴν ἐπὶ ἃ Σαμόσατα ὅδόν " 
3 δὲ Ὗ 1 δος προς νὲ - 'φ 0 2Ὰ τὰν ΟΣ ΜΕΝ εἰ δὲ μὴ, "ἢ αὐτῷ συνδραμούμεθα, ἐὰν παρ᾽ ἀμφο- 
ἢ ο- -: ΄ 

τέρων τοῦτο ἡυῖν χατάδηλον γένηται; παρά τε αὖ- 

τοῦ ἐχείνου ἀντιγράψαντος ἡμῖν περὶ τούτων (ἐπε- 
᾿" Ἀ Ὁ - 

στείλαμεν γὰρ), καὶ παρὰ τῆς σῆς θεοσεόείας. 
3 ,ὔ ΝΑ - - τ ἮΝ ’, . ἣΝ , 

Ἐπισχόποις δὲ τοῖς ἐκ τῆς δευτέρας Καππαδοχίας 

συντυγχάνειν ἐμέλλομεν“ οἵ ἐπειδὴ ἑτέρας ὠνομά- 
σθησαν ἐπαρχίας, ἐνό ἀθρό ὶ ἀλλοεθνεῖ ᾿ αρχίας, ἐνόμισαν ἀθρόως καὶ ἀλλοεθνεῖς 

καὶ ἀλλόφυλοι πρὸς ἡμᾶς γεγενῆσθαι" οὗ τοσοῦτον 
ἡμᾶς ἠγνόησαν, ὅσον οἵ μηδὲ τὴν ἀρχὴν “ πεπει- 

έ δὲ εἰς λόγους ποτὲ ἀφιχόμενοι. ἢ Προσε- ς ραμένοι, μηδὲ εἰς λόγους ποτὲ ἀφιχόμενοι. ἢ Προσε- αὶ 

δοχᾶτο δὲ χαὶ ἑτέρα συντυχία τοῦ αἰδεσιμωτάτου 
3 η -» , ε ᾿ ΄, ἐξ κα Η 
ἐπισχόπου ᾿Εὐσταθίου, ἢ χαὶ γενομένη ἡμῖν. Διὰ 

ἢ Ἂ κ᾿ λλῷ 6 .ο“ ἌΡ ον « ᾿ γὰρ τὸ παρὰ πολλῶν χαταδοᾶσθαι αὐτὸν, ὡς περὶ 

τὴν πίστιν παραχαράσσοντά τι, ἀφιχόμεθα αὐτῷ 

εἰς λόγους, χαὶ εὕρομεν σὺν Θεῷ πρὸς πᾶσαν ὀρθό- ς γ ς᾽ ρ ΒΕ ΞΊΙ θρ ρ 
5 , τὶ “ }} δ “-- 3 

τῆτα εὐγνωμόνως ἀχολουθοῦντα. Τὰ δὲ τῶν ἐπι- 

σχόπων γράμματα παρὰ τὴν αἰτίαν αὐτῶν ἐκείνων 
Ε 3 , “τω Ἂ , « ΑΕ. ὦ }} 

οὖχ ἐχομίσθη τῇ τιμιότητί σου, οὗς ἐχρῆν τὰ παρ᾽ 

ἡμῶν διαπέμψασθαι ἀλλὰ χαὶ ἐμὲ παρῆλθε τῇ 
᾿ Ὁ [Φὺ »"  ο Ὁ Υ; 

συνεχείᾳ τῶν φροντίδων ἐχχρουσθέντα τῆς μνήμης. 

ἃ Τὸν δ᾽ ἀδελφὸν Γρηγόριον κἀγὼ ἠδουλόμ᾽ην οἶχο-- ἢ 
π' Ὁ. ἃ ῃ ον ες ον, , “ 

νομεῖν ἐχχλησίαν τῇ αὐτοῦ φύσει σύμμετρον. Αὕτη 
δὲ ἦν πᾶσα εἰς ἕν συναχθεῖσα ἣ “ ὅφ᾽ ἡλίῳ. ᾿Κἔπει- 
ι Ἶ “ὧΟ --ν» ΣῪ ", ΡῚ , κ » Ὁ 

δὴ δὲ τοῦτο ἀδύνατον, ἔστω ἐπίσχοπος, μιὴ ἐκ τοῦ 
“ΨΥ Χ 

τόπου σεμνυνόμενος, ἀλλὰ τὸν τόπον σεμινύνων ἀφ᾽ 
τ ᾿ » - 

ἑαυτοῦ. "Ὄντως γὰρ μεγάλου ἐστὶν, οὗ τοῖς μεγά- 

λοις μόνον ἀρχεῖν, ἀλλὰ χαὶ τὰ μικρὰ μεγάλα ποιεῖν 
τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει. ἴ Τί δὲ δεῖ ποιῆσαι τῷ Παλμα- 

; ες, πάογις “- 
τίῳ,, μετὰ τοσαύτας παραχλήσεις τῶν ἀδελφῶν ἔτι 

ὦ ἘΞ »} κι Α , ΟΝ 
ὑπηρετοῦντι τῷ Μίαξίμῳ πρὸς τοὺς διωγμούς ; ̓ Αλλ᾽ 
[ἢ 5. “ 2 Ὁ 2 - , 
ὅμως οὐδὲ νῦν ὀχνοῦσιν ἐπιστεῖλαι" παραγενέσθαι 

}} ν᾿ αδ πὰ Ῥω} , ΄ Ν Ὁ ὟΝ ἐὸν - γὰρ καὶ ὑπὸ ἀσθενείας σώματος χαὶ ὑπὸ ἀσχολιῶν 

Ἂ 
4 Σαμόσατα Ἵ Παγ. Σαμοσάτων. 
» αὐτῷ 1 δ1Ά. Πα1]. Ρυϊτηὰ τηδηῖι, Ζαδτη 5οΥἸρἐ πτΆτη 

ἴῃ ἑοχίατη ᾿ἱππισουα ποπ (πθ:τανἑπηιι5 ΡΥῸ 60 φαοᾶ υἱ- 

τἴοϑα Ἰεσορθαΐαν αὐτοῦ. 

ς πεπειραμένοι [ἃ Μί85. εἴ ραιΐο ροβὲ πάθη ἄἀρι- 

χόμενοι. ἘΔ πεπειρασμένοι οἴ ἀφιχνούμενοι. Ηαβεῖ 

τὰπαθῃ Θα 10 βεοππάα Ῥαυ5, πεπειραμένοι, 

Ἐγγιάς Αἀάεπάδ. 

ἃ τὸν δ᾽ ἀδελφόν 1 Ἐ4ῚΠ ἀἀάιιπε ἐμὸν, τὸν, ξ"αΐγετιι 

Το, 

ἴθι γ6] ᾿πίμπιθη 15. ἰθν 115. ΘΟ ΤΠ 5. ΠΏ 5 511-- ΟἸαϑοῖς 1 
1115. ΟἸΟΠΙΔΠῚ ᾿σὶ τι} 416 ΓΘ θι15 ΘΟ 65] 5110 15 [ππ|π|-- ἀπαρδν ὰ ον 

Γ5 ΘΡαΐ ΠῊ]Πὶ οὐ 1118. ΘΟΠΡ 5511.) σΟἰ ΘΟ ΓΔ 15 ἰχπνει, Ἰονὸς 

«α] θη ἔθη ρτι5 Ῥ ΕΘ ΥΠἶϑὶ , ΘΟΠΘΊ 5511. ΔῈ ΘΠ οκαρκὰι 

ἴῃ 4αϊδίιι πη ἃ0 ΘΧΡΘΥ5 ρ ΡΠ] ΔΈ] ΟἢΪ5. [ΘΙ ριι5 ({15-- ν 
{π|12 ΠΊΘΙ6. 58 {1π|5 6556 ἀπιχὶ ΝΊΘΟΡΟΙΙ ΠῚ νη] θη- 
[61 «ἰδ Πθοθϑϑα 5. ΘΟΟΙ Θϑ] Α ΠῚ ΓΘΌΤ5 ΟΠ ΓΟ]]-- 

ΒΘ] Ο5Ι551Π10 Θρίϑοορο δ] θεῖο οο]] αι, 5 ϑαπηοϑαΐα 

ΡΘΓΘΘΓΘ γΘοιιβοῖ : 51Π διιθ ἢ} ΠΟῚ Τϑοιϑϑῖ, 51Π}π|| 

ΟἸΠΠῚ 60 Δάν! ] Π}115, πο 1 ΠῊ1Π] 4}} προς 6 

ἀθοϊαγθίιν, ν] ἀθ]1οθὲ [0 110 1080 πο} 5 46 115 γδ- 

ΟΡ ΡΘΠἴΘ (ΒΟΥ 51 Π1τ|5 ΘΠ Ϊ 1}, αἴ {π6 ἃ πὰ ρῥἱείαϊθ. 

4. ἘΡΆΠΉ15. ΘΕΆ. ΟἸΠῚ ΟΡ βοοΡ 5 δθοιπ δ ΟΡ- Ἐρίεοορὶ 
Ρδάοοϊδο ΘΟ ΒΒ : 41} ΡΟΝ  ΠΔΠῚ ΔΙ ΓΘ ΓΙ5 ΡΓῸ- ΠΈΣΔΗΡΕ 
ὙἸΠΟῖδθ ΠΟΙΊΘΠ Πα ΘΓ πῆ, 511 110 ΘΧΊβ ΠΤ ἔ 56 Βαβι [τυῖτ 
ΟΧ 8ἃ|1ἃ ἃ ΠΟῸΒ ΠΆΙΙῸΠΟ οἷ σϑπίθ 6856, ἴδῃ ἘΠ ΠΊΠ1|6 δ ς λς 

ΠΟ5 ᾿σπογαγιπῖ, 4ια ἔτι 4ὶ πῸ]Π 1 ΠῚ ῬΓΟΥΒῈ5 μΡ6- 

σα ιπὶ ἴδοθιθ, Π6 6 πΠῚ πᾶ ἴῃ ΠΟΙ] ΟΕ] ν6- 
ποεηΐ. ἘΧϑΘρθοία θαῦαν ἀιιζθη δὲ 4 }11π|8 ΘΟ  Θ Θ55115 
ΟΕΠῚ ΓΘΥΘΡΘΠΕ Ἰ55ΙΤηΟ ΘΡΊΒΟΟΡΟ Ετιβίδ το, {ΠΟ ΟΙΠῚ 
ΠΟΠΡΤΟβ51 5ΠΊ15. ΝᾺΠῚ ({|ὰ ΤηΜ]1] ΟἸΔ ΠΡ πὶ 
ΔΙΙ4π1ἃ ἃ} 6ο ἰπ ἢ 6 ἃ τ] θα}, ὙΘ ΠΤ Πγτ15 οἱ ἴπὶ 60]- 

Ἰοσαυίτιηη, ΘΠ 4116 ᾿Ἰπν ΘῃΪ Πλ115 6] ΟΡ6 δ ΟΠ ΠΘΠῚ 
γϑοίαιη ἤθη θΟΠῸ ΔΠΙΠΊΟ ἀϑϑθοίϊδηϊθη. ῬΟΥΤῸ 
ΘΡ᾿βοορουπι ΠΕ ΓΘ 8. σα] ρα ἸΠΟγιμη ἸΡΒΟΓΡΈΤΗ , ἃ 
{αΙθ5. ΠοΟϑΕΓα5. ΓΑ ΠΒΙΏΙ ΠῚ ΟΡΟΥΘραΐ, δά ἀἸρπῖῖα- 
[6 {π|8 ΠῈ ΠΊΪ5528 ΠΟΠ δ1πΐ: 564 δὲ τὴη8 {πρϑυιιηΐ, 
6. ΤηΘΠΊΟΥα ΟὉ δϑϑι πᾶ σα Γὰ5. οἰαρϑεθ. (ὑδοίθυι ην 
[γαΐγθι Οὐθρουατῃ γ 6 ] 6 πὴ οἱ 650 Θοο  βϑίδιη σα θ6ν- 
ΠΑΥΘ ᾿ΠΡΘΠΪΟ 510 ΡΔΙΘἢ]. δ ἀπ δγὰξ βοοϊοϑίᾶ 

ΟΠΊΠΪ5 Π1|86 5111) 5016 δϑέ, ἴῃ ὑπατῃ οΟἰ]Θοΐα. (πὴ 
δαϊοπὶ ἔθγὶ ἰά ποῆ αιιθαΐ, ΘΡΊΒΟΟΡΙΙ5 511, ΠῸΠ 6Χ 
Ἰοςο ΟΓΠΔΙΠΘΠΙμΠῚ ΔΟΟΙΡΙ6Π5, 564 Ιθ60 6Χ 5686 δά- 

ἄδη5. Νά ΥἱἹγὶ γ6 ΓΘ ΠΙΆΘΙ δϑὲ ΠΟῸΠ ΠΊΔΘΠΙ5 ἰδ η-- 

[ΠῚ ΡΆΡ ΠῚ 6558: 5641 δεϊλπ), ἤπ886 ρᾶγνὰ δ11ὴ1 ἔλ- 

οὐ] αῖθ 5 τηᾶσπὰ ἔδοογθ. Οὐ] διιθ πὴ [δοιθη πὶ Ραϊππαιϊης 

Ῥαϊππαῖο, 48] ροϑβὲ ἰοΐ ἂς ἴαηΐαβ [γαριι τὴ Δ4Π10-- Ἐδακῖδιι μα 

πἰοπο5. δάπας τηἰπιϑίγας ΔΙαχίμηο δα φθυβθάκαι- ρδινοιμηι- 

ἔοπο5 ἢ θ64 ἴδιπθη Π6 πιπο “υ]6η [ΠΡ 5. δα ἰΐοιος. 

ΠΠπιπὶ τα τἴο γα σ αν δῆ Τα : ΠᾺΠῚ ΠΙΟΙΉΪΠτΙ5 ὙΘηΙδΠὲ 

οἵ φογροῦθα ᾿πνδ]θιἀϊπθ εἰ ἐπ Ἐβί!οἷδ ΠΘΘΟΙ5 

ΕΠλυκίσ τις 

ὨγᾺ} 15 5ιι- 

ϑΡθοία5. 

πιειιῖπι, {π|5 ἀπ! ἀοπὶ πη 6 5τιτα ἕᾶ βπΐ Π6ΒΟΙΟ, οη ἴῃ 

ποςίτις πούεπι (οάιοῖθιι ἀεβιπε, Οὐ] ποῦϊαπι δα] ΤΠΔΤ - 

σἴποπι Ἰοσίταν ἴῃ Βερῖο ρυῖπιο εἰ Ηδ1]. περὶ τοῦ θεο- 

λόγου, 4ε ἐΠπεοΐοςο. Ἰθιάθ πὶ ΗδΔ0]. ἐχχλυσίαν σύμμετρον. 

ε ὑφ᾽ ἡλίω  Μεᾷ, ὑφήλιος. Βίροι,, Ἀδξ. βοουπαπ5 οἵ 

(οἷ5! βδουπάα ὑφ᾽ ἥλιον. ΑἸτεσαΐγαθα. Πάρις ΗΔ]. 

ὈΥΪπιὰ ΤΊ ΔΉ. Ῥαι]ο ροβὲ δὶ ἐπεὶ δὲ, ΡΙονίαας δ55. 

αἴ τῇ ἰοχίᾳ. 

τί δὲ δεῖ 1 Μεά. τί δὲ ποιῆσαι. 

18. 



270 5. ΒΑΘΠΙῚ ΟΠΒΛΚΕΞ ΘΑΛΡΡΑΡΌΘ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ΟΙκοξῖς Ἐπ ΡΓΟ]λο πιὰ. ΝΟΥΘΙΡῚ5 ΡΟΥΡῸ, Ραΐον Ὅθο ἀΠ]|θοι]5- Ε οἰχειαχῶν οὐχ ὐμν νυ ὐϑ Γίνωσχε μέντο!, θεο-- ᾿ 

511Π|6, Γ6 5 ΠΟ5[Π85 πᾶ ΟΠ ΠΪΠῸ Ρ δ δθηϊὰ πη ϊσονθ, φιλέστατε πάτερ, ὅτι ὅ πάνυ χρήζει τἧς ππρούδθις 

ἃ ΠΘΟΘ6556 6556 τ. γ ΠΡ ΠΕ ΠῚ 56 Π1π|πΠῈ Δ Πτιο 56- σου τὰ ἡ ὑπ ῳς χαὶ ἀνάγκη σε τὸ τίμιον γῆρας ἔτι 

δρηνοοτν Π16] την 85, {10 Οαρρδδοείαπι ͵απὶ Πποιπαμίθη ἅπαξ χινῆσαι; ὃπϑ ρ τοῦ στῆσαι ἘΡΟὺν ἐρομένην λοι- 
σι οὔ58ι1: 

Ῥτγοχίιπα οἷ σᾶϑ11 ῬΓΟΧΙΠΊΔΠῚ ϑιιϑί θη 65. πὸν χαὶ ἐγγὺς πτώματος οὖσαν τὴν Καππαδοχίαν͵ 

ΕΒ πάνυ χρήζει 1114 Μϑ85. δβερίεπι : ε11Π πᾶν χρήζει. 

Αἰϊας ΕΡΙΘΊΘΣΡΑΙ ΧΟἸ 5 ΕἸΕΙΣΊΤΘΛΗ ι΄. 
ΟἸΧΧΧΥ͂ΙΙ. Α 

Τογθηίῖο Ἔχροηῖξ Βα] 15, {ποπηοο “οβουίπβ ἃ ΤΠεοάοΐο ρογἤσοτο ποῖ Ροϊπογι, 4αοα ἐσ πηαπάαΐο Τππρογαὰ- 

ἴον οἱ Ππ{{ονῖ5. ΤΟΛΌ ΠΕ ϑαπβοθρεγαΐ, αὐ ἐρίβοοροβ ἀνπιθηΐα ἤαγεῖ, (ὑΐοσιση αὐτο 510] {π|556,. αὐ Θρίβοοροβ 

Ῥαοϊβοαγοῖ, ἂο τημ]ῖτα ποῖ τϑοῖθ ἤουὶ 5 ] τα ἴῃ Ασπιθηϊα οπιοπατοῖ, Ασσορίβθα οἰϊαπη 56 ἃ ϑαϊα! θπ51 0115 

Βα Πτα σα, 4.1] 15 τοραθαξαν τ εἷ5 Θρίβοοραπι ἄαγοῖ, ἃς 46 1 ΠΊο 15 Οὐ]. Αὐπηοηῖα δρίβοορο σα υπ 115 

ΘΟΡΏΟΥΪ550. 

Τογοηίϊο (οπι. Τερεντίῳ χόμητι. 

Ἄππο 3γ5. 1. απ 4ΠΠ ΘΠ ον Δαἀπιοά πηι ἴῃ ἴα 1 ΟΠ} 556 1, Πάνυ πολλὴν σπθυοὴν ἐνστησάμενος πειθαρχῆ- 

π| ΘΧ ραν [6 546} ΘΕ ΤΙ ρΡΘΡΆΓΟΥῚ5 "Δ πάαϊο ορίθι- σαι, μερικῶς: το χαὶ τῷ βασιλ ιχῷ ΤῈΣ στάγματι, ο 

ῬΘΡΆΡΘΙη εἴ ἈΠΉΙΕΙ 551115 αἸ σΠΙΓ4 115 [π|ὲ8 ΠΠ {6 0155 οῖ- χαὶ τῷ φιλιχῷ τῆς σῆς τιμιότητος γράμματι, οὗ 

705 69Ὸ 56᾽ΠΠΟΠΘΠῚ ΟΠ] ΠῚ ΟΠ ΠΘΙΊΩ 6 56 Π|ΘΠ [18 ΠῚ ἐγὼ πάντα λόγον χαὶ πᾶσαν γνώμην γέμειν ὀρθῆς 

νοϊαπίαϊο ὑθοῖα ἃ Ῥ0ΠῸ ΘΟΠ5110 Ρ] ΘΠ Δ ΠῚ 6556 σου προαιρέσεως χαὶ ἀγαθῆς διανοίας πεπίστευχα, εἰς 
5010, ἔπτη} τηθμ δα Οριι5 ἐδ πισθυΘ Π1}1] ΠΟ ἔργον ἀγαγεῖν τὴν προθυμίαν ἅ οὐκ ἐπετράπην. Αἴ- 

Ἰϊουτ. (ατιδα ἀπο, ΡΥΪπηἃ Τα] 6 πὶ οἵ ν Ρ 551 Π|8, Β τιον δὲ, τὸ μὲν πρῶτον χαὶ ἀληθέστατον, αἵ ἐμαὶ 

Ρδοοαΐα πηθᾶ, {1188 τ] 4τι6 ΘΟσανΡπὲ ΠΉΪΠΪ, ἃ ἁμαρτίαι, πανταχοῦ μοι προαπαντῶσαι, χαὶ ὕπο-- 

ΠΊΘΟ5 σ Ἔ55115 5: γγτι πε: ἀθίη6 δεΐαπι ορίϑοορ], σχελίζουσαί μου τὰ διαδήματα" ἔπειτα καὶ ἣ τοῦ 

41 ἀαῖι5 δά]ιτον [αθγας, ΔΉ ΪΠΗΪ ἃ ΠΟΡ 5 ἃΙΙΊΘπᾶτ]0. δοθέντος ἡμῖν εἰς συνεργίαν ἐπισχόπου πρὸς ἡμᾶς 

ΝΈβοῖο δηϊπὶ {11 Ῥάδϑιι5 Γθυ θυ ἢ (Ἰ55] Π}115. ἔγαιοΡ. ἀλλοτρίωσις. Οὐχ οἶδα γὰρ ὅ τι παθὼν ὃ αἰδεσιμώ- 

ποϑίθι' ΤΠποοάοῖιβ, 4111 410 [Π11Π10 ΘΟ ΠΝΪδοΡὰ  πηῖι- τατος ἀδελρὸς ἡμῶν Θεόδοτος, ὃ ἐπαγγειλάμενος 
{πᾶπ| 56. ΠΟ] 15 ΟΡ υ'ἍΠῚ ἴῃ ΟΠ] ΠΡ τι5 «Δ {ππγ τη, πο5- διῖν ἐξ ἀ ἀρχῆς πάντα συμπράξειν, χαὶ προθύμως 

«πὸ Προ πίθν οἴαϑβ ΝΊΘΟρΡΟ μι δ πιχοραῖ, ΠῚ ἡμᾶς ἀπὸ Γητασῶν ἐπὶ Νιχόπολιν 

ποϑ5 γα ἴῃ εἰν! αἴθ, 510 Υ ΡΒ Δ [115 511, 510 ρβθοοαίΐα:Ὺ ἐπε 

Βαςηίαπι Ποϑίρα τηθίπουϊτ, πιὸ ΠΟ 6 δα πηδίαΠΠὰ5 ΡΓΘοο5, ἐξὲ 

δ ς Ῥχαταγαγὼν, 
ΝᾺ ΕΝ .τ-ῳω ΑΣΑ “- » “ ΟΣ ὦ ιδὴ εἶδεν ἼΠῚ ἐπὶ τῆς ὑξας τἐ οὕτως “ ἡμᾶς 

,ὔ 

ελύξατο, χαὶ οὕτως τινι τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 

το υλεν ποήτι6 δά νϑϑρουίπαθ. ΠῸ5. ὙΟΪΠΘΙῚΕ ἀΒΘΌΠΠΘΙῈ ἢ ὡς μήτε εἰς ἑωθινὴν εὐχὴν, μήτε εἷς ἑσπερινὴν 

οί αι ἀϑοὰ- ὅδ πιὰ {16 αυϊάοιη [Ἀοῖοπ5, θα δ] π16 διεῖποι, ἃς οὶ ἀνασχέσθαι ἡμᾶς παραλαθεῖν: δίχαια μὲν ποιῶν, 
ἹΠΈΣ ον νἱ τῶ πηθ85 σΟΠΘη] ΘΠ Ε1ἃ, 561 ΠΟ || 61 ΘΟ ΠῚ ΠΠ πὶ ὡς πρὸς ἡμᾶς, χαὶ πρέποντα τῷ ἐμῷ βίῳ, οὗ λυ- 

δοοθϑίασα τη ΓΡαΠΖΕΠΠ]1 411 σΟΠβι]6η5. ΗΟΥτπὶ ἃ1ι:- σιτελοῦντα δὲ τῇ χοινὴ χαταστάσει τῶν τς 
[6 οδτιβατη ΠΟΪ5 αἰονοραῖ, {πο ποη σράναρο- βουλευόμενος. Τὴν δὲ αἰτίαν τούτων προέφερεν ἡμῖν, 

ΠΊ1Π ΓΟΥΘΓΘ ΠἸ551Π111ΠῚ 6} ]5ΟΟΡ ΠῚ Ἐπ ϑἴα ἢ τι} 1Π 

ΘΟΙΠΤ ΤΙ ΠΙΟΠΘΠῚ ΤΌΟΙΡΟΡΘ. Οποα δτιΐθιη Θϑ ηι5, Θϑὲ 

6} ι5τ 206]. 

“ ΕῚ , 2 , Ν Ν Ἅ 

ὅτι ἠνεσχόμεθα εἰς χοινωνίαν τὸν αἰδεσιμώτατον 
,ὔ 

ἐπίσχοπον Εὐστάθιον παραδέξασθαι. Τὸ μέντοι γε- 
, τω -ρ. Ψ 

γόμιενον παρ᾽ ἡμῶν τοιοῦτόν ἐστιν. » 

α οὖκ ἐπετράπην Ἵ [1ὰ Μο5. βερίεπι. ἘδΠῚ οὐκ ἐτρά-ὀ ρο]πι ἔῖδδα ἀἀποίαμπι, 516 ἱπέ}Πσὶ ἄςθεῖ, αὐ 14᾿ 
περ, ὙΠοοάοίιβ. πο σομηϊΐαπο, 564 ρου μπτηδηο" ἰηνῖ- 

ν»χαταγαγών 1 51. Μ85. 5βεχ. Ἐ41ΠῚ χαταγαγεῖν, Ῥηο- ἰἴαπάο ρονυίεδοϊβϑε ἀἸοαΐατ. 

γπϊεεν αὶ 56 ΠΥοοροίἑπι «ἰδ εἰιιοίειγιιπε. ἸΝάτα υἱάθεαν τᾷ «ἡμᾶς  ΑΔαϊάτπηι5 χ ὑγιθιι5. νοδἰτβ 551 π}15 (οήἸοὶ- 

ῬτΟΠ 51556 ὙΤΒεοάοίιια, ἀξ οογίθ ποὴ ΡΥ θοϊξ, πο Βὰ- Βιι5 πᾶπο γόθθπ, {28 ἔοτίε ἴῃ 4}115 ομηἶβϑα, 418 οαπὰ 

51Ππ||5. 6 46 τὸ Ζιθυ μι". (πὶ ἀπο πὶ «1οδξ ἴπίτα Βαβι-. Ῥάθ]0 ἃπίθ Ῥυθο ββαυῖῦ, πὴ ΠῈ15 ΘΟΙη πη 6 τοροίί νἱᾷ- 
Ἰ1τι5 το οἴ πὶ 56 [π|586. (ἀ εἴαϑὶβ ἃ '᾿ποοάοίο ΝΊΘΟροΙ. Βαΐτιγ, 

το οππῖο ; φιοά αἷς ᾿ος Ἰοοο 80 (ἀοἰαβὶβ 40 οὸ Νῖοο- 

ἥν. 



ἘΡΙΒΘΤΟΙΛ 
» ῬΙ 

Ἡμεῖς χληθέντες εἰς σύνοδον παρὰ τοῦ ἐδεχθοῦν 
, 

Θεοδότου ἦ τελουμένην, χαὶ δρμιήσαντες δι᾿ ἀγάπην 
ε .- ΩΝ , “, δι, τ “ 
ὑπαχοῦσαι τῇ χλήσει, ἵνα μὴ δόξωμεν ἄποαχχτον 

" ΑΥ - Α ,ὔ ἣν 

χαὶ ἀργὴν ποιεῖσθαι τὴν συντυχίαν, ἐσπουδάσαυεν 
5 , ΕῚ » Ὁ ,ὔ ΡΣ - “2 

εἰς λόγους ἐλθεῖν τῷ προειρημένῳ ἀδελφῷ Εὐὐστα- 
, ,ὔ ΓΝ δ᾿ ἀρ τ τω 

θίῳ. Καὶ προετείναμεν αὐτῷ τὰ περὶ τῆς πίστεως 
τ᾿ ,ὔ [} ,ὔ “᾽ 5 σῷ ΄ ᾿ Ἀ 5Ὰ 

ἐγχλήματα, ὅσα προφέρουσιν αὐτῷ οἱ περὶ τὸν ἀδελ-- 
ω " ΄Ν ΝΥΝ 3 Χ [ - 

φὸν Θεοδοτον χαὶ ἠξιώσαμεν, εἰ μὲν ἕπεται τῇ 
- ᾿ 
θῇ πίστει, 

ὁρ- 
ἣ - - ͵ -ὡ 

φανερὸν ἥμϊν χαταστῆσαι, ὥστε ἥμϑς 
- 4 ὈΥμ Δ “2ἋΝ 7ὕ Ε 5» “Ὃ.- 

εἰναι χοινων!χούς " εἶ δὲ ἀλλοτρίως ἔχει . ἀχριθῶς 
Ξ 

εἰδέναι, ὅτι χαὶ ἡμεῖς ἕξομεν πρὸς αὐτὸν ἀλλοτρίως. 

Πολλῶν τοίνυν γενουένων λόγων πρὸς ἀλλήλους, 
᾿ -ἰ ,ὔ - , ΕἸ -- κ ,ὔ 

χαὶ πάσης ἐχείνης τῆς ἡμέρας ἐν τῇ περὶ τούτων 
, ν , Ξ κι τ 

σχέψει δαπανηθείσης - χαταλαδούσης λοιπὸν τῆς 
ς ᾽ .ν , ἈΝ ΑΙ Τὶ ΖΝ Ἂς ΡΝ ς 
ἑσπέρας, διεχρίθημεν ἀπ᾽ ἀλλήλων͵, εἰς οὐδὲν ὃμο- 

Ἔ γὼ Ν ἃν ἃ 7ὔ ΩΣ κ 

λογούμενον πέρας τὸν λόγον προαγαγόντες. Τῇ δὲ 
ερεὼ “λ [«} ἢ - 0 ΥΝ ΒΥ Α -Ὁ " ῸὉ» 

ἑζῆς πάλιν, ἕωθεν συγχαθεσθέντες, " περὶ τῶν αὐτῶν 
,ὔ Ὁ Ὁ 

διελεγόμεθα, ἐπελθόντος ἤδη καὶ τοῦ ἀδελφοῦ Ποι- 
,ὔ ΩΣ --- 

μενίου., τοῦ πρεσθυτεροῦ τῆς Σεύθαοστείας, χαὶ σφο- 

δρῶς ἡμῖν τὸν ἐναντίον γΠ πτο τος λόγον. Κατὰ 

μικρὸν οὖν, ἡμεῖς τε, ὑπε 8 ὧν ἔδοξεν ἡυἷν ἐγχα- 

λεῖν, ἀπελυόμεθα, χἀχείνους εἷς τὴν τῶν ἐπιζητου-- 
, ἘΣ 5 ς΄ ἐν Σ ’ῆς 6 ΚΆΡΑ, Ὁ ΑΝ μένων ὕφ᾽ ἡμῶν συγκατάθεσιν “ προηγάγομιεν " ὥστε 
7 τω , ε - Ἐπ ρα ὯΔ 59 Ν 

χάριτι τοῦ Κυρίου εὑρεθῆναι ἡμᾶς μιηδὲ εἰς τὸ τῷ 
Ν «Ψ ΄ 4 , 

χρότατον πρὸς ἀλλήλους διαφερομένους. Οὕτω τοίνυν 1 
“ ’ δ " 

περὶ ἐννάτην που ὥραν ἀνέστημεν ἐπὶ τὸς προσευ-- 
ΠΝ τῆς Ἄς ἘΠῚ - ᾿ , -Φφῤφ,᾿δ΄ Ἧι » τὰ 

χὰς, εὐχαριστήσαντες τῷ Κυρίῳ, τῷ δόντι ἡμῖν τὸ 
ἀπὰς »" Ἂ Ν ρ. ,ὔ 5 Ν ͵7ὔ νΝ 

αὐτὸ φρονεῖν, χαὶ τὸ αὐτὸ λέγειν. ᾿Επὶ τούτοις ἔδει 
ἮΥ ἘΡ Ψ Α -ὉὉ» ἈΝ ’ 

μὲ χαὶ ἔγγραφον τινα παρὰ τοῦ ἀνδρὸς διμολογίαν 
- ες ἀ ᾿ -" γ - 

λαύδεῖν. ὥστε χαὶ τοῖς ἐναντιουμένοις αὐτῷ φανερὰν 
Ἁ - »" 

γενέσθαι τὴν 3. πὴ Ὁ σιν, χαὶ τοῖς Λτυτοε: ἵχα- 

τῆς προαιρέσεως τὴν ἀπόδει- 

ξιν. Ἀλλ᾽ Σου λήδῆν αὐτὸς ὑπὸ πολλῆς ἀχριῴείας, 

νὴν εἶναι τοῦ ἀνδρὸς 

Ἐπ άμτο Ϊ΄Ὁ -- Ἁ » ) Ν ᾽ 

τοῖς ἀδελφοῖς συντυχὼν τοῖς περι Θεόδοτον; παρ 
-ῸὉ -- » ,ὔ Α 

αὐτῶν λαύεῖν γραυματεῖον πίστεως, χαὶ αὐτὸ προ- 
- - Φ .-.Ὁ ΕῚ 7, ᾿Ξ Ψ, ἐκ -' »Ἔ 

τεῖναι τῷ προειρημένῳ ἵνα ἀμφότερα γένηται, ἥ τε 
ἃ Ξ᾿ Χ ,ὔ ᾿ φ:; -- 

ὀρθὴ πίστις παρ αὐτοῦ 
ς - ᾿ -  ΕΚῚ 
διμολογηθῆ, χαὶ αὐτοὶ Β 

Ὸοώ᾿ ἣΝ , ΕΖ ΕῚ - »» ε , 

πληροφορηθῶσι, ὑνηδεμίαν ἔχοντες ἀντιλογίας ὕπό- 

θεσιν ἐχ τοῦ τὰς παρ᾽ αὐτῶν προτάσεις παραδεχθῆ- 

ναι. Ἀλλὰ πρὶν μαθεῖν τίνος ἕνεχεν συνετύχομεν, 
᾿ Ν᾿ ΚΟ ΡΑν κα 5. γι ζει », , ῃ ἿΞ ε Ἐπ 

χαὶ τί ἢυῖν ἐχ τῆς ὁμιλ'ας ἀρτωρυφσατα οἵ περι 

τὸν ἐπίσχοπον Θεόδοτον οὐχέτι ἡμᾶς εἷς τὴν σύνο- 

δον προτρέψασθαι χατηξίωσαν. Ἀλλ᾽ ἀπὸ μέσης 
τὖωῳὶἭὙὦ Ρ' Ὁ [ἐ - 

» ἀγνεζεύξαμεν τῆς δδὸοῦ, ἀθυμήσαντες ὅτι ἀτελεῖς 

ἃ τελουμένην 1 [1ἃ Δῖ55. ΠπΟΒΙΡΙ οἴηποθ5. ἘΠ τελειου- 

μξνην. ΤρΙἄθιη ἤθρ. βοοιπάιι5 εὲ (ο15], βοοιπιά πι5. Θεο- 

δώρου, «πο ὑνβι χοννι οϑὲ ουγαΐίαπι. Πάρι ἀπὸ (ο- 

ἀϊοο5 μαθοπῇ χοινωνούς Ρτοὸ χοινωνιχούς. 

Ὑ Γνῖάς ΛάΔοπάλ.1 

ς προγγάγομεν 1 δῖ. {γο5 νοι αβ ]ββίπηῖ οά!οο5, ἘΜ 

ΧΟΙΧχε ΠΕ 

4. γοοσαδεὶ δά οοηνθηΐαμη, 41} ἃ ΓΡαΐνο ΤὨθοάοίο ΟἹ: 11. 
Βα] Θ θαι, ἃς σαν αΐθ ᾿πηρι|51, αὐ νοοδηΠ ΟΡ 86 - 

ΤᾺ ΘΡΘΙΠΊΤΠ ; Π6 ΘΟΠΘ 5511) ν Θυ ΘΠ ΕΠ ΠῚ δὲ 
Ἰππα{Π|6 πὶ γθάάθνθ, ἀθάϊηηιιθ. Ορουδ μη. τι ἴῃ οΟ110- 

«αϊπηι οἵαπὶ ργθ ἰοῖο ἔραν Ἐπιβέα Πῖο ν ΘΠ ΓΘ Ώλιι5. 
Ὁ ΛΟ ΠῚ σα! θη ΡΡΟΡροϑυηλιι5 “τιδοοιη πὸ ἀ6 [6 

1Ππ απ ΟΥῚ ΠῚ] Πα παν [τατον Τ ΠΟ Οἴτ5; ΓΟ σαν] 56[1|6, 
51 θοαὶ Πάθι βθατιθυδίιν πηληϊ [δϑίππη ἰ4 ΠΟ 5 

[ασοῦθέ, τ οἴ] 60 ΘΟΙ ΠΟΘ ΠῚ ΠΑ ΡΘΓΘΠΊΙΙΒ : 

51 Δ1Π Θ ΠῚ ΔΙΙΘΠῸ 658θῖ ΔΠΙΠ10, ΡΓΟΠ6. 5016 Γ ΠΟΘ 

4πΟα116 Δ 1ρ50 ἀρα]]θηδίμηι 1νἱ. Τα 116 οι πὴ Π18]- 

ἴοϑ. ΘΘΓΠΊΟΠΘ5. 1Πἴθι ΠῸ5. ἢ λυ Π556 1115. ἀἸ ΘΠ 116 

1Π πὶ τοΐδιη [πὸ εἶθ ΘΧΡ θη 15 ᾿Π511ΠΠ|51556 ΠΏ118 5 

{Π6χὸ 78 πὶ ἴῃ νοϑρθγαμ α16 5. ἀἸβοθϑβί πητ5 ἃ ἰηνὶ- 

661, ΘΟ] π||0 ΠπΠ|8} ἃ σοΡ ἴα) σΟΠΟ] Πϑ᾽ ΟΠ ΘΠ 

Ρϑράποιο. 564 ᾿ξου τιμὴ ΘΘ 6 ΠῚ ἀ16. τηὰπὸ οομϑ81- 

ε 4θηῖ85, 46 βάθη" 55 τὶ ηλι15, Δοοθ θηΐθ ἸΔη1 οἱ 

[ναῖνθ Ῥοπιθηΐο, ϑαβι 85 ΡΟΥΘ γῸ,, οἱ νθΠ6- Ραπιθηΐτις 

πἸΘηἴοι" Δἀνθυβανίαμη πο οἷ ἀοοισίπαμι ἀοίοπάρηιο. κἀνοαιμε 

Ῥδα] δι πν Ἰσιεαν οἱ θὰ (Ἰ550 ν᾽ Π}115.. ΠΌΟΓΙ ΠῚ ΠΟ-- "δ: 

1η1Π6 νι δ γα ΐτι" ΠῚ6. ΔΟοι5 ΓΘ, οἵ 605 Δ( Ἀ556 Π|16η- 

ἄἀτιπ 115 4118 ἃ Π16. 4 θα πέρ ἁἀάπιχὶ, 1ἴὰ αἰ 

δῖα8α ΤΟΙ ᾿ΠΥ̓ΘΠΙΓΘΏΠ Π6 (6 ΤΠ] Π]115 {8|-- 

ἊΣ ἀπ πι ΡῈ ΠΡῈ15 1Π61" ΠῸ5 (551: 46 η 65. Τὰ ᾿σὶ ται ΟἸΡΟὰ Ἑπβίαμεῖας 
ἰαϊηἄάσθπ 46 

᾽ 0 [ἀὸ σοπβοη- 

ΤΟ ΪΠΟ ΘΓ Γ185 ΘΟΊ Π}115, ΠΟΙ Ϊ5 ̓ΓσΊΘ ΠΕ, 146Π} τὶ ἐς οἱ πὶ 
αϑ᾽ 10, 

ΠΟΠΔΠῚ ἔθου ΠΟΡ Δ ΠῚ 5] ΓΓΟΧΊΤητ5 δά ΡΓΘΟΔΠ τ] 

56 {ἸΡΘΤη115, Ἰἀθ μη 16 ἸΟ πΘ θηλι". Α ἃ Πδοο ΟροΥῦ- 

[6 λα Π16 δὲ δουϊρίαπι ΔΙ {τὰ ΘΟἢ [55] ΟΠ ἢ ἃ 

᾿οτ]Π 6 ΔΘΟΙρΟΓΟ, πὸ δὲ 1ΠΠ1π|5 ἀν ουϑ 115 τη Δ] διὰ 

Πεγθὲ ἤδθο 556 η510, δὲ σϑοι θυ Ἰἀοπθιιπ) δχϑίαγες 

11Ππ|5 ΡΓΟΡΟΒ1Π τη πτΘ Π ἴα Π. 564 ρ56 γόἹαὶ ὁ} 

Ρ᾽ αν  πηδ ΠῚ (1 ΘΠ] 4 1, σπτὴ ἤραῖνο Τηθοάοίο οοπ- 

σγθάϊθηβ., ΠΡ δ τι Π6ὲ ἃ 1ρ050 ΔροΙρο ΓΘ, ΘἸ 16 

{6} ΠΟΠΊΪΠΑΥΪ ὙΠῸ ΟΥΓΘΥΡΡῸ : τιῦ ἄτι ΘΟΠΒΘΟΠΙΘΡΘΙ, 

ΠΟΠΊΡΘ τι δὲ ἴρ586. πάθῃ) γϑοΐαπι σου ἔμ", οἱ 

ἢΐ5 5 Π5ἤθνοῖ, πα] Π]ατὰ ΠᾺΡ ΘΠ 1015 σοη ΓΔ ἸΟΘ ΠὯ] 

Πα ΘΡΪΔΠ), Ροϑὲ ἀοοθρίαϑ Ἰρϑογιιτη ΘΟ ἢ ΘΠ ΠΟ Π65. ΑἹ 

ΤΠΘοάοίιι5, ρυΪπβααδη αἰ ἀἸοἰββοὶ πα τη ΟΡ ΘΔ τι5 ΠῚ 

ΘΟΠΥ ΘΠ 556 1η1|5, δὲ 4] οχ ΘΟ] {10 Κοτ 

556 Π}115, ΠΟῚ 78 Π| ΠΟῸ5 ἃ βυποάπηι νοολΠ605 {ι- 

ἀϊοανιι. 564. 6 τηϑάϊο 1{{ΠῸῚῸ ΚΟΥ Γϑὶ 511Π1|115;. ΔΠ1- 

προσγγάγομεν. 

α ὁμολογιθῇ 1 Τυε5. ΜΙ858.. πὸῃ ἰᾶπηθι ΔῈ Ὁ 155111 

ὁμιολογῆται. 

Ρ ἀνεζεύξαμεν 1 [ἃ Πδσ. πἴοταιο, δὲ (ο185]. πξουιο 

οὐαὶ Μοά., ΚΝ αῖ,, ΟἸάαγομι., Ραγ5. οἵ θισοῖ. οι Ρο5- 

511π οἰΐανο Ηαυ!αητ (ἰοἤἸσοπη, πὶ {πιο ἔο] τιπ) ἄοοβί 



8 5. ΒΆΒΙΙ ΟΕΒΑΒΕΤ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΑΠΟΗΙΕΡ. 

Οἰανοῖς Π. ΤΠ ἀθϑροηάφηϊοβ, {πο ΠΟϑΙΓΟΒ. ΡΓῸ Ῥᾷοθ Θο- 

οἰδδίαστιπη ἸΆΠΟΓ 65 ἱγγ 05 γοάάθγοι. 

3, Ῥοβῖθα ἰσίτιιν ἱπηροβίτα τ] πθοθϑϑιαῖθ ἴῃ 

Αὐπιθπίδπὶ θα πα ΐ, οὐ ΠΟ556ΠῚ 51 ΠΟΊΑ Γ6 ΠΟΙΏΪΠ]5 

Ἰησθηΐτπι, ν Θ᾽] ΘΠ. 116 ΘΟΥΔΠῚ Ἰοσιρ! οῖθ ἰθϑίθ. οἵιτη 

ἴρ58 γα ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΘΟΙ ΠῚ (π|88 ΘΡΘΡ ΠῚ γεάάογο, ἰπη} 

(οἴατα ἀθον 111 δα Πϑίασουο , νϑηὶ οἴαϑα 1π ΔΘΥ ΠῚ γΘΠΙΡΊο515-- 

ιοιειαν, ς τηΐ δορί βοορὶ δ}! θι, ὉῚ οἱ ἴρ86, {πη αἰχὶ, 

ΤΠοοάοιτ5 πη δοίη ᾿πΕ ΡΠ : 5] ΟΠ 116 10] ΔΟσιιδἃ π|5 

αν 60 0} σϑπ] ποι! πθῖα οἵιπὶ Ἐπιβίδτῃϊο ; αἸχ] 6Χ 

ΘΘΏΘ Θ5511: ΘΟ ΠΒΘΑ ΠΕ ΠῚ 16 6586, τ Θι1ΠῈ πὶ ΟΠΠΠ]- 

Ρῖι5 ἰάθη ἃς ΠῸ5 56 Π ΘΠ θη} Πα 6 6Π1. (τι η} ἀπ 6 

ἀοϑουθγαγοῖ Ἐλπιβια  Π] τι ΠΟΡ556, ΡΟ {Δ} 40 60 

ἀἰδοθϑϑίπηιιβ, 51:1 5π|Ὲ ῬΓΟΡΥ 5 ἰρϑαμι (5 ΡῈ} 15 δς- 

{ἰρπηα ΓΘ, 56. ΠΕ]]ὰ ΡΓΌΓϑιι5 ἴῃ ΤῈ Πορίβοιηιὶ ἀθ Πά6 

ςοπβθηβίϑϑθ, δά Πθοο 65Ὸ ΘΟΟαΡΘΌδηι (80 νἱάθ, 

νἶν Ἰῃ ῬΥΪΠηΐ5 Δ πη γὰ πα 6, ἃπ ΠΟῊ {{|5{155]Π185 Βις 

ΟῚ δὲ ἰπυ θυ 55: Π|85. ΓΟΘΡΟΠΒΙΟΠ65. ΔΓΓΠ] ΘΙ Π]115 }; 

ΡΟΥΘ ματι ΠῚ ΤΠ 6556 ΘΠ] ΘΟἴτπι ἃ ΠῚ ἔΔΟΙΘ ΠΕ ΘΧ Γ6- 

᾿ΠΙ4πὰ νὶγὶ οσποίαητα, ᾿ρϑῖιπὶ Παπα ἰΐὰ Ἰθν ἴθι" 1Π 

σοη ραν ὰ οἰ ΟΠ ΠΗ ΟΡ, ΠΘα 6 ἤππο Ζαϊάοπ οοηῇ- 

τοῦῖ, ΠῸΠΟ ὙΘΙῸ ΠΟρᾶγΘ 48 ἀἰχουῖῦ ; ΠΟΙΏΪΠΘΠῚ 

πΙΘ πα δοπιπι ἴπ ΓΘ ΡῚ 15 τη ϊ Πἰπῖ5, τὖ ΠΟΥΡῚ 116 φαϊά- 

ἄδῃη, ἀνϑυϑαηΐθμι, ποι ἴῃ ΤΌ 115 [ΠῚ πο ΘΓ 

ἃ 1ἴὰ ΟΠΠΙ ΠῚ ἴαμα Ο6] ΘΟ ἃ Ε15. ὙΘΥ ΓΔ τ ΠῚ ([π|8Π| 

ἈΘΦνΘΙΒΑΡῚ γ6]}11. ΟἸτο 51 νου ὰ 6556 σοπεῖησὰξ {126 ἃ 

Υ0015 ἀἸΟΠ ΤΑ ἢ ππ, ΡΡΟΡΟΠΘΠα 5 6ϑζ δἱ ΠΠ} 6 1}π5, 4{| 

ΟΠΙΠ6 γθοίδ [46] βρθοίμηθη σομηρ]θοία αν. Οτοά 

δὶ Θ11ΠῚ 5110 50 "1 6 Π 10 Δ556 ΠΕΓῚ ΤΌΡΘΙΘΙῸ, ΠΊΔΠΘΡΟ 

1π| 1ΠΠ1π|5 ΟΠ ΠῚ ΠΙΟΠΘ : 51π| ΔιιΓΘ πὰ ἀθρυθΠθΠ6ΡῸ 

ῬϑΘουβαπίθιη, ἃ} {Π1π|5 ΘΟ] αποίο πο ἀἸβοθάδῃη. (πὶ 

δαΐθιη πο ργΟΡΑΓΟΠπ Θρίβοορο ΜΙ θῖο, δὲ ἔραιγὶ 

Ῥοάονο ῬΡΘΒΌΥ ΟΓῸ {πᾶΠ| 115 {π|26 Πθθαπε ᾿πίθγο- 

τα), 1ΠΠ1Ὸ 58Π0 τι πὶ ΓΘνΘΡ  πέπι5 ἔραΐθι Ἑπθοάοίτιβ 

Ὁ 55ΘΠ5115 Θϑ ; ΟΠ ΠΟ ΔαΠογίδίιιθ θϑϑϑῖ, τὶ ἀθϑοθη- 

ἀθρθιητι5. ΝΊΘΟΡΟΙ πηι, ἔπη τιὶ ΘΟ] Θβ πὶ ἰρϑῖτι5. 1Πη-- 

νἸΒΟΥΘΠ.1159 πὶ οἱ ΠΡ511Πὴ 1{1ΠῸ}15 ΘΟ [6 ΠῚ ϑαἴαϊοϑ 

τιβ4116 Πα ΠΟΥ ΘΙΏΤ5 ; ἃ Π05 (δἰ 515 γ6]1π||5561 ς- τ] 

ΝΊΘΟΡΟΙ πὶ ψΘΠΊΤητ15, ΟὈ]Π 5. ΘΟΥ ΤΠ {186 δ᾽ ἃ ΠῚ6 

ἀτιἀἸογαῖ, οἵ 488 ΠΟ 5οτιπὶ Ρδοίτ5 ἔπογαϊ, ΠῸ5 115, 

μος ἴοῦο, 8564 πὸοπ ἀιιθίμπ ααΐῃ ΠΟ βουϊρέμτνα ἔοϊ 
ἢἶχα ΠΡΓῚ5 ἈΠΕ 115 ῬΓ θυ θ πὰ εἷς συ]σαΐα ἀνέζευξαν, 
γονεγ δὶ διιῖ. 

« ὑπὸ μάρτυρι  Νοππι}}1 Μ85. ἐπὶ μάρτυρι. 

ἃ ἐπὶ τῇ 1 Νοπηι}}: Μ85. περὶ τῆς «.. συναφείας. 

ΤΡΙάοπα (οἴ5]. Ῥυΐπηιβ οἱ Μ]64, τὰ κατορθώματα. Ῥ.]Ὸ 
Ῥοβῦ ποῆπα}}} (Οα1ς65 ἑαυτοῦ μαθηταῖς. 

ὁ διχαιοτάτας Ἴ Πρ. ῥγϊπηιβ. οἱ Βιροῖ. δῖε διχαιο-- 
τάτως χαὶ ἀνγαντιῤῥήτως Ῥαϊ]ο μοβὲ 61 ρδγαθβιγάς 

ἡμῖν ποιοῦσι τοὺς ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τῶν ἐχχλησιῶν 

καμάτους. 
Μετὰ ταῦτα τοίνυν ἐπειδὴ κατέλαδεν ἡμᾶς ἣ 

. ἀνάγχη τῆς ἐπὶ τὴν ᾿Αρμενίαν δδοῦ, εἰδὼς τοῦ ἀν- 

δρὸς τὸ ἰδιότροπον, καὶ βουλόμενος “ ὑπὸ μάρτυρι 
ἀξιοπίστῳ αὐτός τε ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων ἀπολο- 

ἃ γήσασθαι, χἀχεῖνον πληροφορῆσαι; ἦλθον ἐπὶ τὰ 

Γήτασα τὸν ἀγρὸν τοῦ θεφιλεστάτου ἐπισχόπου 

Μελετίου, συμπαρόντος μοι καὶ αὐτοῦ τοῦ προει- 

ρημένου Θεοδότου " χαὶ οὕτως ἐχεῖ ἐπειδὴ ἐνεχλή- 

θημεν παρ᾽ αὐτοῦ ὃ ἐπὶ τῇ πρὸς [Εὐστάθιον συνα-- 
φεία, εἶπον τὸ ἐχ τῆς συντυχίας κατόρθωμα, ὅτι 

ἔλαθον αὐτὸν εἰς πάντα ἣμῖν δμοδοξοῦντα. Ὥς δὲ 

διεδεβαιοῦτο ἔξαρνον γεγενῆσθαι, μετὰ τὴν ἀφ᾽ 

ἡμῶν ἀναχώρησιν, χαὶ διαδεθαιοῦσθαι αὐτὸν τοῖς ̓  
37) ἌΣ δ μὰν - κὴ ᾿ 2 πὰ νὼ " ἰδίοις αὐτοῦ μαθηταῖς, ἡ μὲν εἰς μηδὲν ἡμῖν περὶ 
-- ,ὔ - Ἁ -- 

τῆς πίστεως συντεθεῖσθαι, ἀπήντων ἐγὼ πρὸς ταὺῦ- 
"Α͂ Ἁ ΟΝ θ , ὡς 5 Διο ὃ ,, 

Ὁ τα (χαὶ σχόπει, θαυμασιώτατε, εἶ μὴ “ δικαιοτάτας 
᾿ . ΑἹ 

χαὶ ἀναντιῤῥήτους ἐποιούμην πρὸς τοῦτο τὰς ἄπο- 
, ᾿ Χ , ΄ - χρίσεις), ὅτι ἐγὼ μὲν πέπεισμαι, εἰκάζων ἐχ τῆς 

γ τ Ε ὟΣ ᾷ2΄ς.»δΝἍΝ" Ἃ [2 ὍΝ ΄ οιπῆς εὐσταθείας τοῦ ἀνδρὸς, μὴ οὕτως αὐτὸν χου- 

φως περιτρέπεσθαι πρὸς τὰ ἐναντία" μηδὲ νῦν μὲν 
ὁμολογεῖν, νῦν δὲ ὑπὲρ ὧν εἶπεν ἀρνεῖσθαι, ἄνδρα 

, Ἀ ᾿ “- ,ὔ -τοἼ 

χαὶ τὸ ὑπὲρ τῶν τυχόντων ψεῦδος, ὡς φηδερὸν, ἀπο- 
, Α - 

φεύγοντα, μὴ ὅτι γε περὶ τῶν τηλικούτων πραγμά-- 
᾿ ε λὶ .» 

τῶν, χαὶ οὕτω παρὰ πᾶσι ' βεδοημένων, ἑλέσθαι 
κ᾿ - ὦ ΠῚ ἄν ποτε ἐναντιωθῆναι τῇ ἀληθεία. Εἰ δὲ ἄρα καὶ 

ἀληθὴ εἰναι συμδῇ τὰ θρυλλούμενα παρ᾽ ὑμῶν, 
μον, "πῇ τ ἜΡΕΣ τἢ ΞΜ προτεῖναι αὐτῷ γραμματεῖον, πᾶσαν ἔχον τῆς ὁρ- 

- , » - - 

καὶ θῆς πίστεως τὴν ἀπόδειξιν, χρή. ᾿Βὰν μὲν οὖν εὕρω 
δὰ 2 5 ΜΗ : “τ αὐτὸν συντιθέμενον ἐγγράφως, ἐπιμενῷ τῇ χοινω- 
ὔ Ξ ἈΝ μ" (6 - “ 7 ΡῚ 7 ΕῚ "Ὁ νία - ἐὰν δὲ λάδω ἀναδυόμενον, ἀποστήσομαι αὐτοῦ 
- “ ᾿τὩωὭ 

τῆς συναφείας. 8 ᾿Αποδεξαμένου τὸν λόγον τοῦ ἐπι- 
“ , τ -ῸὋ Ὁ 

σχόπου Μελετίου, καὶ τοῦ ἀδελφοῦ Διοδώρου τοῦ 
,ὔ - - συμπρεσθυτέρου (παρῆν γὰρ τοῖς γινομένοις), συν- 

΄ - 

θέμενος ὃ αἰδεσιμώτατος ἀδελφὸς Θεόδοτος ἐχεῖ, 
ν ᾿ - " - Ἐν Τ 

χαὶ παραχαλέσας ἡμᾶς χατελθεῖν ἐπὶ Νικόπολιν, 
" "Ἢ , ἘΣ 

195 ἵνα χαὶ τὴν ἐχχλησίαν αὐτοῦ ἐπισχεψώμεθα, χαὶ 
Α ᾿ , τ“ , 

αὐτὸν λάδωμεν τῆς μέχρι Σατάλων ὁδοιπορίας 
Υ Χ . “ 

ἢ συνέυμπορον, χαταλιπὼν ἡμᾶς ἐν Γητάσοις, ἐπει- 
ἣ -- ὙΑἴα ᾿ Τ κι δὴ " κατελαύομεν τὴν Νιχόπολιν, ἐπιλαθόμενος ὧν 

τε παρ᾽ ἐμοῦ “ ἤκουσεν, ὧν τε συνέθετο ἡμῖν, ἐχεί- 

αὐθαδείας. 

ἢ βεθοημιένων 1 [τὰ Νί55, Ξοχ. ἘΦΤΕ διαδεδοημιένων. 
8 ἀποδεξαμένου  Τ γε5. Νῖ55, ποι γείιβί ϑδίπιῖ δα ἀππὲὶ 

οὖν. 

ἃ συνέμπορον, χαταλιπών Ἴ Πξὰ Νί55. οοἴο. ἘΦΤΕΙ συν- 
έχπορον καταλιπόντα. 

Ῥ χατελάδομιεν] Οταΐαον Νσβ. πο γεἰτβ ἰ5βι πὶ χατέ-᾿ 
λαῦεν, 564 τηΐητι5 σομηπηοο. 

« ἤκουσεν Ἴ [{ὰ ορτπι! «π]ηατς 55, Ἐδιε ἤκουσαν. 

Καστο 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΧΟΙΧ. 3; 

-“ [νὰ ᾿ » 5 ᾽ ε --» 
ναῖς ταῖς ὕβρεσι, χαὶ ταῖς ἀτιμίαις, ἃς μικρῷ 

Ὸ ,ὔ 

πρόσθεν διηγησάμην, καταισχύνας ἡμᾶς ἀπέπεμψε. 
Πῶς οὖν ἦν δυνατόν μο!, τιμιωτάτη χεφαλὴ, 

ποιῆσαί τι τῶν προστεταγμένων, καὶ δοῦναι ἐπι- 

σχόπους τῇ ᾿Αρμενίᾳ; οὕτω πρός με τοῦ χοινωνοῦ 
- Τ᾿ , Ἄς ΠΥ̓ΟΤΟΙΟΝ ᾿Ν., τῆς φροντίδος διατεθέντος, παρ᾽ οὗ ἐγὼ προσεδό- 

χων τοὺς ἐπιτηδείους ἄνδρας εδρήσειν, διὰ τὸ εἶναι μα 
3 -Ὁ ΄ ἌΓ ΒΕ ὦ σὰς Ν Ξ- - Ν ΡῚ λ ἐν τὴ παροικία αὐτοῦ καὶ εὐλαύδεῖς, χαὶ συνετοὺς, 

. Ὁ “λ ͵ὔ Ξ 7 Ὕ ᾿ ᾿ ἣ ᾿Ὶ ἰὸ ἘΠ 

καὶ τῆς γλώττης ἐμπείρους, καὶ τὰ λοιπὰ ἰδιώματα 
- Ν, 3 ΄ Ὑτ ΕΣ. ΚΑ ΣΝ ἃς. , Δ 

τοῦ ἔθνους ἐπισταμένους" ὧν εἰδὼς τὰ ὀνόματα, ἑχὼν 
Ἱ , δὰ Ἀ 

σιωπήσομαι, ἵνα «ἡ τι ἐμπόδιον γένηται πρὸς τὸ 
32 Ὁ 7 οἫ ᾿ οὉἫἦ Ὶ 7 Ἄ 

ἐν ἑτέρῳ γοῦν χρόνῳ χρησιμευθῆνα: τὴν ᾿Αρμενίαν. 
ο ἐδ ͵7 , ͵ὕ 

Καὶ νῦν γενόμενος μέχρι Σατάλων ἐν τοιούτῳ σώ- 
Ν "ἴ δὶ ΕἸΣ ἕ τ ΩΟ ο , 

ματι, τὰ μὲν λοιπὰ ἔδοξα τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι χα- 
Ὁ δι ῸἊἋ» ’ ὔ 

θιστᾶν, εἰρηνεύσας τοὺς τῆς ᾿Αρμὲενίας ἐπισχόπους, 
τς ἜΣ 5.ς γλο ᾿ , ο 3 , 

χαὶ διαλεχθεὶς αὐτοῖς τὰ πρέποντα, ὥστε ἀποθέ-- 
ΤΩΝ σθαι τὴν συνίθη “ἀδιαφορίαν, καὶ ἀναλαύεῖν τὴν 

7 ο Ἧι 7 εἶ ῸὉ» -Ὸ 

γνησίαν τοῦ ἰκυρίου ὑπὲρ τῶν ἐχχλησιῶν σπουδὴν, 
Ἁ » ,ὔ Ὁ ’ ᾿ 

δοὺς αὐτοῖς ᾿χαὶ τύπους περὶ τῶν ἀδιαφόρως κατὰ 
, ΄, } -»Ἢ 

τὴν Ἀρμενίαν παρανομουμένων, ὅπως αὐτοῖς προσ- 
Ὁ ΞῚ - ΦΈΝ Κ ἢ Χ ᾿ ες ἰς 

ἧχεν ἐπιμελεῖσθαι. ᾿[ὑδεξάμην δὲ καὶ Ψηφίσματα αὶ 
λ τῳ 2 7 “ , Α͂ 

παρὰ τῆς ἐχχλησίας Σατάλων, παράχλησιν ἔχοντα 

δοθῆναι αὐτοῖς παρ᾽ ἡμῶν ἐπίσχοπον. ᾿Κ'πιμελὲς δέ 

μοι τοῦτο ἐγένετο, καὶ τὴν περιχεθεῖσαν βλασφη- 
μίαν τῷ ἀδελφῷ ἡμῶν Κυρίλλῳ τῷ ἐπισκόπῳ ᾽Ἄρ- 

μενίας ἀνερευνῆσαι" καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ 

εὕρομεν αὐτὴν ψευδῶς χινηθεῖσαν, ἐχ διαδολῆς τῶν 

μισούντων αὐτόν" ἣν χαὶ “φανερῶς ὡμολόγησαν ἐφ᾽ 
- ἐς κε ΝΥ 5 , ζ - Ἃ ς ΒΥ ἡμῶν. Καὶ ἐδόξαμεν μετρίως ἡμεροῦν πρὸς αὐτὸν 

Ν δοῦν , 3 ο 7 “᾿ Ὁ Χ 
τὸν ἐν Σατάλοις λαὸν, ὥστε μηχέτι αὐτοῦ τὴν χοι- 

7ὔ , 2 Χ λ τω λ 58 Ἃ 5) νωνίαν φεύγειν. Εἰ δὲ μικρὰ ταῦτα, καὶ οὐδενὸς ἄξια, 

ἀλλὰ παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἦν πλέον δυνατὸν γενέσθαι, ἢ) 

διὰ τὴν, ἐχ τῆς τοῦ διαόλου περιεργίας, ἡμῶν 

αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους ἀσυμφωνίαν. ὃ Τ αὗτά με ἔδει 
ΧΩ ν᾽ ὴ δόξ ὃ ΜΞ. 3 ΩΡΒΑ Ὁ 5) ἰδη" σιωπᾶν, ἵνα μὴ δόξω δημοσιεύειν ἐμαυτοῦ τὰ ὀνείδη 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐκ ἦν ἄλλως ἀπολογήσασθαί σου τῇ 

μεγαλοφυΐα, εἰς ἀνάγχην ἦλθον πᾶσαν τῶν γεγονό- 

τῶν τὴν ἀλήθειαν διηγήσασθαι. 

Ῥαιΐο ροϑβὲ πηα]Ὲ ἴῃ 115 προτεταγμένων, Νῖ55, αἰ 1η 

ἰοχίιι. 

ἃ ἑχών [1 ρῥ]ουίαιο Νί55. ἘΔ ἑκουσίως. 

6 ἀδιαφορίαν  Βῖσοι, Ἀδρ. βθοιηάιι5 εὐ (Ο15], 56- 

οαηά 5 διαφοράν. Ῥαθ]ο μοϑβὲ Θ11 αὐτοῦ χυρίου. Μϑ88. 

45 Ῥάϊ]0 Δ 16 ΓΘ 11}1, ΘΟῊ Γαι Π10}115 0 ᾿ς ΟΠ. 115 ΟἹ αθ.1ς 11. 
Αἰ Γθοῖο5. 1151. 

ἅ. Οτιομηοείο ΟΡΡῸ ρΌβ56Π1, οαρεΐ ρυϑίδη 15- 

. 51 Π111}}}, τ] Παίοσι τη αι  ἀιια πη Ρ ΡΠ οον 6, οἱ Θρὶ- 

ΒΟΟΡΟΒ. ΑΥΠΊΘΗΪ: δ} 6 ὃ 510 οὐ σὰ 116 αἰΐδοῖο οἵγὰ- 
ΓᾺΠῚ 50010.,),. ΟἸ} 118. ΟΡΘΓἃ ΒΡΟΡΆ Δ ΠῚ 16 Ἰάοηθο5 

ὙΊΡῸ5. ΠΥ ΘΠ [ΕΠ], 60 4ποα ἴῃ 6115 ραγοθοῖα ΠΝ 

ἀδϑιηξ, οἱ γϑ σοὶ, δὲ θυ θη ο5, δὲ ΠΠηστιδο ρΘ ΡΠ], 

εἴ 4] ΓΙ! 105 τι5115 σΘ Π {15 ὈΡΟΡΙΪΟ5 50] δ ηὶ ; 4πὸ- 

ΓΕΠῚ) ΠΟΙ] ἃ ΟἸΙΠῚ 5014 1, ὙΟΪΘΠ5 ἴδο0}00, πὸ «4 

ἱπ ρΘ ἀΠ 6 ΠῚ Παβοδία}", {ΠΟ ΠΉ Πτι5. 4110 54 Π 16} ἴθ η1- 

ΡΟ ΑΥ̓ΠΙΘΗΪ85 αΓΠ|Ὸ} σΟΠδυ]αἴτι. ΤῈ πιιησ ΟἸΠΠῚ 

Βα ΓαΪα τιβάτι6 οὐαπὶ ἴ8}} ΘΟΡ ΟΡ. ΡΘΡΎ ΘΗ 5561, γ6]]- 
488 ΄αμάθιη νἰϑιι5. 511 61 σναίϊα ΘΟΠΒΕΠΓΙΘΡῸ : 

οἰ] ῬΆΟΘΠῚ ΘΟΠῚ ΡΟΒΙΙΘΡῚ ΠῚ 1Π [61 ΟΡΊΒΟΟΡΟ5 ΔΥΠ]6- Βα ας 
Π188, ΘΟ564116, αὐ μὰν ΟΥΆΙ, ἈΠΟ ΙΒ 516). τιὖ 46-- ΕΣ Ἢ 

Ροπούθηΐ σομϑιιθίαμῃ 161 ΘΠ Πα τη, ἃ 51 ΠΟΘΙΊΤΗΙ 

ΡΙῸ οι πὶ ΘΟ 6 5115 δι Ππ1} γΟϑπ που πη : {π|Ππ 

οἱ γΘρ 5 10515 ἀθάθνϊμ ἐ6 115, {τι τη ρθη ἴον 

π΄ ΑΥὐἸΠΘηΪὰ ρΘΟσΑ ΔΉ ἰ᾽, 4 Οπ]ο 0 1105 ἀθοθῦοὶ 

ΟἴΠ Δ ΠῚ} 5150] ρ6 6. ΑΘΟΘΡΙῚ ἀπίθην δὲ ἃ ϑἰΆ]ΟΥ 

ΘοΟΙθβῖα ϑα ραρῖα, ἀα 0115 ΤΟρα αν τι ΘΡ᾿Βοορτιη 
ρ515. ἀδυθηη. (αν. οἰΐαιη ΤΠ] ΠΠπ4 11, πὸ ἀθ 

ἀΒρουϑα ΟΥΙΪ Π ΙΊΟΠ6 [ρα ΓῚ ΠΟΒΙΤῸ Οὐυ}}} 0 Αὐππο- 

Πἶδ6 ΘΡίβϑοορο πα ἘΠ} Ὁ ΡΘΙῊ ; ἃς Τ)6] συ δ ἃ ΓΟ ΘΙ Ώ,115 

(]ςοὸ σοπημηοΐαπι ΘΧ σα] Π]ὰ 11Π1π|5. 1Π]ΠΠ]ΘΟΥΠΠ], 

4τπᾶπὶ δὲ τηδη δ ϑίθ. σου ΠΟ15. σΟη[Ε58ὶ 51ΠῈ, 

Αἴφαθ πἰοιπη 6 Βα ϊδ] ον ΘΟ] ΠῚ ὙΪ81 5.115. ϑαϊα!οειιπα 

ἴρ51 ῬΙδοαγθ, ᾿τὰ τι ΠΟῚ δι ἃ} 1Π1π|8 ΘΟ ΠῚ ΠΏΪΟΠ6 Βι 

γοίαρίαι. Οὐοά 51 [νθ6 Ῥᾶγνα ϑι1ηἴ, δὲ Π1Π1]1 [8-- Ξοορο τὸ- 
εἰοπάα, αἱ μἰΠ} ἃ ΠΟΙ15. ΔΙ ΡΠ1πι5. ρορῆοὶ ροίοναι, “ομοητας, 
Ὁ τητιἴπιᾶ πὴ ἸΠΙου ΠῸ5 ΘΧ αἴ 0011 ἀρ Ποῖο ἀ]1556Ώ- 

5 πθη. Αἴάιθ πὸ ΄υϊάθιῃ ἔδοθηκα δγαπῦ, Π6 

Θὰ ᾿ρϑῖπ5 ΡΟ νὰ σα]ρσαγο νἹθαγ ; 566 (πὰ 4116 ν 
Θατιβ πὶ (ἸΟΘΓῈ ΠΟ ΡΟΐΘΓΆΤη ἃριι ΠΙΔ Π Δ ΠΙΠ1 ὰ-- 

[61 ἐπα}, ἴΏ ΠΘοΘϑϑ αἴθ ὙΘΠ] ΟΠΊΠ]5 ΤΟΙ σ6- 

βίαν αι ν ΘΓ [8 115 ΘΠαΡΡΆ ΠΩ. 

αἰ τη ἰδχίιι, 

ἴ χαὶ τύπους Ἴ 81. ΝΙ55. ἘΔηο ρῥυΐπηα Ῥαυΐβ. χαὶ τύ- 

πους. 
8 ταῦτά με ἔδει 1 510 γτε5 γο[ιιβιϊβϑίπι! (ρα ἴο65. 

Ἐσ1Π ταῦτα ἔδει μέν. 



280 5. ΒΆΒΘΙΠΜΠΙ ΟΕΒΑΒΕΣΞ ΘΑΡΡΛΏΟΟΘ. ΑΠΟΗΪΕΡ. 

Οἱ λ93515 1]. ε ὅδ - 

ΡΣ ἘΡΙΒΤΟΤΑ 6. ἘΠΙΣΤΟΛΉ ο΄. 
ΟΟΕΥ͂Ι. - 

Οτδιῖαβ ἀρὶε Βδ51}15. ΟΡ Π τογὰβ ἃΡ Ἔ5Ό ΡΟ ἴθ υἱοῖημα ΑὙτηθΠ15 νεσίοτι ἀσοορίαπ, Ἀοιϊποὲ ἀπίϊψασπι δαπάϊ 
ϑαπηοβαΐα (6βι  ουλπι, (ππλ πα Υ]5 οἱ ἙΡῸΓ 51Ὁ οἱ ποσοι]ουι πὶ π101]6 ΟΡΡΓέβϑιιβ. Τανταν Ἐπβοθίαπι δα ἄϊοπι ἴε- 

βὕππ 5 ποῖ. ΤΠ ρου Οἰἰ!, 41 οραΐ βθρεϊπιιις ϑθρίομ ὈΓ15. 5101 θη ϊπῦ {Π1π|5 ΘΟ Π51110 ἃ ππα]τα οριι5 6556, ἴῃ ἢ ἴ5 

αἰ ἀΟΠΠοΡοῦ (16 τη ]651115 510] βἰ πη ρ]οἰταιο αὐόρουῖ ΝΥ ββοπὶ ὀχ ΒΙΡ Εἰς. 

Εμεούϊο, ερίδοορο ϑαπιοβαίογιιηι. Εὐσεόδίῳ, ἐπισχόπῳ Σαμοσάτων. 

Ἄππο 372. 810 ν]ά]! ΠΠ{{8Ρἃ5 αἰ] θοι ΟΠ 5 ὑππ88 'π γοσίοπθ ἀγ- Ε' Οὕτως εἶδον τὰ γράμματα τῆς ἀγάπης σου ἐν τῇ 
Π]ΘηΪ5 νἱοῖηα, {ποιπδ πράτ ν᾽ ἀθαπὲ παν! σαηΐε5 γείτονι χώρα "τὴς Ἀρμενίας, ὡς ἂν ἴδοιεν οἵ θα- 
[ΔΘΘΏῚ ΘΠ ΠΤΙ5 1Π| ΠΑΡ ΒΡ] ΘΠ θη ἴθ), Ρ ΓἘΘ5Θ 1} 5] λαττεύοντες πυρσὸν ἐν πελάγει πόῤῥωθεν φρυχτω- 

Ψ ΘΠ 5 1816 1π|πΠπ6 01. ΝᾺ. Παίαγα (π] {6 51ιὰ- ρούμενον, ἄλλως τε χἂν ἀγριαίνουσά πως ἱτύχοι ἣ 

ν 65, 80 Ρ] αΡἸΠλτΠ] Πα ΘΠ 65. 50] 4011 Πἰτίθοο σγανὶ-.͵ ρώλασσα ὑπ᾽ ἀνέμων. Καὶ γὰρ φύσει μὲν ἡδὺ χαὶ 

[Δ {15 ἴτ188 : 5044 [πὸ ΠΑ ΧΊΠ]6. ΘΑΡΠῚ διιαν ξαξθ ΠῚ γ96 παρηγορίαν ἔχον πολλὴν τὸ τῆς σῆς σεμνότητος 

Βαβ τας ΓΒ ΠῚ ΡΕ15. ΔῈΧῚΕ 5 πιο {πᾶ]6 ἔιιο 1, «δη!οατι6 πΠῸ5. ἃ γράμμα, τότε δὲ μάλιστα "τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ χάριν ὃ 
βονμες ΠΟΘ ΓΟΓΟ ἈΠ ΘοεΡΊΣ, ΠΟῚ Θαι θη ἀἰχονίωι, Οἴιπ 56. χαιρὸς συνηύξησεν, ὃν ὁποῖος ἦν, χαὶ ὅπως ἡμᾶς 
νἱοιὶ {τὰ- 16] δι 6 Υ] 1 ΘΟΡΙΙΠῚ, (180 ΠΟ] Θϑἐϊαη) ἰΓα] γι, λυπήσας, ἐγὼ μὲν οὐχ ἂν εἴποιμι, κρίνας ἅπαξ ἐπι- 

ἀϊι, ΟΠ] ΙΝ 1561; 584] ΟΠ ἀἸΔΟΟΠιιβ ΠοΟβίθιυ Ρἰ θα ἔπ Θπαν- λαθέσηῆαι τῶν λυπηρῶν ὃ μέντοι συνδιάχονος ἡμῶν 
ΤΆΡΙ:. Μ6 δαΐθι ΤΡ Ια Οπλπΐ 0 ΘΟΡριι5, 8660 τὶ διηγήσεταί σου τῇ θεοσεδείᾳ. ᾿Εμὲ δὲ ἐπέλιπε παν- 

Π6 ἰθνίβϑιμηοθ {πιά θη τΠΟἴπ15. ᾿ΟΒ51}1Ὼ 51Π6 “ἀο]0 16 
[6γΓ6. 564 ἔῃ θ ἢ ΡΓΘΟΟΙ; τ ΡΟδϑὶζ ΤΠ] ἀπ ΕἸ τ 

ἀἰΘβι ἀθυ τι} ΠῸΠῸ 5816 πὰ ΟΡ 6 ΡΡΘΟΙΙΠῚ ἐπα νιιτὰ Δα ἰπη}- 
ῬΙΘγῚ ; {πὰ πι πᾶπ| 1Π| Π}1 {85 Π16 αἰ [οι τα 65 οοη- 

761 ρ88 ρβυθονιπαιο, ἰϑμηάϊα πορ]θοιβ ϑοοϊοϑία 
ΠΟΒΙΡΡΘ ΓΈΡιι5. Οτιοα 51 Ἰ)οῖι5, ἄτι ἴῃ ἴογγὰ νοῦς 

58 ΤΠ, ΘΟΠΟΘά 6.6 αἸσηθίμ", τι 1ἢ Θοοϊθϑῖα ποϑίγα 

Ρἰ δ αΐθιη {πᾶ πὶ ν᾽ θα Π}115 : σουο ΒΟ μὰ5 5065 Θ]ΔΠ} 

(6 Ειι πι}15 το τι5 Πα  Ὀἴτηϊι5, Ποὸ5 ἃ Ποὶ ἀοηΐς πο 

Μοπιονῖα ΘΠ ΠΙΠΟ ΘΧΟΪΊτ505 6556. ΗΟ Ἰΐληιι6 5ἱ ἤθυὶ ροίοϑί, 

Ξε ΤῈ γοθδηητι5 αὐ Π αὶ 1Π 5016 ΠηΠὶ ΘΟΠ θη ΐιι, “116 } 5ἰη- 

ἀνὸ 786- 9815. ΔΠηΪ5. ΘΟ ΘΡΡΆΠηι5. 1ῃ ΤΠΘΠΊΟ} ἃ ̓ ΘΑ ΓΙ 551 πη] 

Ῥιομθγῖβ, ΤῊ ΡΥ ΓΙ5. ΕΠ ΒΥ ΟΠΙΙ 181 ΔΡΡΓΟΡΙ παπαπίρ, ἀϊθ 56- 
ΡΕπηὰ τη 6 η515 ϑθρίθι )γ15. ΝᾺ ΠΣ ΟἰΓΟΣ βία  ΠῸΒ 
ἀἴσπα 501] ἀϊπθ ποροια; 4185 Δ ΧῚ 10 ἴὰο 1π- 

ἀἰρθηῖ, πη ἃ ΘΟΠ51Π || 0 Π 6 ΠῈ ΟΡ ΒΟ ρΟΓ Τη, {ππὶ 

Δ 46! ΠΡΘυΔ ΠΟ πθ πὰ οἴ σΟηβὶ ἀθρἃ Οἢ6 ΠῚ ΘΟΡΙη, 
4185 ἴῃ ΠΟ5 ΠΙΘα τα Γι ΟΥ̓ ΘΘΟΥῚΪ ΝΎ 556Πὶ 5 πη} }16]-- 
[5 : 41] 50 ποά05 οοσὶς ΑΠοΥΓοθ, Πθο Π]]Ππππὶ ΠΟ Ϊ5 
1Π51 418 Π 61 πο τ ΡΥΘο ΘΡΤΉΓΠΕ. 

τελῶς τὸ σῶμα, ὥστε μηδὲ τὰς σμικροτάτας χινά- 
σεις δύνασθα: ἀλύπως φέρειν. Πλὴν ἀλλ᾽ εὔχομαι 

δυνηθῆναί μοι τὴν παλαιὰν ἐπιθυμίαν νῦν γοῦν διὰ 

τῆς βοηθείας τῶν σῶν προσευχῶν ἐχπληρωθῆναι " 

εἰ χαὶ ὅτι πολλήν μοι πεποίηχε τὴν δυσχολίαν ἣ 

Π ἀποδημία αὕτη, τοσούτῳ χρόνῳ ἀμεληθέντων τῶν 

χατὰ τὴν ἡμετέραν ἐχχλησίαν πραγμάτων. ᾽Εὰν δὲ 

ὃ Θεὸς, ἕως ἐσμὲν ὑπὲρ γῆς; χαταξιώσηῃ ἡυᾶς ἰδεῖν ἐπὶ 

τῆς ἐχχλησίας ἡμῶν τὴν σὴν θεοσέδε!αν" ὄντως ἀγα- 

θὰς ἐλπίδας χαὶ ἐπὶ τοῖς μέλλουσιν ἕξομεν, ὡς οὐ πάν- 

τη " ἐσμὲν ἀπόδλητοι τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ. 1) οὔτο 

γοῦν, ἐὰν ἢ δυνατὸν, παρακαλοῦμεν ἐπὶ τῆς συνόδου ᾿ 

γενέσθαι,ἣν δι᾽ ἔτους ἄγομεν ἐπὶ τῇ υνήμη τοῦ “μαχα- 

οίου μάρτυρος ὐψυχίου προσεγγιζούσῃ λοιπὸν χατὰ 
Ο τὴν ἑδδόμην ἡμέραν τοῦ Σεπτεμόρίου μηνός. Καὶ γὰρ 

χαὶ φροντίδος ἄξια ἣμῖν περίκειται πράγματα “ τῆς 

παρὰ σοῦ δεόμενα συνεργίας, εἴς τε κατάστασιν ἐπι- 
σχόπων, χαὶ εἰς βουλὴν χαὶ σχέψιν τῶν μελετωμέ- 
νων χαθ᾽ ἡμῶν παρὰ τῆς χρηστότητος “Γρηγορίου 

τοῦ Νυσσαέως, ὃς συνόδους συγχροτεῖ χατὰ τὴν 

᾿Αγχύραν, χαὶ οὐδένα τρόπον ἐπιδουλεύων ἡμῖν 

ἀφίησιν. 

Β τῆς ἀρμενίας 1 Τὰ ΟΜ]. ῬυΪπηι5, δεα., Ηλι, οἵ Β ἐσμὲν ἀπόδλητοι Τὰ Ηλγ7]., (0151. ῥυῖπηιϑ οἱ (]4- 
ΕἸάγοιη. ΘΜ τῆς τῶν Ἀρμενίων. Ῥάμ]ο Ροβὲ δά θα- τοπι. ἘΠῚ ἀπόσλητοι τῶν δωρεῶν γενησόμεθα. 
λασσῶντες. Ηαγ]., Με. οἱ φααίμοῦ 4111 τὰ ἴῃ ἰοχία. εμιαχκαρίου  [ἴὰ ἴτε8. γι β Ἰβϑϊ Οὐα]οο5, ἘΔΙ 

ἱ τύχοι Ἴ 11ὰ (οἸ5], ῥυΐπλιβ οὲ Ηδῃ]. σιιπη ΡΙ ΟΊ μακαριωτάτου. 
4}1|5, ἘΦΤΕ τύχῃ. ἁ τῆς παρὰ σοῦ 1 Αττοι] 5 Δα Ἰΐα5 οχ ἔγῆραβ γεΐα- 

ἃ τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ 1 (ο15]. ῥυΐπηιι5 οἱ Ηδτῖ. τὴν ἐπ᾿ αὐ. 5ἰ55]πι5 Οοα!οῖθα5 εἴ αἴ. 
πξὴν ΣΕ ἘΘΤΤΕΣ ΣῸΥ ΠΠΓῪ ΓΝ ξ ᾿ - - . τῷ. Μοχ 661|| προσηύξησεν. Μί55. οπηπο5 αἱ ἴῃ [οχέιι. ὁ Τρηγορίου 1 ΝΈΠΊΟ 58Π6 ΠΟ ΠΉΙΓΟΊΠΙΓΙ Οτορβουίαπι 



ἘΡΙΒΤΟΣΑ Οἱ. 28] 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ οα΄. 

Βοάτχ εχ Ασγιηοηΐα ΒαβΊ 5 σαση 4 ΠἸοἰσθοῖ δ τπουίο 

ἘΠΡΙΕΒΕ ΟΥΑΙ ΟἿ: 

᾿π5 15 215 ΓΟ} 115 ΡΟ βοη 6, σοηβοϊαἴτιν Πὰς δρ βίοϊα δἰιπι, 
«ποῖ Ρυοῖραθ ποο δυθηία ἃ ΠΠοἴτι πὰ βοϊοθαΐ. 

᾿ Παραμυθητιχή. 

,. ὦ (ὧν εΥ̓ , ἢ 5 
Εὐχῆς ἄξιον ἦν, πρώτην διαπεμιπομένους ἐπιστο- 

λ) ὖ0 Ν Ἂ ) Δ ΜῈΡ “ ε , ἣν, εὐθυμοτέραν ἔχειν τὴν τῶν γραμμάτων ὑὕπόθε- 
Οὔ ΕΣ ΤΥ ΠΥ ΓΗ ἘΠΡΉΡΗ ΤῸ ἀπ ΟΣ ΟΕ σιν. Οὕτω γὰρ ἂν ἥμῖν τὰ χατὰ γνώμην ὑπῆρξε, 

οὦ , » τὰ 

διότι πᾶσι βουλόμεθα τοῖς ἐν εὖσε είᾳ ζῆν προαι-- 
Ψ. “ Χ “ 2 ) ᾿ ΕΣ Ὁ 

ρουμένοις, πάντα τὸν βίον εἰς ἀγαθὸν εὐοδοῦσθαι. 
3 ΩΣ ΡΞ 

Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὃ διοικῶν τὴν ζωὴν ἡμῶν Κύριος, χα- 
}} 2 - 

τὰ τὴν ἄῤῥητον αὐτοῦ σοφίαν πάντως πρὸς τὸ συμ- 
, 

ἘΦΕ ξτε φέρον τῶν ψυχῶν τῶν ἣμ. ρων, ταῦτα ᾧχονόμησε 
πὸ 85. Ἐ' ᾿ ΕἸ ᾿ , λ γενέσθαι, δι᾿ ὧν σοι μὲν ὀδυνηρὰν χατέστησε τὴν 

ΟΥ̓ ΦΡΥ τὼ ἊΑ Ἀ - " Θεὶ - ΧΆ -. Η 
κωὴν; ἡμᾶς ὃὲ, τοὺς τῇ χατὰ Θεὸν ἀγάπη συνημ- 

μένους, εἰς συμπάθειαν ἤγαγε, μαθόντας παρὰ τῶν 

ἀδελφῶν ἡμῶν, ἐν οἷς γέγονας " ἀναγχαῖον ἡμῖν 

ἐφάνη, τὴν ἐνδεχομένην παράχλησιν προσαγαγεῖν 

ι. Εἰ μὲν οὖν ἦν δυνατὲ ὶ διαδὴ ἔχρ' σοι. Εἰ μὲν οὖν ἦν δυνατὸν, καὶ διαύῆναι μέχρι 
-- ΄ - κὰ 

τοῦ τόπου ἐν ᾧ συμόαίνει διάγειν σου τὴν εὐγένειαν, 
᾿ ᾿" “Ἁ - 2 ἐν 3 δ " πος 

περ! πάντος ἂν τουτόο ἐἑποιησαυ. ἣν. ἄπει δὲ χαι ἢ 

τοῦ σώματος ἀῤῥωσιία,, καὶ τῶν συνεχόντων ἡμᾶς 

πραγμάτων τὸ πλῆθος, χαὶ αὐτὴν ταύτην ἣν ὑπέ- 

στημεν ὁδὸν ἐπὶ πολλὴ τῶν χαθ᾽ ἡυᾶς ἐχχλησιῶν 

ζημίᾳ παρεσχεύασε " διὰ γραμμάτων ἐπισχέψασθαί 

σου τὴν σεμνότητα προξθυμήθημεν, ὑπομιμνήσχον- 

τες; ὅτι αἱ θλίψεις αὗται οὐχ ἀργῶς τοῖς δούλοις 

τοὺ Θεοῦ παρὰ τοῦ ἐπισχοποῦντος ἡμᾶς Κυρίου γί-- 
νονται, ἀλλὰ ἐπὶ δοχιμασίᾳ τῆς ἀληθινὴς πρὸς τὸν 

χτίσαντα ἡμᾶς Θεὸν ἀγάπης. Ὥς γὰρ τοὺς ἀθλητὰς 

οἵ τῶν ἀγώνων κάματοι τοῖς στεφάνοις προσάγουσιν, 
οὕτω καὶ τοὺς Χριστιανοὺς " ἣ ἐν τοῖς πειρασμοῖς 

ΝΝ γββθητιμι ΘΟΠΟΙΠα οοοσῖθδα οομέγα ΒΑΘ] αμα, εἰάιιο 

1η51 185 δ Γχίβ86. 5664] {ἰὰ ΒΑΒ1Π15 14 ἃ βου 1 5ἰτα- 

ῬΠοΙα σθρουῖ ; ἔλο1]6. ῬΟΥΒρΊ οἴ ἔτ πο τηά] πὶ Δηϊ- 

τητ, 564] ροΐτι5 πη πο ἰον ἃ την ἔγα [115 ΠπνᾶΠ 61 5ἴπ- 

ἀταπὶ τ ρτο θη]. ΝΑ πα Οἰμηλ οϑ5εῖ, (ἀσοσουῖτβ ΠΟΙΠῸ 

τηϊηῖπη 6 ἀϑίαϊιβ, οἱ δα βιβριοα πάγῃ 1ἢ 1115. Τταιάο πη 

[αν Ἰββιτητ5; Τηουϊΐο πηθίπε θαι ΒΑΒ]Π5. πὸ, ἄπ 5 

οἴαπ ᾿ου "10 115 γα ΡΓΙ15 σΟΠ51Π1αΐπτ, οἱ 88 εἰ ἔγα- 

{ὐπτὴ ἴῃ ΤῸ5 ΠΟ] Οδ[1551π|185 σοπ]ἰοογοῖ. Ν οι τη αῖο 16- 

Ὠΐὰ5 σαί! σαί 1ΠΠ1π|5 5ι τι ρ] οἰ τα το πὶ ῬΑ5111π5 ἴῃ Τρ κι 58, 

4αονι ταν ψιιθ. φαοά 5101 ῬΘΠ]Π στὰ. τη ]οαῦ ; {αϊὰ 5656 ἴῃ 

Ῥαοιβολ οποῖη,, ᾿πυϊΐο ΒΆ51110, ἰῃ ευροπεθαΐ, ὃ ἴπ 

ΘΟ Ροπε πο ΒΔΒΠ]τπιπὶ πίον εὐ ἀναποιιπι (551 410 

τη τι5 οαπίθ ψουβα θαίατ. Τ51 4165 οὐσο 118 οἱ σοηοΙ] 1 

αἄνουδιιβ ΒΆΘΗ τι, οοΚἶο ΠῚ 50 η58 ἀοοΙρΙ πα, ἃς Ὀο]- 

(οπϑεοϊαίοτία. 

Ορίαπάτιηι ογαξ, δ ρ βίο πὶ ΡΥΪΠΙΔΠῚ 506 πιϊ- 
Ὁ Ῥιι5, ᾿ ον θηι Πα 6 6 ΠΠ ΓΘΡΑσ τι πὶ πιατουϊα πη. ΝΆ ΠῚ 

μου Ῥᾶοίο γῈ5. ΠΟΡΪ5. ΘΧ βθῃίθηϊα ϑιιοοθϑϑίβϑθηΐ, 

48 ΟἸηη θ115 γα Πητ15 Ρ᾽ οἴ 15 1ΠϑΕ{ππ|τ|Π| ΡτΟοΙ-- 

ζο ΠΕ] 115, τοϊδ ἢ) να πη δὰ ῬΓΟΘΡΘΙῸΒ 5:10 6 ϑϑ115 

Ρογάιτιοϊ. 566 οἰμΠὶ ν] το ποϑίγο πιοάθγραίον Ποιη]-- 

Π115 ῬΓῸ ΠΟῚ ΘΠΔΡΓΆΒ1}1 5πἃ 58 ρΡΊ ΘΠ ἃ, ΟΠΊΠΪπΟ 86 

ἘΠῚ ΘΠ] Δ] ΠΊΔΥ ΠῚ ΠΟΤ ΠῚ ΠΟῸ5 ουθηΐιβ 41-- 

ΒΡΘηβαυ θυ, ΡῸῚ 4π|ὸῸ5 ΠῚ] «π]άθη το] οβίδπι υἱἹ-- 

ἴδ η} ΘΟΠ5{Ππ|, ΠΟῸ5 νΘΓῸ 4 {01 οαγ!αῖθ π᾿ Ὥ 60 

ΘΟΠΪ]ΙΠΠΟΕΙ ϑιιπη115,) ἃ [ΓΑΓΡΙ115 ΠΟΒΕ115, {πὸ ἴπ τ6- 

1} [αι 515, δἀοοῖοϑ δα σοι] 5 γα  ΠΌπΘπ δἀ- 

ἀιιχτ; ΠΘΟΘϑϑαν τ ΠΟΪΟ]6. ΥἸ511ΠῚ δϑί., 50] {Π11Π], 

4πο6 1 ΠΟΡῚ5 51{π|ΠῈ| δϑῖ, {Π01 δὔξουυθ. Τίαιιθ ἢ θυ 

51 Ροϑϑοί, τεῦ 84] ΘΕῈ τ56116 ἰΘΟΙ1 ΠῚ, 1Π 4110 ἔτι86 ποὸ- 

ΒΗ ΔΕ ΘΟ ϑα Ὁ] σΟΠ Ποῖ , ΡΓΟΠΟΙΒΟΘΓΟΙ", ἀΠῸῸΘ η1-- 

11] ΡΥ πι5 [8556 η1. ΘΟ Πα νΟΓῸ δὲ ΘΟ ΡΟΙ 5 8Δ6- 

197 γουϑᾷ νϑίιιο, οἱ Ππορο Ποῦ ΖΡτι5 {65 ἘΠ ΠΘΠλ1ι} 
Λ 

πα] 10, πος ᾿ρϑιιη 16, 4π04 ΘΠ Ϊπγι5, δὰ 

ΠῚ ΘΠ 11Π) ΘΟΟΙ Θϑ ἃ. ΠΏ ΠΟΒΓΓΑΓΙΙΠ) “ΔΙ Πιιπ 60Π-- 

γοΡτ ; Ρ6Ι ΠΕ ΓΘ Γἃ5. ῬΥ ϑοϑΔ ἢ 18 Π| ἔπ|8 Π} 1ΠΥ]56Υ6 1Π 

ΔΠΙΠΊ1ΠῚ [ΠΧ  Πητ15, ἈΠΟ ΠΘῊ [65 ΘΑ] Π}1 ἃ [65 ̓ρ585 

ΠΟῊ [Ρ5ῖνα 6] 56 Υ15 ἃ ΠΟ ΠΪΠῸ, {πὶ ΠῸ5 σπιθον- 

πδὲ, ΔοοΙ ον, 564 δά ργΟ Δ ]ΟΠ ΘΠ. ν δ ᾿η Π ΘΙ 

σοπ οὐ θ ποβίγιπι ἀΠ ΘΟ ΠΟ Π]5. ΟἸθιηδἠπηοάιιη 

δδίμὴ σΘΡ ἀπ Πα ἰα οΥ Δ Π]Θἴα5 ἃ σουο πη}, ἴα 

οἴϊαπι ΟΠ ἰδία ποθ. ρΡΟΡαΠΟ π΄ θη δ ΟΠ 1]} 5 δά 

Τατα ἴῃ ορ βίο τποχ οἰζαΐα τηθπηογαίαπῃ,, πἰροΐθ οὃχ 

οα θη ρΡοίδοξα βπηρ]1ο" αἴ, ν 

[ παραμυθητυκή 1 Ἐάϊπ δἀάππὲ τῇ ὁμιοζύγῳ ἀρινθαίου. 

Οὐ φαϊάοπι {{{π|π|5. πππεΐθ βαπλΐ 5. 511 ἰσθῆονρο. δκο 

δαΐηι “οϑαπί π΄ οπλπΐθιι5, 4{|ὸ85 Τα ο Ὑ] 6 πηιι5, 

ΜΜ55. οοάϊοιθιβ, (5). αἴτοχιο, Ηδη]., Μεα,, Βερῖο 

παἴτοσαο, αΐ., ΕἸάανοιη., Βιβοίϊαπο ἈΓΌΓΙΘ, Οαϊπη- 

Θαπὶ {ἰ{α}π|5. ποππα]ογπὶ (οαϊσαμπη πᾶπο ερίβίο- 

1ᾶτπὶ πο δα πηι]! ο ΤῸ πὶ, 564] Δα ὙΠ ΠΔ Δ] ΖΘ βου ῖ- 

Ρίαπη 6856 ῬυόοΡραῖ, 515 θηῖπὶ παροὺ ἈΘΘΊι5 βθοιητ8 : 
πρὸς τινὰ θλίψεσιν ἀδοκήτοις περιπεσόντα. “ὦ αἰϊχιιοτνε 

ἐπ ὠὐιιπας ἱπεχϑρεοίαίας ἰπρϑιιτι. 510 οἰϊατη ἴῃ ἀπὸ 

Βιροῦ, : τινὶ θλίψεσιν ἀδοκήτοις περιπεσόντι, 
ἃ ἡ ἐν τῶς ΕΔ ἁἄάιπι αὐτοῖς «οα ποῊ Ἰοσί ταν 

ἴῃ Δῖσ5. σοάΠοΙΡιι85. 

ΟἸ.5915 ἢ. 

“ας 

σαὶ 

“πηῪ 35 φ, 



282 . ΒΑΒΙΠῚΙ ΘΟΕΈΒΑΒΕΕ »" 

ΟἸας515 1. ρον[δοιϊοηθηι δ ἀτιοῖ!; 5Ϊ πο θὰ {τι ἃ ΠΟμἷπῸ 

αἰβρθηβδη τα)", οἵπὴ ἀ6.11ὰ ρα ΓΘ πτα 1π Ομληὶ σΡὰ- 

ΤΡ ΤΠ} ΔΟΙΟΠΘ 550] πηπ5. ΤΟΊ ηἰ ΟΠ ΑΘ σιι- 

Ἰνουπαπίτι οὐ ηἶὰ. ΝΠ] δογιι 4118. ΠΟ15 8601-- 

ἀἀπη: πΐ. τηο]θϑίιι πη ΔΟΟΙρο ΓΘ Ορουθι, θΠδΠηϑὶ [πὶ 

ῬΓΩϑθητῖα 1 ἢ Γ πη Γαΐθ ἢ ΠΟϑίγα μὴ ἴδ ησ δ}. ΕΓ 5] ΘΠ]ΠῚ 

γΆΠΟΠΘ5 ἱβ᾽ ΠΟΥ Πη115, Ο {π|ὰ5. πα ΠΟ {16 60- 
ΑἼΠΠῚ {|80 ΘΟΠΕΠσιη 7, γ Πα ὈΟΠῖιτὴ ἃ ΤλΟΤΉΪΠΟ 

ΠΟΡῚ5 Ἔχ ἈΠ δία : τἀτη θη ΠΟς ΠΟΡῚ5 ΡΘΥΒΙΠΒ111Π 6556 

Θαϊάφιῖά 416]γ6[, ΟΠ ΠΙΠῸ {116 6556 Το ον, 5ῖν 6 ΠΟῚ5 

ἢ ΟἹ» ῬΔΕΙΘΠΓ185 ΤΠ ΘΙ ΟΘ 61 ; 5106 ΔΠΙΠῚ88 ἈΘΘΠΠῊ 85, ΠΘ 

ὁοῖ, ἀἰπατπι5. ἴῃ ἤδο να ἱπη ΠΟ ἍΠ5., νἱσθηΐθ ἰπ πος 

1 ΠΠ60 ΤΆ} 114 ΟΡ] ἴπιν. 51 Θη]πὶ Πδο γί οἷν- 

ΟΠ ]50 ΡΟ Γ αν ΟΠ ΙΒ Δ ΠΟΥ ΠῚ 5065, ΠΟῚ ἸΠΠΠΠΘΡΙ [Ὁ 

586 ΤΠ] 0] 6ϑἰππη γ᾽ ἀθγθῖιι ΟἸΓΠπ|5 ἃ ΘΟ ΡΟΥΘ (ἰ5]πη- 

δ] : δῖ δυο ψΟΡ 5 ν [85 1ΠῚ{Ππ1Π δὲ, 115 41] 56-- 

οαπάτιη Πρδιιτη γἱντιηΐ, ΔΠ]Π185 6 ΘΟΡΡΟΓΡΙΒ νΊ ΠΟΙ 15 

501π||0 ; 414 εὐ βΈ ἃ Αἰ ΠΟΙ Π.λ1, δίοιε δὲ 11 «αὶ 

1. Τ]65ς. ἡ. ΦΡ6 ΠῚ ΠῸῚ Παροηι" ὰς Ἰριίαν Πογίδιπι πηθῸ, πὶ 
ἐπὰ ἀΟΙΟΥΙ θτι5. ΠΟΙ ϑιιοσιμη))ὰ5, 564 5. ἴθ ΘΟ]βΙ ΓΘ 

5 ΡΘΓΙΟΓΘΙΠΠτ16 οϑίθη 5. 

ΟΑΡΡΛΑΏΌΏΟΟΘ, ΑΒΟΙΠΕΡ, 

δοχιμασία πρὸς τὴν τελείωσιν ἄγει, ἐὰν μετὰ τῆς 
πρεπούσης ὑπομονῆς ἐν εὐχαριστίᾳ πάση τὰ οἶχο- 

, - 

γομούμενα παρὰ τοῦ Κυρίου χαταδεξώμεθα. Ἀγα-- 
,, - 5 ον 

θότητι Δεσπότου διοικεῖται τὰ πάντα. Οὐδὲν τῶν 

συμδαινόντων ἣμῖν ὡς λυπηρὸν ὑποδέχεσθαι χρὴ, 
“ἡ - - 

χἂν πρὸς τὸ παρὸν ἅπτηται τῆς ἀσθενείας ἡμῶν. 

Εἰ γὰρ καὶ τοὺς λόγους ἀγνοοῦμεν, καθ᾽ οὺς ἕχα- 
στον τῶν γινομένων ὡς χαλὸν παρὰ τοῦ Δεσπότου 

ἡμῖν ἐπάγεται: ἀλλ᾽ ἐχεῖνο πεπεῖσθαι ὀφείλομεν . 

ὅτι πάντως συμφέρει τὸ γινόμενον, ἢ ἡμῖν διὰ τὸν 

τῆς ὑπομονῆς μισθὸν, ἢ τῇ παραληφθείση ψυχῇ, 
ο πος ᾿ » - , Η 7, 
ἵνα μὴ ἐπὶ πλέον τῇ ζωῇ ταύτη ἐπιδραδύνασα, 

τῆς ἐμπολιτευομένης τῷ βίῳ χαχίας ἀναπλησθῇ. 
} Α 5 - - ΡΡ ΄ ἘΞ 

Εἰ μὲν γὰρ ἐν τῇ ζωῇ ταύτη ἣ τῶν Χριστιανῶν ἐλ- 

πὶς περιώριστο, εἰκότως χαλεπὸν ἂν ἐνομίσθη τὸ 

θᾶττον διαζευχθῆναι τοῦ σώματος " εἰ δὲ ἀρχὴ τοῦ 

ἀληθινοῦ βίου τοῖς χατὰ Θεὸν ζῶσίν ἐστι τὸ τῶν 
δέ μῶν τούτο ΟΝ τικῶν τὴν ψυχὴν ἐχλυθῇ ἐσμῶν τούτων τῶν σωματιχῶν τὴν Ψυχὴν ἐχλυθ -- 

ναι " τί λυπούμεθα, ὡς χαὶ οἵ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα: 

Παραχλήθητι οὖν μὴ ὑποπεσεῖν τοῖς πάθεσιν, ἀλλὰ 
δεῖξαι ὅτι ὑπέρχεισαι χαὶ ὑπερῆρας. 

Αΐας ἘΡ Β ΘΥΤΑΙ ὍΟὟΙΊ. 
ΟἸΧΧΧΙΙ. 

ΕἘΠΙΣΤΟ ΔΗ οδ΄. 

(ον είονο5 [δ οἱ , Ργαπἶβδο ΝΙοῖα, δας] 568, 86. Θοσιιπὶ ᾿γΘΟΙ 5 ἈΠ Διο απ 6556, αὐ οἶδ ΘΟ ΒΔ ἢ ΘΠ ΘΠ ΒΕΠΠῚ ». 

οὐ 5101 οἵ σμδιγὶ οἵ ῬοΟρα]ο σα ΓΙβϑιπλιιπι, Οπχῃλθιι5 το θτῖ5 Θογατη τ 1118 11 ρΟσ 1115, ορίδοορασπα οοποράογοῦ, 

Οἰνίνιις ϑαζαϊοτιὶς, 

“Ἵππο 373. ἜρΟ ἴπΠὶ γϑϑιυ 5. ἔπ} ῬΟΡῚΪ: τοι τ5. ΡΥ ΘΟΙθτι5 

ΘΟ ΠΠΟἴτ5., οἱ ΘοοΪ βῖ δ ν βΡ 8 ΟΓΆΙῚ 5Π5ΟΘΡῚ, οἵ 

ψΟΠ15. ΘΟΡἊ ΠῚ] ΤΟ ΠΊΪΠῸ ΡΟΙ]ΠΙΟΙ {15 511Π}.. Π1Π1] τπὸ 

Ῥ ΘΟ ΘΙ ἢ 1551111 1} ΘΟΥ ΠῚ} (188 ΡΘΠ65. Π|6 [Ὀνθηΐ. 

ΟὈΔΡΓΟΡΙΟΙ σοδοῖτι5. 511Π|, ΕΠ] ΒΟΥ Ρ πη 65:, “ταδὶ 

ΡΈΡΙΠαπι ΘΟΥ]}1 τοὶ ἰἁησεένθ. Δάθο ΠΌΠΟΙ ΠΈΠΘΙὴ 

ψΟθΙ5. Πα ΧΙ πᾶ θ6 0, ΓΟῚ πα} }Ππι|5 ΓΘΟΟΓΥ] ΤῺ6 

5Βιν 1, ΠΟ ΘΟΠΒΔΠΡΈΠΠΙἰα 115.) ΠῸΠ ΘΟΠΘΠΘ 15, 

{18 ΠΏ] ῬΊΓΘΡῸ Οἵ" ΠῚ ὙΠῸ ΘΧΘΓΠ , ̓ γὼ ΘΒ. 15 

Ῥοϑια 15 : 564 ΟΠ τι ΠῚ (1186. ΠῚ] Π] ΡΥ ΔΕ]ΠῚ ΟἴΠ ΠῚ 

60 δ σΟΠ] ΠΟ ΠΟ Π ΘΙ 1ηΤοΡοθάπιηξ, ΟὈ] 5. ΠῸΠ 

γΘΡυι δ 5. ΘΘηλ πππππ ΘΟΡ Δ, {τιλΠ| ΡΟ ]τι5 Πιθιι5 

δῖο Ῥγροϑβιῖο ἀϑϑαπιῖιι5. δάθι, ΠΟῚ ΙΔΟΓῪ Π]Δ5 τΠ]- 

Βαβι!α5 ψουϑ8. 1ΠΠΠπ|5 ΘΟσ ΠΑ ΙΠΟΠΙ5, ΠΟ ᾿ρ511|5. Π] Δ 15 Δ Π| 
οπιπῖα ροϑβὶ- Β “ΕΠ τῇ Ὰ 
μαϊνον ἀαΠ|- 58Π155, {85 5010 1ΠΠ|1π|5. ΔΧΧΊΠ1Ο 58] 6 ν ἴτι}", τη ο5511-- 

ται! 66. 6- [ἰὰ1 ἃἰ ΘΠ 6 Π5.; ΠΟΓΊΠΠ 5111] ΟΠ] Π 1111; 4118 [Δ }1ἃ 
βίῳ, σαὶ ἀα- ἘΠ ΐ ᾿ ΠῚ Τ 
τὰν ορίοοο- δ᾽ [Δ πὰ 5ι1ΠῈ), ΓΔΠΟΠΘΙῚ ΠῸΠ ΠΆΡΘΠ5, 14 πΠιιπὶ 

Ρὰ5. βρθοΐαν!, τιῦ Θοο]θβϑίηι ὙΘϑιγα ΠῚ ὙΠ [Δ η1 ΡΓΘ[6-- 

» χαὶ ἐδεξάμην 1 αν]. χατεδεξάμην. 

“ τό γεγραμμένον 1 ΗΔ]. εἰ Μεά. τὸ εἰρημένον. Ῥαι]οὸ 

" 

Σαταλεῦσι πολίταις. 

, 3 κ , "Ὁ αὐ 7, Υ 
Εγὼ τάς τε ἰδίας ὑμῶν παραχλήσεις καὶ τὰς 

τ τω͵ Ἁ Ν ἢ Ρ λὴ τὰς φεοΣ 

τοῦ λαοῦ παντὸς δυσωπηθεὶς, " καὶ ἐδεξάμην τὴν 
ΓΝ - θ᾽ προ τ ,ὔ Αἴ. Ἔω᾽. φροντίδα τῆς καθ᾽ ὑμᾶς ἐχχλησίας, καὶ ὑπεσχόμην 

[᾿ - 5 "4 ἰδ ,ὔ ἊΑ 3 “ ΄- - Ξ ὑμῖν ἐνώπιον Κυρίου μηδὲν ἐλλείψειν τῶν εἰς δύ- 
ΠΝ ΝἮἨ “Ὁ , Δ ᾿" ἐς ΄ 0 δ ς ᾿ ναμιν ἐμὴν ἡκόντων. Διὸ ἠναγκάσθην, κατὰ “ τὸ 

γεγραμμένον, οἷον τῆς κόρης τοῦ ἐμοῦ ὀφθαλμοῦ 

ἅψασθαι. Οὕτως τὸ ὑπερύάλλον τῆς καθ᾽ ὑμᾶς τι- 

υἷἧς οὐδενός μοι συνεχώρησεν εἷς μνήμην ἐλθεῖν, 
οὐ συγγενείας, οὐ τῆς ἐχ παιδὸς συνηθείας τῆς 

ὑπαρχούσης μο: πρὸς τὸν ἄνδρα, πρὸ τῶν 
5,6 Κ κε ΠῚ ΤΥ τ ΟΛᾺΝ , Ν - παρ᾽ ὑμῶν αἰτηθέντων “ ἀλλὰ πάντων μὲν τῶν 

ἰδίᾳ. μοι ὑπαρχόντων πρὸς αὐτὸν εἷς οἰχειότη- 

τος λόγον ἐπιλαθόμενος, μὴ ὑπολογισάμενος δὲ 

μηδὲ τοῦ στεναγμοῦ τὸ πλῆθος, ὃ χαταστε- 
νάξει μου ὃ λαὸς ὃ τὴν προστασίαν αὐτοῦ ζημιω- 

θεὶς, μὴ πάσης αὐτοῦ τῆς συγγενείας τὸ δάκρυον, 
5 “- ο- , -- 

μὴ μητρὸς αὐτοῦ γηραιᾶς χαὶ ἐπὶ μόνη τῇ 

παρ᾽ αὐτοῦ θεραπείᾳ σαλευούσης τὴν θλίψιν εἷς 

ῬΡοβὶ 'ἄοπι Μοά, τῶν οἰκειότητος λόγων. 

ΨΥ 



ΕΡΊΒΤΟΙ,Α ΕΓ]. 

τοιούτων ὄντων 

χαὶ τοσούτων ἀλογήσας, ἑνὸς ἐγενόμην, τοῦ τὴν 
᾿, το ΩΣ τ 

ὑμετέραν ἐχχλησίαν χαταχοσμῆσαι μὲν τὴ τοῦ τη- 

λιχούτου ἀνδρὸς προστασία . βοηθῆσαι δὲ αὐτῇ ἐκ 

τῆς χρονίας ἀπροστασίας εἰς γόνυ λοιπὸν χλιθείση, 

καρδίαν λαθών πάντων ὁμοῦ ἃ 

“δὃ 

οἴπιτὰ ΟΥ̓ΠΔΙ6ΠῚ, ΘΙ (116 5110 1} } Ὁ ΡΘ ΠῚ], Τὰ πὰ Ο}} αἶϊτι-- ΟἸακοῖς 1 
ἴπ ΠΔ ΠῚ Ῥ᾽ΘΡΟΒΓ ΠῚ θυ ν δι] ΟΠμ 6 ἢ ἴῃ σθητα ρονο- 
Τπτ26,. δὲ μηπ] 0 ἃο γ]140 Δἀπηϊπίοι]ο, τ οΡσαΐαν, 

Ἰπ Προπε. Νοβίνα ᾿α]πὸ δος 586 παθθηΐ. γοϑίνα 
Διι [6 71: ΤΓΘΡΟΒΟΙΠΊτι5, Π6 ΠΣ ΠΟΥ ἃ νἹ ἀθδ τι} 506 

καὶ πολλῆς καὶ δυνατὴς χειραγωγίας εἷς τὸ διανα- Ὧν ποϑέγὰᾶ δὲ {146, χιιδῃ) νἱῸ ἀθάϊ, 1Πππὶ ἃ πὴ δή 
στῆναι" δεομένῃ. 'Γὰ μὲν οὖν ἡμέτερα τοιαῦτα. Τὰ 
δὲ παρ᾽ δυῶν ἀπαιτοῦμεν λοιπὸν μὴ ἐλάττονα φα- 
νῆναι τῆς ἡμετέρας ἐλπίδος, καὶ τῶν ὑποσχέσεων 
ΡΥ τὶ ΄ παν ἀπε ιος ἸΝῚ τοῦ " ΓΝ, δες ἢ ἃς πεποιήμεθα τῷ ἀνδρὶ, ὅτι πρὸς οἰχείους χαὶ φί- 

λους αὐτὸν ἐξεπέμψαμεν, ἑκάστου ὑμῶν δπερθαλέ- 
Α [ ΕῚ Ὁ Ἁ ᾿  ᾿ Ὁ ᾿ 

σθαι τὸν ἕτερον ἐν τῇ περὶ τὸν ἄνδρα σπουδῇ καὶ 

ἀγάπη προθυμουμένου." Ὅπως οὖν ἐπιδείξησθε τὴν 
, -- , ΟὟ ---ς “ Ὁ 

καλὴν ταύτην φιλοτιμίαν, χαὶ τῷ δπερδάλλοντι τῆς 

θεραπείας παραχαλέσητε αὐτοῦ τὴν χαρδίαν, ὥστε 

λήθην μὲν αὐτῷ ἐγγενέσθαι πατρίδος, λήθην δὲ 
[ω ἊΣ λή δὲ .- Ὁ 35 Ἷ συγγενῶν, λήθην δὲ λαοῦ τοσοῦτον ἐξηρτημένου 
τῆς προστασίας αὐτοῦ, ὅσον παιδίον νεαρὸν τῆς 

ϑήητρῴας θηλῆς. Προαπεστείλαμεν δὲ Νιχίαν, ὥστε 

τὰ γενόμενα φανερὰ καταστῆσαι τῇ τιμιότητι ὑμῶν, 

χαὶ προλαύδόντας ὑμᾶς ἑορτάζειν χαὶ εὐχαριστεῖν 
τῷ Κυρίῳ τῷ δι᾽ ἡμῶν καταξιώσαντ! τὴν εὐχὴν 

ὑμῶν ἐχπληρωθῆναι. 

ἁ τοιούτων ὄντων 1 Μαοά. τοιούτων ἀλγεινῶν. 

ἃ δεομιένῃ 1 Μα]6 1π φἀ1|5 δεομένης. ἘΤΓαύαπη 5ε5 0} 

ορο οοάϊοιπη Ν85. 

ν ὅπως οὖν ἐπιδείξησθε] [1 Μ55, Ποβίγ! βιιπηπλο σ0π- 

ἉΠΉΪΟΟΒ5. ΠΊΘΟΙΠΊΠΙΙΘ. ΘΟΉΪ] ΠΟ 551 1105. ΧΩ ΕἸ, 566 τὶ 
Ζαίβατι8 γθβίγιι πὴ ]1πι5. Δ] τι 5110 π᾿ νἰγτι πη σι πο 
80 ΔΙΏΟΓΘ 5110 6} 78 σΟΠΘίιΡ. Ο5 ΘΠ ΑΠ16 ἸσΊδαν ρ166- 
Οἰαγ ἢ} 118 ΠΔ ΘΟΠ ΘΠ ΟΠ ΘΙΏ, ἃς τα σηἸ1πΠ6 ο}}-- 
5611] ΘΟΥ᾽ {ΠΠΠπ|8. ἀθιμι!οθθ, αὐ θαι σαρίαι ΟὈ] νῖο 
Ῥδιρίδθ, ΟὈ] ν᾽ο σορ παῖουπι, ΟΠ νο ΡΟΡῈΠ ἴδῃ -- 
ἴση} ῬΘΠ ΘΠ 5 8}0 6115 ΤΘΡΊ ΠΗ Π6, αι ἢ πη ᾿ΠΙἈ Π5 
ΡΘΟΘΩ5 Πδίτι5 Αἰ) ΠΌΘΓΟ Πηαΐθγηο. Ῥ ΘΟ ἢ 51 Πητι5 ἃτι- 
ἴθ ΝΙΟΪΔ ΠῚ, τ θὰ ἤ τι: οίἃ 5πηΐ ἀἸσπιῖας! γϑϑίγϑθ 

ποίᾳ ἔδοϊαϊ, οἱ ἄἴθιη [65 [πη ΘΔ Τ5 1ῃ ΔΗ ΘΟ ΟΘΘ511Π)., 

ἃ ΠΟΙΠΪΠΟ {[π| ΟρΘΓὰ ποϑίγὰ γϑϑίγιιπι νοΐπμηι δ ἰπη- 

Β Ρίειθ ἀἰϑπαῖαϑ 6δῖ, σρδ [15 ΤΟρΘΠ Δ 115, 

βθηβιι, ΕΠ ΠῚ ὅπως οὖν ἐπιδείξεσθε. 

ὁ συγγενῶν 1 [1 οπηπο8 ποβίγι οάϊοοβ, ἘΖΊΠ συγγε- 

γείας. 510 ἤποιη οογτπρίθ 1π Θ1{15 δι᾿ ἡμᾶς. Μ85, αὐ 

1η ἰοχίιι. 

ἘΠΙΣΤΟΛΔΗ ογ΄ ΕΡΙΘΤΌΟΙΙΑ ΑἸΠῚ. 

Νιιηίιαῖ ϑαἰα] 510 115 ὙἹΓΙΙΠὰ Ῥτωβία {1551 πη μ ἃ 56 ΘΡΙΒΟΟριιμ 1115 Θοποράιϊ. 

ἃ Σαταλεῦσιν. 

Ἤγαγεν εἰς ἔργον ὃ Κύριος τοῦ λαοῦ αὐτοῦ τὰ 

αἰτήματα, καὶ ἔδωχεν αὐτῷ διὰ τῆς ἡμετέρας τα-- 

πεινώσεως ποιμένα ἄξιον μὲν τοῦ ὀνόματος, χαὶ οὐ 

χατὰ τοὺς πολλοὺς χαπηλεύοντα τὸν λόγον, δυνά- 
μενον δὲ “ὁ χαὶ δμῖν τοῖς τὴν ὀρθότητα τοῦ χηρύγ- 

ματος ἀγαπῶσι, χαὶ τὴν χατ᾽ ἐντολὰς τοῦ Κυ- 

ρίου ζωὴν ἔ χαταδεξαμένοις, ἀρέσκειν καθ᾽ ὕπερβο- 

λὴν ἐν τῷ ὅ ὀνόματι τοῦ Κυρίου τοῦ πληρώσαντος 

αὐτὸν τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ χαρισμάτων. 

ἃ Σαταλεῦσιν 1 [πα (ὐοά!ϊοῖθυ5 ΗδΔ1], οἱ (ο15]. ρυῖπιο 

Ἰο δριβίοϊα αϊοιταν ἀνεπίγραφος, δἰπα ἐπιδογὶρίϊοηιε, 

Τπ 1115. {γι Ἰοσιτυν τοῖς αὐτοῖς, ἐϊδάϊεπι. Ἀδνεγὰ 

1ιθο. δρίβίοϊα βιαπηπηασπη Πα οῖ πϑοθβϑι[ππ Π]Ἰ Π τὰ ΟἸΙΠῚ 

Ῥυφοθάθητ ; ποὸ ἁἸατα Ῥωπιθηὶο ϑαία!θπδὶ ὙἹ θίυν 

ἀοδίσπατο ΒΆ511ι|5, ἀπ αἰΐξ ραβίογ οι ΠΟΙΏΪΠῸ εἰσ ηιιπι 

ϑαίζαίοηιῖθιις. 

Ῥογράιπιχιὶ δὰ θχϊταπὶ ΤΟΙ Πτ5 ῬΟΡᾺΪΙ 5111 Ρ611-- μποὸ 372. 
Τ0Π65, ΘΙ 6 ΡΘῚ ΠΟΒΙΡΔ ΠῚ Πιι}}1}1{ 6 1 ΡΒ [ΟΙ ΘΠ. 

ἀ6α!ῖ, ἀϊσητιπὶ ΠΟΠΏΪΠ6, Π6Ὸ σ ΡΠ, αἴ Ρ] ΘΙ 4116 
Ο 5ο]θηΐ, σαιιροπᾶπίθιη, 564 σ πὶ νοθ]5 γθοίδηι ἀο-- 
οἴρηδ πη ἀΠΠἸσ ΘΠ ΠΡ 1ι5, νἹτατητι6 ΤΟ ΠΊ]ΠῚ ΡΡΘΘΟΘΡ 5 

ΘΟΠΒΘη Δ ΠΘΔ 1 ΡΓΡΟΓΘΉΠθι15, Ο]ΔΘΘΓ 6 Π]Δ]ΟΙ ΘΠ ἴπ 
πο τι ΡΟϑ51} 1Ππ ΠΟΙΏΪΠ6 ΠΟ ΠΉ]Π1, {πὶ 1ΠΠπππ 501- 

ΤἸταΠ 1115 5.115 4015 Δα] ΠΙρ] ον], 

ΡοΟΡυΪο ἀαΐιπι [ἀ1556. 
ὁ χαὶ ὑμῖν 111 εχ Μ55, ΕΔΗ χαὶ ἡμῖν, 
ἢ χαταδεξαμένοις ἃ ΗΔ]. εἴ (οἴ5}. Ῥυΐπλιιβ οἵ 

ΑἸτῖ5 ῬΙΟσΊΡ 5. ἙΔΊτο Ῥαιῖβ. ρυΐϊπια καταδεξάμιενος, 
8 ὀνόματι Ἴ [ὰ οπιηο5 ΝΜ85. ΕΘ ῥήματι. 



“202. 8. ΒΑΘ ΘΕΒΛΈΞΕ ΘΑΡΡΑΌΟΘΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

Ο]α55315 11. 

ας ΠΕ ΘΟἾΤΑ ΟΕΥ: 
ΘΟΟΕΧΧΙΣ, » 

ΕἸΣ ΘΝ δ 

Ομ δα 1185 (ἀρραάοοία σα] τη τα [65 ΠΠ||{| ἃ σΟΘ 55 1556, ταῦ ΟἸπτ 65 ΘΟ Ο] 6518 τα! Ἡ] 511 σΘτιβαιὶ 51} 1σογΘπταν ; τορσαΐ 

Μοάοβέιπι ΒΑβΊ] 15, τιῦ Ἱπηπητιπῖ τα ἔθ πὶ ἃ] πᾶπὶ ποῖ ἀοποροῖ, οατηηϊι6 Θρίβοορὶ ἁυ το σοιηπλἰιταξ. 

Ἤηεοαεςιίο ΡΓωζεοίο. 

Αἀ νἱνριπὶ ἰδηΐ πη γν6] ᾿ἰογὰ5 ἄανθ., δἰ Π]ϑὶ ἢ 

πα}}}ὰ 4118 οἱ᾽ σαιϊιθἃ, ΠΊΑΧΙΠΊΟ οϑὲ ΠΟΠΟΥῚ 1π|6}}1-- 

ΘΘΠΕΡι5 ; 4π|ὰ ΘΟἸ]Ο( τα οἴιπὶ γἱνὶ5 αἰ σηϊα ο οεο-- 
[6 ΓῸ5. ἰοῆσθ 5:06 ἈΠΕ ΠΠ115.,. ῬΠΕΥ ΠῚ 11ΠῚ 50] ΘΠ ΟΥ]5 

115, {αῖθιι5 1ἃ ΟΡ ρουῖῖ, αἰίθυιιηε. ΜΠΠῚ ἀπ θη ΡΓῸ 

τιηϊν ουϑἃ ρα να Δ ΡΟΓ ΠΕ ΠΘοοϑϑαγία οϑῖ ἀρι ἔππ8 1 

ΠΔσΠΔΠΙΠλ] αἴ6 πὶ ἀδρυθολ ]ο, {τὴ ΤΌσῸ ἰΘηΙΓον 

δὲ [πὸ ΠΟΙ ΡΟ ο 5, δὸ ρ 1:5. ΠΟ ΡοΘ. 18 ΠῚ ἴῃ 

σϑπιῖια ᾿ΠΟ]] Πᾶἴ85 ΠΠΔ ΠΙΙΠῚ ΟΡ 85. ΝΘΘΟΓ ΠῚ ΡΟΡΙῸ 

Οὔ] 15 οατιθὰ ἴ6 ῬΓΘΟΔΠΉ1), 6] 5Π104] 651. Εο5. 41] 

Τ.6Ὸ ΠΟΘ[ΠῸ ΠΗ Πἰϑ ΡΠ, ΡΡΟΘΌΥ ΓΘΡῸ5. ν]  ο] σοὶ δὲ 

ἀἸδοοποϑ, Ὑοίτι5. ΘΟ Π 5115. 1ΠῚΠΠ11Π65. 16] 16411{. Οὐ] 

Δ ΘΠ ΠΠΠῸ ΓΘΟΘΠΒΙΟΠΙ ΟρΘΡὰ πὴ εἰδηϊ, 11, τὰς πα}10 

ἃ 511 0]1πὴ] πὰ μοἰθϑίαϊθ δοοθρίο τηδπεέδίο, 605 Γὸ- 

ΘΘΠΒΠΘΓΘ, Πἰδὶ [ον ἴθ 4α] ἀπὲ Δ] Πα πὰ 6 ἃ} δα 1π- 

τη αἴθ πὶ Παρ γοπί. ἈορΆμητι5. ἰσὶτπῦ.. αἴ Βοος 
ΠΟ15 ἔπιε ΘΠ ΘΠ ΘΠ Ε186. ΠΟ ΠτΠΠΘ ἢ ἴπι1) ΓΘ] ΠΠτ|ἃ5, 

4ποἀ νη ἴα} Ὸ ΟΠ} Φν Ὸ θΟΠΔΠῚ [τ ΠΙΘΠΊΟΙ Δ ΠῚ 

σΟμ βοῦν θέ, ποθίβατθ σοποθάδ5, 5θοι πη τη ᾿οσθ ὴ 

5 παμπληθές ἡ [ἰὰ Με5. ἘΔῚΠ παμπληθεῖς. ΝΟ 

ταλ]το Ῥοβὲ {παΐιον Νῆ55, τοοθητοτοβ δι᾽ ἧς ἱχετεύω. 

ἱ χλιθείσῃ 1 510 οπηη 68 Νῖ55. ῬΓῸ δὸ τποᾶ ογαΐ ἴῃ δαι- 

τὶς ἐλθούσῃ. 
Κ᾿ πρεσθυτέρους χαὶ διακόνους 1 Τιοριμίαν [6 ἴῃ 

ΟΠ. 105 ΘΟ ΠΟΙ ιι5 ΝΊ55. δοα ἰἄπηθη υἱάθηζι ῬΥ πη 

ἀΡΡοβιία 84] τηαυρῖπο Π) {τ556,. αὐ ΘΧρΡ]Ποατοῖαν ΠΠπώ4 

ἱερωμιένους ; «οἴη, τι 58 }06. ἅ]185 σοπῇρι, ἴπ οου- 

ἰοχίαπη ἸΓΓΌΡ51556. 10 ΒΆ51]}1π5 [15 γοοῖθιι5, ἱερωμιένους, 

ἱερατιχοὺς, ποπ ῬΓΟΒΌΥ ἴθ ΓῸ5. 501π|πὶ δ᾽ “ἸΔοΟΠο5, 564 

1105 οἰϊατη οἱουῖοοβ σοι ρ τ  ΠΘμ 1, αὖ Οὔδου  ΑΥ Πλ15 

«ἃ Ἐρϊδι. δ4: 29 Απίίάαα 111 [6χ, {αᾶτη οἷΐαι Βαβι- 

115, Ἔχϑίαι ἴθ (οάϊος ᾿ΓΠοοάοβίαπο ἴοι. 6, [ἰΐ. 2, 

Ρ. 84. 101 (ὐδῃβίδητιιβ ᾿τη πη Ἰξαίο πη ἃ 50. 1.115 τα τππ6-- 

11}115, ἃ οοἸ]αἰῖομα Πα Π εἴ ἃ ΘΟ Π510 015 ΘΟ Ο 1 ΠῸΠ 

ΒΟ] απὴ ῬτΈΒΌΥ [6115 οἱ ἀἸασουΐβ, 566] οἴϊαγη 1115. ΟΙοτ]οἱ5 
οἵ 7πυθπῖθιι5, ΘΟΙ ΤΠ 416 ΘΟΒ] αΘΊθι5 οὐ ΠΡ σ 5 οἱ τϊ- 

πἰϑίου 5, Ηϊπο ἀσθβουῖιβ Ν᾿ αζίαηζθηι5 ᾿η ἘρΊβίοϊα 1 60 

«πον «πο οἹονῖοῖ, 4 βθοῦπι οιαηΐ οἱ ἴῃ ἄοτηο 

8118, ἱΠΊΙΏΠΠΟ5. ΠΟΙ 51πί., οἷπὶ ἐσὲ αἰϊὶς εἰνι αι τι 

Οπιδ5 {ιὶ ον 5αοι αν ΐισηι Ὁδ δ αγιίιι", πάντος τοὺς 

περὶ τὸ βῆμα, ποὺ θεποῆοῖο ρου γιαπίμν, 89. ΒΆΒ51]15, 

41 ἴῃ Πᾶς δρίβίο!α ρϑιιτ, αἱ σοποοββα Ἱπη πηι η1 [85 711-- 

αϊοῖο ἜρΊβοορὶ ἀἸθροπδαηα γ᾿ ογ πη αι, πο υἱάε- 

ὧν « ΤΕΥ 
Μοδέστῳ ὑπάρχῳ. 

Αὐτὸ τὸ γράφειν πρὸς ἄνδρα τοσοῦτον, χἂν μη- 
δεμία πρόφασις ἑτέρα προσῇ, μέγιστόν ἐστι τῶν εἰς 
τιμὴν φερόντων τοῖς αἰσθανομένοις " διότι αἱ πρὸς 

τοὺς " παμπληθὲς τῶν λοιπῶν ὑπερέχοντας ὁμιλίαι 

μεγίστην τοῖς ἀξιουμένοις περιφάνειαν προξενοῦσιν. 

᾿Εμοὶ δ᾽ ὑπὲρ πατρίδος πάσης ἀγωνιῶντι ἀναγκαία 

πρὸς τὴν σὴν μεγαλόνοιαν ἢ ἔντευξις, ἧς ἱκετεύω 

πράως χαὶ χατὰ τὸν σεχυτοῦ τρόπον ἀνασχέσθαι, 

χαὶ χεῖρα ὀρέξαι τῇ πατρίδι ἡμῶν εἰς γόνυ ἤδη 

' χλιθείση. "ἔστι δὲ ὑπὲρ οὗ ἱκετεύομέν σε τὸ πρᾶγ- 
μὰ τοιοῦτον. Τοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν ἱερωμένους, 

Ἑ " πρεσδυτέρους καὶ διαχόνους, ὃ παλαιὸς χἧνσος 
ἃ “ὦ “- ἐν Ὁ 

199 ἀτελεῖς ἃ ἀφῆχεν. Οἱ δὲ νῦν ἀπογραψάμενοι, ὡς οὐ 
λαξό Σ ἢ φειν τ ἐς ὁ γος "ΚΣ , » , 
᾿αθόντες παρὰ τῆς ὑπερφυοῦς σου ἐξουσίας "ἢ πρόσ- 

’ὔ Ἅ 

ταγμα,, ἀπεγράψαντο, πλὴν εἰ μή πού τινες ἄλ- 
- - Ἀ --Ὁ ΄ “ 

λως εἶχον ὑπὸ τῆς ἡλικίας τὴν ἄφεσιν. Δεόμεθα οὖν 
, τ τω ,ὔ τ - 

μνημόσυνον τῆς σῆς εὐεργεσίας τοῦτο ἣμυῖν “ ἀφε- 
ὦ Α το ᾽ -Ὁ 

θῆναι, παντὶ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ἀγαθὴν περὶ σοῦ 
͵ Ν , ᾿ Ὁ 

μνήμην διαφυλάττον, χαὶ συγχωρηθῆναι χατὰ τὸν 

ἴπτ' 5015. Ῥυ γον 5. οὐ ἤ᾽αοομ 5. Ἱπηπηηϊ 6 πὶ Ρ6- 

{1556 ; σα πὶ ἰρϑῖιι5. 1πίοτγοβδοῖ, αὐ πῶς ΠΡ να 15. δὰ 

05. εἰΐαπῃ. οἱουΐοοβ, {05 ἀοτηὶ 5 Παρ οθαΐ, οἱ δ 

Ἀ]Π105 ῬΑ ΌΡΟΥΤΊΠη05. οἵ ΟΙΏΠἾΠ ΠῚ ΘΟΘΘΏΟ5 ὀχίοπαογοίαγ, 

Ὑιάἀομίαι οὐσὸ πὰ γόοοβ, πρεσθυτέρους καὶ διακόνους, 

ὀχραηροπᾶς; πθὸ [τη θη ΤῊ] }1 Πὰπο ΠΟΘ ΠΤ] πὶ 5.Πη 5], 

ἀἴα σοὐϊοο5 Μ55. γθραρη θα πῇ, 

ἃ ἀφῆχεν Ἵ Μα!ς ἴῃ δ 1|5. ἀφῆχαν οοπίθα ΟΠῚ 11 ΠῚ 

οοἀῖϊουμη Νῖ55. Πάει. ἸΡΙἄοιη (ἀοϊποίγε 5, (οά, 

ὙΠοοΩ͂, ἴοπι. 0, ρᾶρ. 38, Ἰοροπαιη Ραΐαΐ ὡς λαθόν-- 
τες, μὲ ἀοοορίο πιαπάαίο. δε γερυσηαμί ὉΠ Π65 60- 
ἄἴοο5 Νῖ55., πὲς Ἰουῖθι5 οα 515. ν αἰ σαία βουρίαγα π1] - 

τὰν. απ. (Οὐὐπβίδητ [6 σῖ5 ΠῸ ἢ πηαχίπηᾶ Γαΐ ἁιιοίο ]-- 

ἰὰ5 : ἴρ58 ἄς δὰ ἀείταχογαξ ῬῸΓ 1185 165.65, δὲ οἱθυῖθοβ 

ῬΥἸΟΥΙ ΠῚ ῬΟϑ5ΘΘ5Ο 108 ΘΘη511 ἀ]ΠἸχογαῖ, Μαρ πὰ οταξ 

ἴῃ μος. βόηθα ψαγιοῖαβ, αἱ πηοο Ὑἱ Ἰπη8. ἐχ [εϑί1-- 

πιοηΐο τοσοῦ; πθἄθ ὩΟῺ ΤὨΪΓΙΙΠῚ., 851 ΘΘΠΒΙΓΟΓῸΒ 

ἢ 1111} ΒάΑ51Π10 οοποοάεγε νο]πονιηΐ, 418 τηὰ πα ἔατῃ ἃ 

Ρνφΐδοξο ποῖ δοοορογαηΐ. 

Ρ πρόσταγμιοι 1 (ο15]. Ῥυΐπηι5 οἴ ΗαΥ]. προστάγματα. 

Τ᾿ ἄθπι φαΐηαιιο (ο 1665 Ὡ ΟΠ ΨΘ 5155: 1] πλὴν εἴ που. 

ς ἀφεθῆναι 1 [τὰ Ηα1]., (ο15]. ῬτΙπιιβ εἴ 4111 ποη - 

πα}11, ἘΔ τ ἐναφεθῆναι, 



ἘΡΊΒΤΟΙ,Α- ΟΥ. 

᾿ , “ῳ ,ὔ Ἂ " 
παλαιὸν νόμον τῆς συντελείας τοὺς ἱερατεύοντας " 

κι Ἁ - ῸὉ 7 χαὶ μὴ εἰς πρόσωπον τῶν νῦν καταλαμδανομένων 
, ᾿ τ ἈΝ 

γενέσθαι τὴν ἄφεσιν ( οὕτω γὰρ εἰς τοὺς διαδόχους 
3 » Ἷ . Δ ἃ “ , ΓΞ ’, 

ἢ χάρις μεταδήσεται, οὺς ὦ οὐ πάντως συμθαίνει 
Ὡς ΄ “5; Ψ 3 εἰ δι. ΟΝ 3 -“ 

τοὺ ἱερατεύειν ἀξίους εἰναι), ἀλλὰ χατὰ τὸν ἐν τῇ 
ΡῚ -} Ὁ» ’ὔ ἘΝ τὰ ΄, ὃ 

ἐλευθέρᾳ ἀπογραφῇ τύπον, χοινήν τινα συγχώρησιν 
“-ῸὉ-Ὁ Ἁ “" 

χληριχῶν γενέσθαι, ὥστε ὑπὸ τῶν οἰχονομούντων 
κ - -Ὡ 

τὰς ἐχχλησίας τοῖς ἑχάστοτε λειτουργοῦσι τὴν ἀτέ- 
,ὔ τ -Ὃ “Ὁ - εἰ 

λειαν δίδοσθαι. Ταῦτα χαὶ τῇ σῇ μεγαλοφυΐᾳ ἀθά- 

νατον τὴν ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς δόξαν διαφυλάξει " χαὶ 
- -“ Ἀ , 

τῷ βασιλιχῷ οἴχῳ πολλοὺς τοὺς ὑπερευχομένους 
» “- , 

παρασχευάσει " χαὶ αὐτοῖς τοῖς δημοσίοις μέγχ παρέ- 
Ε Ὁ » - - 

ἕξει ὄφελος, ἡμῶν οὐ πάντως τοῖς χληριχοῖς, ἀλλὰ 
»Ἕ - ᾿ ὦ 

τοῖς ἀεὶ χαταπονουμένοις τὴν ἀπὸ τῆς ἀτελείας πα- 
, ), ΓΙ Ὑ δόδοδανι κυ ραμυθίαν παρεχομένων" “ ὅπερ οὖν χαὶ ἐπὶ τῆς ἐλευ-- 

ἘῈῚῚ -ὠ ε Υ - “- ΄, 
θερίας ποιοῦμεν , ὡς ἔξεστι γνῶναι τῷ βουλομένῳ. κα 

᾿ἃ οὐ πάντως ἡ (ἀοιποίτεσ α5. π΄ σοτητηθηΐανίο δαὶ ἰε- 

σθπὰ τη 06 οἰ[αἴδπι ΒΑΚ. 1 ππὴ ροίοτα οχιϑι τηαΐ, αὐ 6 - 

ΠΘΠΟΙ 1 5. ΠΟΟΘΘΒΟΓῚ 115 ΘΟΓ ΕΠ, 4{| ἴππὸ ἐρᾶῃ  , ῬΓΘ- 

ΒυΘγουιὰ οἱ “Ια σοπονπη, ἰγαπβδάαίαν, 5.664] τηϊητιβ 

σἰάτῦ ποο ἴῃ Ἰοοο Ὑἱν 4“ οο βδιπηιι5. (που ΘΠ} 

ΒΆ5111π5, 51. 4φυ! ἀᾳπᾶπὶ 6] πβπιο {1 ροΐοροῖ, μὰς γαί!οπα 

τπϊοτοίπν, {πἰὰ ΠΟῚ 5ΘΙΏΡΟΙ ΘΟΠΙΠ ΠῚ 605. ΤΠ] ΠΙΒ[ΘΙΙΟ 

ΒΔΟΓΤῸ αἸσΠΟ5 6588 ἢ ΝῸπ σα ἴῃ ΒΑΚ] τ 6] αβπηοα! 

τα Ποοϊπδίιο, Ῥυωΐονθα ροβία]ας αἴ 051 ΘρΊβοορὶ ᾿ᾶποὸ 

πη πλτπἰςαΐοτα αἸβροηβοπὶ; {πο6] ΡΓΌΓΒιι5 Ἰη α{116 ἔπ|5- 

βθῖ, 81 γαϊιπὶ οἵ ἤχιιπὶ 51Π61}}15. ΟΙΘΥ]ο18. ΒΟ ΠΘἤο τη 

{]ϑδοῖ. Ὑ Ἰάθίαν οὐσοὸ ΒΆ5111 βοηίθη α 510 δοοϊρίεπάα. 

Ῥϑε ἀἸΙ4ππὰτ ᾿πι πηι η1αΓ6 Π|, ΘΡΙΒΟΟΡΟΓιΙΠ.. ΔΥ}01 1110 
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Δ ΠΕ 8 ΠῚ ΘΘΠ5115.) ΒΔΟΓῸΒ ΠΗ ΠΙ5ΙΓῸΒ ; Π6Ὸ ἴῃ Ρ6- 
50Π85 ΘΟΥΙΠ1, 41{| ΠππιπῸ Δ 50} 1001 5σπΐ, οοηίογαϊαν 

γΘΠΊ 5510 (516 Θπὶ πὰ ̓ ΘΠ ΘΠ οἴ [ΓΔ 51 ΠΤ οϑὲ δὰ 

5 1ΟΟΟΘΘΟΓΘΒ ἢ {105 ΠΟῚ 56ΠΊΡ 61 ΟΠ ΠΠΠΟῚΣ ΤΉ] ΠἸδ[6- 

Υ͵0 53 01Ὸ 6556 ἄἶσηο5), 564] βδοιηάπηι Πρ γ86 46- 

ΒΟΥ ΡΕΟΙἶ5. [ΟΡ ΠΤ, ΘΟΠΊΤΉ 1115 (1126 4Δπ| οἰ θυῖοο- 

ΤᾺ ἤαΐ ΘΟ ΠΟ θ5510, ἃάθο τπ| 41 Θοο ϑ᾽α5. σαι ν- 

Πδηΐ, 4που]5. ΙΟ6Ὸ ΠῚ ΠΙ5 ΓΔ ΠΤ 0115. 1ΠῚΠΊ1ΠΠ1ΓᾺΓΘΠῚ 

ἀοποηῖ. Ηθθοο οἵ {τι86 τη σ Δ Π1 ἃ] 1Π] ΠΟΥ] Θ ἢῚ 

τοί [ἀοΐουτιμ ο]ου απ σΟΠΒοΡ  θιηΐ, δὲ Τπηρογὰ-- 

[ΟΥ]5 [Ἀγ 186 ΡΥ ΘΟ ΙΟ 65 τη} 105 σΟΠΙρ ΓΑ ιιηΐ, οἵ 

Ἰρ515. γεριιθ. ΡῈ] 1015 ΠΟ ΡΤ τΙΠῚ Αἰ ογθης Θηηο]π-- 

ΠΊΘΠΓΙ ; 5 {α] 46} ΠΟΠ ΟΠὨΊΠΪΠΏΟ ΟἸ 6 ]ο15, 566 115 4] 

4ΈΟΥῚ5 ἴθι ΡΟ 6 ΑΙ ΠΙ σι 5, ᾿τη Βη1 118 {15 5014 {1} 

Ρ δοϑίδηητβ ; {ποὰ «πάθη, δὲ σαιτη [ΠΠ06}} 511Π1118; 

ΠΟΗ ῬΓΘο θυ ΠῚ {ΠΠ|Π|115; αἱ ῬΘΥΒΡΊΟΘΡ6 Ροίεϑί 4υ]564015 

νοἰ θεέ. 

δι θονπαη ήδη, ἴα τὰῦ ποιηϊηαίϊπι ποη {τ δαί αν οογ 15 
«αἰθυβάαπη. τη ϊη 5 υ 15, {πὰ ΘΟΓΕΙΠῚ 51 ΟΟΘΘΒΟΤΊΒΕΙ5, 41] 

[ογίαϑθθ ἱπά συ οϑϑθηΐ πη ηἰβίθυἹο,, ὑγαη ΒΓ ΓΘ ΓΕ}, 

Τοηρα βαίϊι5. οἱ υἱάδίαν, αὖ ἀΘβουιρίο 51} ΠΡΘγὰ, οἵ 

4{1 δοο]οϑῖαβ σα θουπαηΐ, ἱπηπηπιηϊ αἴθ {πον 15. ἰοθῸ 

ταϊη ἰϑερα αἰϊθι5 ἀοποπί,, δου {πὸ Ππ61οῖο Ῥϑυτηϊα - 

ταν, 4αϊπαπη οοηβαὶ Δ ἀἸσοηαἹ,, φαῖγο Βα ΠαῚ 5ιηΐ 

Θχιηῖ!. Ηϊπο 836 ᾿πη πη! ἴθ ΠῸΠ ΟΠΊΠΪΠΟ ΟἰΘΓΙΟΙ5, 

5641 115. 41 4πον!β ἰοιηρογα ἃ] σπίτι, Ῥοΐουο 4ε- 

οἰαγαΐῖ, 

ἘΤνΙάς Αἀἀεπάλ.7 
6 ὅπερ οὖν 1 51. ΜΙί55. οπηπ65, ΕΔΠΠ ὥσπερ οὖν. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ρε΄. ἘΡΊΙΘΤΟΊΙ,Α. ΟΥ̓, 

ῬοΪονε 86 δἰρηϊῆοαι, {πο ᾿Γογθπ ἢ Π]185 ϑαπηοβα 5 ποῖ συ ἀθυὶί, Τιαπείαί οασατῃ ἴῃ Τα [8015 ΘΟ 5510 6 ΘΟ 

βία 181... “ατη νἱ5 ἴῃ τη 6 10 ᾿Ἰπηρ ἴα 15 ἀοραηΐί,; Θάβάιθ Πογίδξι πῇ Ῥουβθυθυθηΐ., Εἴ ΘΟΡΕΠῚ 4 ἘΠῚ 

ααί ϑριυ τα5 ἀιντηταίομ ποσαμπΐ, ΘΟΙΠ ΠΟ Π ΠῚ οἱ σο]οσαμαχ {πρστδη ᾽ 4 8 

Διαχόνοις θυγατράσι ' 'Γερεντίου κόμητος. 

Χ ᾿Εγὼ χαὶ Σαμοσάτοις ἐπιστὰς προσεδόχησα συν- 
"“: “- , ς«- ὦ ὙΠ 5. ὙΌΣ ΄ τεύξεσθαι τῇ χοσμιότητι ὑμῶν " καὶ ἐπειδὴ διήμαρ- 

τον τῆς συντυχίας, οὐ μετρίως ἤνεγχα τὴν ζημίαν, 
- Χχ ΝΥ 
λογιζόμενος πότε εἴη ἢ ἐμοὶ δυνατὸν πάλιν πλησιά- 

- .- -" ᾿ σαι τοῖς χαθ᾽ ὑμᾶς χωρίοις, 5 ἢ ὑμῖν αἱρετὸν τὴν 

Γ Τερεντίου κόμνητος  δερίοπιη (ὐοάἸοο5 ἀπιῖα] οο- 

Ῥίατη ἀεάοναηΐ οπιοπ απ τ ΘἀἸτογιπὶ Ρυανο ἰθοιο- 
πῖβ Φερεντίου χύμητος. Αἀάπαΐ 4υϊάατα (οάΠἸο65 περὶ 

πίστεως. (σά, ΟἸατγοπι. θεολογίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

« 

Τὶαεοτιςεὶς Τογοτχϊὶ (οπιῖὶὶς Πἰίαῦτις. 

Ἐρο οἵ οὰπὶ ϑιηοϑαί Δ γΘΠ]556Π)., ϑρ ΓΑ] 
γΘὨ ΡΠ ΤῺ ἴῃ 561 ΠΟ ΠΘΠῚ ΕἸ 411 γαϑίρδ : εἴ 

[1175 ΓΟῚ ΘΟΙΡΟΒ ΠΗ ΠΙΠ16 ἴδοίιι5.. 80 ΔΠΙΠΊῸ 

ἀατηπιιπὶ ΠΟῚ {π|1}; σΟμβ θυ π5. πα ποηδιὴ {τ|- 

ταστιμη 511, αἱ γῈ] ἜρῸ ΡΟϑ511ὴ ΓΕ 5115 ἃ ΓΕΘΊΟΠΘ5 

8. ἢ ὑμῖν 1 ἘΔ4ΠῚ ἢ εἰ ὑμῖν. Ν' Θου]απα Ἔχραηχὶ, ἔπη 

418 βοηἰοπ απ ἀοποτιιηαΐ, ἴππὶ Ταΐα ἄδοϑί ἴῃ 4πὰ- 

ἴπον Νῖ55. 

ΟΙ 5515 }1. 

ΑΠας 

σΟοΙ:- 

“ππο 373. 



ΟἹ 49415}1, 

(οπιθιηϊο 
Γαρτοπάα 

εογπὶ 48] 

ϑριγιίαπι 

βαποίαπι ἀϊ- 
οσὐπὶ 6856 

ογραῖ γἃ ΠΊ. 
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νοϑίγα5 δοσϑίθρο, νοὶ] γ Ὁ ]5 αὐ Ποϑίγαβ γθ ΠΡ θ0]4- 
σδαῖ, Ὑ Θγιιη) Πδθο 51η1 1η ΠΟΙΏΪΠΙ νο]πίαθ ροϑιίδ. 

Οἰιοα διιίθιη πιιπο ἀρὶ ταν. ἈΡ1 Ἰην ΘηΪ ΡΡΟΠοἸβοθη- 

ἴθ ἃ γο5 ἢ] Πτπη ΘΟΡ ΠΡΟ τι ΠῚ, [ερίτι5. ᾶπὸ οἱ θρ]- 

ϑ[ 0]. η} 464], ἡτι86 οἵ δα}! ΠΟ ΠΘιὴ νΟ]5 ρογίογας, 

δὲ ΠΟϑ[ ΠῚ ΔΠΙΠῚΪ 56 πίθητδιη ἀθοϊαγοῖ., 41] 561- 
Ἰῖοθὺ ΤῸ] συύαίῖα ΠΟῸΠ “651 ΠῚ ΠΊ115. ὙΘΒΕΡῚ ΠΠΘΠΪΠ1556 

Δ ῬΓῸ νοἱβ ΠΟΤΉΪΠῸ σι [5 ἈσΘΓΟ, απο το 15 
Ῥοποὸ Ῥοπᾶ 51{19. σθυ ΠΏ] πὰ, ΠΟΠ5. ΟρΟΥΡιι5. [ο- 

οὐηα, οἵ γϑῦθ ἰδ π|ᾶπὶ {ΠΠ1Δ 1Π ΠΙΘά]Ὸ 5ρ1Πηἃ- 

γτιη1. ΟἸοά δπῖτη οἰπ ἰᾳΠίαᾳ ΡΘΡΎΘΥΒ᾽ [5 ΠΟΥΏΙΠΤΙ ΠῚ 

ΒΑΘΙΠΠ ΟΕΈΒΛΒΕΕ 

Ε ματά ἐστε, 

ΟΑΡΡΑΒΠΟΓΟ, ΑΙΘΟΗΙΕΡ. 

ἡμετέραν χαταλαθεῖν. ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνα μὲν κείσθω ἐν 
τῷ θελήματι τοῦ Κυρίου. Τὸ δὲ νῦν ἔχον, ἐπειδὴ εὗ-- 
ρον τὸν υἱὸν Σωφρόνιον πρὸς ὑμᾶς ἐξορμῶντα ; 
ἡδέως αὐτῷ τὴν ἐπιστολὴν ἢ ἐπέθηχα ταύτην,προσ- 

ἡγορίαν ὑμῖν χομίζουσαν, καὶ τὴν ἡμετέραν γνώ- 
τῳ [ οΣ , τ τω -ὩὉ μὴν δηλοῦσαν, ὅτι οὐ διαλιμπάνομεν τῇ τοῦ Θεοῦ 

χάριτι μεμνημένοι ὑμῶν, καὶ εὐχαριστοῦντες ὑπὲρ 
ε« ὦ τ σ΄ ,ὔ [} ΕῚ - ᾿ ΕἸ ΄ 
ὑμῶν τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθῆς ῥίζης ἀγαθὰ βλαστή- 

ἔγχαρπα τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τῷ 
Υ ε , 5 7 3 -  γχχγνὰλ ᾿ ΘΑ ΄ ὄντι ὡς χρίνα ἐν μέσῳ ἀκανθῶν. Τὸ γὰρ ὑπὸ τοσαύτης 

διαστροφῆς τῶν παραφθειρόντων τὸν λόγον τῆς ἀλη- 

νου [4115 ἀοο ΓΙ Πα ΠῚ ΘΟΥΓΗΠΊ ΘΠ πη} γ05 οἰ γουμη- 200 θείας περιχυχλουμένας μὴ ἐνδοῦναι πρὸς τὰς ἀπά- 

βίθί, τη] Π16 ἰδιηθη ἔγαθα!ιι5. σα 15., πθὸ δά 

ν]βθπίθιη ΠπΠ6 ΠΟΥΙΓαΐΘ ἢ] ΓΘ]10115. ΔΡΟΒΙΟΪ]ΙΟΙ5. ἢ - 
Ὧοἱ ἀθοιιμηθ 515 ἐΓᾺ Πϑ ΘΓ ΠΗ]; Τα ποθ 0 πο π 41- 

ΘΠ 51.) ΡΙῸ 400 σύαῖθθ ΠΙΆ σΠ85 Π)60 ΘΆΠΕΙΙΡ Ὁ 

4αομηοο ΠΟΠ ΠΙᾶσΠᾶ5 ἰατι 65 ν0}}}15 ΤΠ ΘΡΙ 0 οοη- 
ΟἸΠἸθὲ9 Τη Ῥαΐγθην δὲ ΕἼ] πὶ δὲ ΒΡῚ ΡΠ 58 ΠΟΙ] 

ΟΡΘαΠ|5.: οανοῖθ πὸ πος ργοδεῖ5 ἀδροβιίιη. Ῥὰ- 
ΓΘ] ΓΘΙΊΙΠῚ ΟἿ ΠΠ1Π} ΡΥΙ ΠΟΙ τι ; ΕἼ ΠΠ τι πὴ τππ]σθ-- 
ΠΙΓΠῚ., ΘΧ 60 σΘΠΙ ΠῚ 5. ϑ ΘΓ ΤΠ) θιι πη, ΡΟ [ΘΟ τι ΠῚ 

6Χ Ρϑυδοϊο , Ἱπη σΊ ΘΠ ὙἸν 8), ῬΑΙΡΘΠῚ ἰο πὴ ἴπ 

ΒΘΠΊΘΕΡ50 οϑίθπ ἀθηΐθιῃ : ΚΡΙΡΙ τππ ϑαποίμ δχὶ- 
5[6Π118Π| ἃ 60 ΠαΡοπίθη, ϑβ8 ποι αἴ]5 [ΟΠ ΘΠ, 

ὙΠ} ν] 85 ΘΟΠΟΙ Δ ΡΊΘΘΙῚ., ΘΓ ]ὰ ΠΔ ΡΟΡ[οῖο5. οἤ- 
ΟἰΘηἴθπι: ΡῸΡ 4π6πὶ ΠΟΠῸ ἰπ {Πππ|πὶ δ ορίαξιν., 

οἱ 1Ἰά φιοά πιογία]θ θϑῖ., ᾿Π] ΟΡ  Α] Παῖθ ἀοπδίι: 
σΟΠ] ποίη ῬΑ τὶ οἱ ΕἾΠΟ ᾿π Ομ Π 115, ἴῃ σ]ουΐα, 

Οἱ δοϊθυπιΐαϊθ,, 1π ροϊθϑίαϊθ οἱ γοῦπο., [πὶ ΟΠ] ηΪΟ 

οἱ ἀϊνιηιταΐθ, φαθηιδ πιο πιπ οἱ 10,58 θα Εἰβιηδ 15 

58] ΠΟΥ. {Ρ 1Π10 ἰθϑίαίαν. Αἴ νθρῸ 4πὶ δαὶ Ε1- 

ἸΠπππὶ πὶ ϑΡΙΡΙπτὴ ἀϊοσιιηῦ 6556. ΟΡ ΠΡ Δ ΠῚ, 81 

ΟΠΊΠΪΠΟ ΞΡΙΡ 1 ΠῚ 1Π ΠῚΪΠ]5ΓΓΟΓΙΙΠῚ ἃ 6 5ΘΥΨΟΥ ΠῚ 

Α τας, μνηδὲ τὸ ἀποστολιχὸν τῆς πίστεοις κήρυγμα χα - 
ταλιπούσας πρὸς τὴν νῦν ἐπιπολάζουσαν χαινοτο-- 
μίαν ὃ μετατεηῆναι, πῶς οὐχὶ μεγάλης μὲν πρὸς 

᾿ ᾿ ς , νῃ κι , δ ἡ ςσνΝ ΄ 
τὸν Θεὸν εὐχαριστίας ἄξιον, μεγάλους δὲ ὑμῖν ἐπαί-- 

νους δικαιότατα προξενεῖ; Εἰς Πατέρα χαὶ Υἱὸν καὶ 

ἅγιον Πνεῦμα πεπιστεύχατε " μὴ προδῶτε ταύτην 

τὴν παραχκαταθήχην. Πατέρα τὴν πάντων ἀρχήν" 

Υἱὸν μονογενῆ, ἐξ αὐτοῦ γεννηθέντα, ἀληθινὸν Θεὸν, 
Ὁ 7 Ἂ ἷρ Ὁ “ 

τέλειον ἐχ τελείου, εἰχόνα ζῶσαν, ὅλον δειχνύντα 
5 ἐν ἑαυτῷ τὸν Πατέρα - Πνεῦμα ἅγιον, ἐκ Θεοῦ τὴν 

, Ν᾿ Ὁ Δ “ἢ " ὕπαρξιν ἔχον, τὴν πηγὴν τῆς ἁγιότητος, δύναμιν 

ζωῆς παρεχτιχὴν, χάριν τελειοποιὸν, δι᾿ οὗ υἷοθε- 
- “ 4 Ὁ 5 "2 κ ΡΟΝ 

τεῖται ἄνθρωπος, χαὶ “ ἀπαθανατίζεται τὸ θνητον, 
ΡΝ Η " ᾿ 

συνημμένον Πατρὶ καὶ ΥἹῷ κατὰ πάντα ἐν δόξῃ χαὶ 
“ , 

ἀϊδιότητι, ἐν δυνάμει χαὶ βασιλεία, ἐν δεσποτείᾳ 
᾿ τ ,ὕ χαὶ θεότητι ᾿ ὡς χαὶ ἣ τοῦ σωτηρίου βαπτίσματος 

ὉΝ - ε δ ,ὔ ,ὔ “ἢ ᾿ 
παράδοσις μαρτυρεῖ. Οἱ δὲ χτίσμα λέγοντες ἢ τὸν 

᾿" - λ 
γΥίὸν ἢ τὸ Πνεῦμα, ἢ ὅλως ἢ αὐτὸ εἰς τὴν λειτουργι- 

Ν ,ὔ Ὁ 

χὴν χαὶ δουλικὴν χατάγοντες τάξιν, μαχράν εἰσι τῆς 

ἀληθείας, ὧν φεύγειν προσήχει τὰς χοινωνίας χαὶ 
5. λυ κ , ε ὡ, Ἃ ΒΥ “ 
ἐχτρέπεσθαι τοὺς λόγους, ὡς δηλητήρια ὄντα ψυ- 

γράϊσιιπε οὐ πθη , Ιοπσα ἀρδαηΐ ἃ γουιαῖθ: 4πὸ- α χῶν. ᾿Εὰν δέ ποτε δῷ ἡμῖν ὃ Κύριος γενέσθαι χατὰ 
γα {πσὶθηα ΘΟΙΠΠΊΠ1Ὸ ἃ ΒΘ ΡΠ] Π65 ν᾽ η 1, 

ψ ] τ Δ ΠῚ ΠΠ ΔΙῚ ῬΘΙΠΙΟ165. Οποά 51 ππηηταιη Πο- 

ΤΏΪΠ0 ἰδ ΊΘηἴ6 [ἢ ΠΠΠῚΠ ὙΘΠΙΔΠ,15., [τι5ῖτι5 νῸ Ὀ15-- 
οαπὶ ἀθ ἢΠθ ἀἰββούδηι ; δθο αὐ οχ ἀθάμποιβ 6 

ΒοΡΙΡίαγα ἀΘ ΠΟ 5 ΡΑ ΟΠ 115 ἔπ} γΘΡ Γα 5. Ὑ]Πη 
ἴὰτὴ ἢ 8Ο 6515 «6 01] 1ςαἴθη ΡΟΥΘ Ρ οἰ 15. 

ἢ ἐπέθηχα 1 51. Νῖβ5. οοάϊοοβ βοχ, ἘΦῚῚ ἐπέδωχα. 
ἃ μετατεθῆναι Ηδπο γόσοπι, {πὸ ἀδοϑί ἴῃ 6115, ἜΓαΪ 

οχ Μϑ5. φυϊπάαθ. ιπάάτη (οάϊοοθβ. μαροπὶ θ᾽ θιη 
χενοφωνίαν, σαπα οοπιπιδηία. 

ν ὕπαρξιν ἔχον 1 Οιμάδπιν (οάϊοο5 ὕπαρχον. 

΄ - -ὩοαἉ ͵ 

ταὐτὸν, πλατύτερον ὑμῖν τοὺς περὶ τῆς πίστεως ἐχ- 
΄ ᾿ Ὁ - 

θησόμεθα λόγους, ὥστε μετ᾽ ἀποδείξεων γραφιχῶν 
᾿ α΄ ἄν ΕΣ ,ὔ τί " Ἀ Χ Ν - δα 

χαὶ τὸ τῆς ἀληθείας ἰσχυρὸν χαὶ τὸ σαθρὸν τῆς αἷρε- 

σεως ὑμᾶς ἐπιγνῶναι. 

ς ἀπαθανατίζεται 81. Μ85, σοἄϊοο5, ἘΠ1Ὶ ἐπαθανα- 

τίζεται. 

ἃ αὐτό Ἵ 5165 ᾿πνοπίπη15 ἴῃ γί θιι5 τ οἴ τιβ ΕἸ5β1 πη15 (ὁ -τ 

ἀἸοῖθι5 οἵ. ἃ1}115 ποθ 1}}15. ΜΖ πι αὐτοὺς. Δ εἰιπι εἰ 

δ ρύνίειετι. 



Ἵ ἘΡΙΘΤΟΙ,Α ΟΥἹ. δὴ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ος΄. ἘΡΊΘΤΟΙΙΑ ΟΥἹΙ. 

ΜΗπίοσι πηαχίηλῖ8. Ὑγ α Ρ5. ρυάϊει πη Βαβ.] 18. ἴῃ δὰ Ρογο στ πα το π6 οορπογογαΐ, Ναπο δοοορία ἃ ὁῸ 

δρ βίοϊ στοϑροηάοὶ, οἱ δα ρογβουθναη πὶ πουίαξαν, 

Στρατιώτῃ. ΜΙ. 

Ὑπὲρ πολλῶν ἔχοντες εὐχαριστεῖν τῷ Κυρίῳ, Ομ ᾿1Ὸ Πλ1|1{15 46 θαπι σύαίθϑ ΠΟΠΪΠῸ ρ6}- 

ὧν χαὶ ἠξιώθημεν παρ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς ἐπιδημίας ΒΟΙνΟΙ6., Πυδ ἃ 60 ἴῃ τηθὰ θυ ρυἸ Παιῖοπ6 δο-- 
ἡμῶν, μέγιστον ἀγαθὸν ἐκρίναμεν τὴν γνῶσιν τῆς ν ΠΘρΪ; Ῥοπιιη) Πα ΧΙ ΠῚ {Πιάϊοαν!., 4ποά ΒΟΠῚ 

σῆς τιμιότητος, τὴν παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ Δεσπότου πας ΟΙΜΪΠΙ ἄοπο ΡΥ φϑ απ 18} ἐππιᾶτη ΘΟσΠΟν  ΊΠη.1- 

ρασχεθεῖσαν ἡμῖν. "ἔγνωμεν γὰρ ἄνδρα δεικνύντα, ΓΠΠ1 ΘΠΪΠῚ ΘΟΡΠΟΥῚ; 41||1Π ΠΉΠ]Π1ΑΡῚ δἰΐατη νἱΐὰ Ρ61-- 

ὅτι καὶ ἐν τῷ στρατιωτιχῷ βίῳ δυνατὸν τῆς πρὸς [Θοξτιπὶ Τ)6] ΔΠΊΟΡΘΠῚ οἴ αν Ἰ [ΓΘ 1 5ΘΡΨΑΡΙ ῬΟ556 
Θεὸν ἀγάπης τὸ τέλειον διασῶσαι " χαὶ ὅτι οὐχ δὲ ΟΒνἸδεαπιιη ΠΟ 6 Χ ὙΘΒΕΠΠΘΠΕΙ [ΟΡ πὰ, 564 6Χχ 
ἐν τὴ περιδολῇ τῆς ἐσθῆτος, ἀλλ᾽ ἐν τὴ διαθέσει τῆς ΔΠΙΠῺΙ Πα] τι ἀἸρΠΟ501 ἀοἴσθγθ ἀθπιοπβίναης. Ἐλ 

ψυχῆς ὃ Χριστιανὸς ὀφείλει χαραχτηρίζεσθαι. Καὶ ᾧ{π|πὸ ἸρΊΕν ΠΡ ΘΠ Ἰ5511Ὲ6. 511} ἔθου! ΘΟΠΡ ΘΒ. : 
τότε οὖν μετὰ πάσης ἐπιθυμίας συνετύχομέν σοι" δἰ ΠΕΠΟ, 4 ᾺΟΤ65 γθοου ἀον, τηάχῖηᾶ ἔλαθον ν τ - 
χαὶ νῦν, ὁσάχις ἂν εἰς μνήμην ἔλθωμεν, μεγίστης ΡίΔ[6. Τίδαιι6 5ΕΓΘΠΕΘ ἅ56, δὲ σου γοΌΡογαγ, οἱ οὶ 

ἀπολαύομεν εὐφροσύνης. Ανδρίζου τοίνυν, καὶ ἴσχυε, διπθίοια ΠῚ ΡΟ ἃ0 ἈΠΌ ΘΙΘ ΒΘΙΏΡΟΙ δἰπάθ, τ οἱ 

χαὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην τρέφειν χαὶ πολυπλα- ἘΡῚ βοπουτηΝ ἃ0 60 οορὶᾶ ἀρονοβοδί. ΝΠ] διι- 

σιάζειν ἀεὶ σπούδαζε, ἵνα σοι χαὶ ἣ τῶν ἀγαθῶν Ε ἴ6Π1 ᾿πάϊσθο ΡΒ ΠΘηἴΟ, 410 ἴθ. ΠΊΘῚ ΠΠΘΙΠΟΙ ΙΗ 

6556 Θἰθοθδι", ΟἸ1ΠῚ} 165 ᾿ρ588 ρϑυμ θαπὶ ἰθϑίπηο-- παρ᾽ αὐτοῦ χορηγία ἐπὶ μεῖζον προΐῃ. Ὅτι δὲ χαὶ 
ἩΪ ΠΏ. « - ,ὕ Ν τ “ Ν ,Κ ἡμῶν μέμνησαι οὐδεμιᾶς ἑτέρας ἀποδείξεως προσ-- 

δεόμεθα, τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων ἔχοντες μαρτυ- 
ρίαν. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ οζ΄. ἘΡΙΒΘΤΟΙ,Α ΑΥ̓ΤῚ. 

Ζυ]ἴαπι σομβοϊαἴαι., {πᾶπὰ ἦπγιι5 Θχδοίου Ῥ ΓΟ Ἶ55ῖ ἱΠη ΠΙΘ ΠΟΙ ῬΥΟΠΊοαΐ. βου ρβῖθ586 886. αἱ δά 1Ππ|πὶ οἱ δά 

ἨοΙ]αάϊιιπ, 564 δα Ῥυωϊδοϊαπη ΒΟΥΊΌΟΥΘ ἃιι511 ΠῚ ΠΟΠ 6886. 

᾿Ἰουλίττη ἐλευθέρα. Ψψωϊω υἱάμπμ. 

Ξ γ5γ.) - ,ὔ 2 ἘΣ ΥΑν ΡῈ ΕΣ Πάνυ ἠθύμησα τοῖς γράμμασιν ἐντυχὼν τῆς εὖ - 
, Ἵ 

γενείας σου, ὅτι σε πάλιν αἷ αὐταὶ περιέχουσιν 
ς᾽ , Ν , - - »" 2 , [4 

ἀνάγχαι. Καὶ τί δεῖ ποιεῖν πρὸς ἀνθρώπους οὕτω 

Οἰηηῖπο ἀοϊαὶ,, Ἰθοιὶθ. ΠΟΙ 4115. ἔπι85. ἢ ΘΙ 15, 
4πο4 ορράθπι [6 ᾿τθυπιη. ΟἸΓΟΙ ΒΘ ΔΗΘΈΒΙ188. 

Ἐσαχαά αὐΐθηι ἔλοϊθηάτιπι ΠΟ μη] Π]]ι15., 1[ἃ νι 51-- 

“ παλίμόολον ἐπιδεικνυμένους τὸ ἦθος, χαὶ ἄλλοτε 201 ρ6116 οϑίθπ θημι5 ᾿πρϑηϊτμη 5 οἱ ἃ}185. ἰππια 41- 

ἄλλα λέγοντας, καὶ ταῖς ἰδίαις ὁμολογίαις μὴ ἐμμέ- Δ᾽ σΘ ΠΕΡ 5., ΠΘΟ 5(ΠΈΠ} 115 ἴῃ 51:15 Ἰρβουιιηι ῬΔΟΙ5 ἢ 

νοντας; Εἰ γὰρ μετὰ τὰς ἃ ἐπ᾽ ἐμοῦ χαὶ " τοῦ ἀπὸ 81 οπίηι ροϑὲ [λοῖα5 ΟΡ ἂΠῚ ΠΙ6 Εἴ ΘΟΓΆΠ Ἐχ-Ρν- 

6 παλίμιθολον] (οἴ5]. αἴονααο, 6ρ. δεοιπά 85 οὗ (]6-- 

το π. παλίμιουλον, οογδὶἰιὶ ποπὶ ἰοπασθηι. 

ἃ ἐπ᾽ ἐμοῦ 1 51. Μ85. 56χ. Ε41 ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
» τοῦ ἀπὸ ὑπάρχων 1 Εκ Ῥγρίοοι!β ἀϊοπηΐαν {αὶ 41- 

δηϊίαία Ῥγναΐθοι ρου απο διπΐ, γ 6} 1111π8 Οὐ μη [ἃ 

Ῥὲν οοά]011105 δοοορογαηΐ. (ϑυιβηαπῃ 1116 51}, 46. 40 
ΒΑΒΙΠ 5. Ἰοσυϊίαν, οἵ ἴῃ Οδρραδοοία, ἂπ αυϊδααᾶπι 

ΟἸαϑβοῖ. ἹΠ, 

ΖΠ ας 

σσσογιι, 

“ππο 372. 
Ἵ 

Ῥρουίοοι 9 
Ὅδι ἁπτοῦ 

ἴῃ νὰ πνῖ- 

Ἰιιατὶ. 

“ἴα 

σΟιχχχυιῖς 

“ππο 375. 

6] αβπιο δ! ὀχϑιαἰουϊέ, ῬΙαπθ πεβοῖο. Μα]ῖο ἸΠοπίλι5 16- 

βϑυθηὶ τοῦ ἀπὸ ἐπάρχων, 6χ-ΡΠ οί ἐδιιδ. Ῥταϑι 65 ΡγῸ- 

νἰποίασαπι γοσαπίαν ἔπαρχοι ἱπῆνα ἴπ Ερίδβῦ, 21 οἵ 

24). ὕὕπᾶε εἴΐατη ργονίποϊα ἀϊοῖταν ἐπαρχία. γιάς- 

τὰν ΒΆΒΠ1π5. ΑΙΙαοπὶ πὰς ἀϊδαϊζαϊο ρου Γαποῦιπι (651- 

Βηαγο. 
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[δοιἰ5 ῬοΙ οἰ Δ ΠΟ Π65., παπο «ταδὶ 1Π1] ἀϊ χ βϑθῖ, 
ΤΘΠΊρΡτι5. Ρ ῬΘϑ τα τα π 1(ὰ οοαγοίας : γι ἀθειν" 116 ὙἹν 

ΟἸΏΠΘΠῚ ΘΡσἃ ΠΟῸ5 ΡΕΘΠΟΥΘΠῚ ἃ] 6 Οῖ556. Τα ογὰ5 ὰ- 
πθη δα ἵἡΠπ ἀδάϊ, ΡΌΔΟΥΘΠῚ ᾿ΠΟΙ ΙΘΠ5., ΘΙ 416 

5118 ῬΓΟΠΉΪσϑᾶ ἴπ ΠΊΘ ΠΟΥ 81 ΓΘ ΟΟΔΠ5. ΒΟΥ ρ5] δῖι- 

[θη δὲ δἀ Ἠο]]δάϊαπι, Ῥιφ δου! ἀοιηθϑι!σιτη., τς 

ΡΘῚ ἰρϑίιπι 46 ἔπ||5. Τ 115 ΘΘΡΈΟν ἤδὶ ῬΡΘ ΘΟ 5. 

Ἐβο δηΐῃι ἀθοθῦθ ΠΟΙ ριανὶ [δ τα ΤΏ1Π] ]ΙοΘη- 

{180 5.1 ΠΠ6 6 οαπΠ| δ ηἴο Ππά]6 6; 60 4ποἀ ποπάπιπ 

οἱ ἀθ α|}ὰ τὰ ρυϊναία βου ΒΟΥ ΠῚ, ΨΕΡΘΑΙ 116 6 
41|ὸ Ρᾶοῖο γθπὶ ἱπηργΟ 61 : ΠΌΪΡΡ6. Οοἴμπη. 511ΠῚΠ}1 

ΥὙἹΡῚ ἴῃ 6] αϑιηοαϊ 6 ι15, τὶ Ποϑι., ἔμ] 6 1Ραβοδη- 

ἴα. 51 ΘΡσοὸ δἰψαϊὰ 1π46 δοσθάθι θιηο ππηθηι], 

οὐῖς Ἠδι]δάϊο δάἀςου θοπάμιπι., νἱγῸ δὲ ΡΡΌΡΟ οἱ 

ΟΡ π6 46 π|6 βϑημθηι, δὲ αι {ἰπηθη 1], οἱ 

5] 181 ΠΡ Γαίθ τ ἀρ Ῥυοίδοϊιι πη) Οἱ ΕἸ ΠΘ ΠΕ]. 

Ῥοίδϑβε αἰιθη} ϑαποίτιθ ἴθ ΘΧ ΟΠ ΦΘΡΠΊηἃ Θχὶ- 

ΠΊΘΙ » 51] Πηοο ΘΧ ΔὨΪΠ1Ο Υ61}Ὸ ἃ6 5]Π061Ὸ 5Ρ6Π} 1Π 

60 ΓΕΡΟΠΔΙΏΙΙ5. 

5. ΒΑΒΙΠΙΣ 

ς τοῦ ὑπάρχου... ὁ ὕπαρχος 1 1 ερτίυν τοῦ 

ὁ ἔπαρχος ἴπ οτημῖθιι5 τιοϑι τὶς. Ν85,, 14 οϑί., Μεά.. 

ἐπάρχου εἴ Όχ 

ΟΟ15]. αἴτοςαο, Βορ, βοοιπᾶο, αι. οἱ (Ἰ]άγοπι., Πῖ5ὶ 

4ποα (οἰβ!᾽πἴαμτιβ Ῥΐπητ5. πάρ ῖ τοῦ ὑπάρχου. 516 

οἰΐαπι 1πἴτὰ τη Εριϑι. 109 Ῥγωίεοξιι5 Ῥγϑίου το γ σα [ΠΣ 

ἔπαρχος ἴχπι ἴῃ 6115, ἴα πὰ ἴῃ «αδίπον δῖ55., Ζ481- 

Βαβοιπι 11 ορ βέοϊα || σο]]αἴα, Ὗ' ἃ] δϑῖτις σατῃ Ὁ]1-- 

ΤΊΡιι5 “ΟΕ 1551Π|15 ὙΠΓ15. ΟΡΙ παῖ αϊτατη 416 ὙΟσΘ τη 

π11}1]0 ἀ Ιου τηϊπ 6 5011{8 Δ τ5ΠΓΡΆΤΊ, Νοῖ, 1 ἴῃ. ΠΡ. ἦ 

ἄς τα (ἰοπβίδθίϊηϊ, ϑοα [ἀπηθη «βου πηθη ρου βριοῖ- 

ἴὰν οχ Ν οι εἶα ΤπηροΥἹ εἰ Οοάϊος Τ]ιοο οβίαπο οἱ ἃ}115 

6] απο πποπ ατη 115, ἴῃς Φαῖθιι5. 4 πο 165. Ῥω ίδοξιβ 

ταπίπτη ἀϊοϊξαν, τοῖοι Ρτρίουιο 1η[6]]Π1σιίατ ; π6- 

46 μῖο Εἰξα]ι5. τοοίουθιι5 ῬΓΟΥ ΠΟΙ τι ἁιιΐ 4115 

Ῥοϊεϑβια!]!ι5. {γα ν, Θχοθρεβ Ῥιφίδοιςις {Ππ015. εἴ 

Ῥγίοοϊο Απριβία! ΑΕΟΥρΡΏ, Ῥοῦτο Τ αἰϊηθ τοοὶ 

01) ἔπαρχος τοβροπάεί, 5ε4 ἔπαρχος. {Ππᾶ6 ΘΟ] σἸταγ 

πθο γόσθπὶ ἔπαρχος ἰΐὰ ΡΓΟΡΥ Δ ΠῚ) 6556 Ῥυφίοοι Ῥγα- 

ἴοτῖο, αὖ διιπὶ γ6] 5014 ἀδϑισποῖ; ποο ὑπάρχους 4101 46- 

Βοτα 605 {αῖθιι5 ἀρια Γι αἴῖπο5 ΡΎΦ 6 {1{{π]π|5 πὸπ 46- 

εγγοίαν. Ηφο σομἢ γι ΔΤἹ Ροβϑιηΐ ἐχ Πίοης (ὑαϑοῖο, 

41 46 (δβαγὸ Απιριϑβίο 5ῖς Ἰοψαῖξαν 10, δδ. μὰς. 868 : 

τότε δὲ πρῶτον χαὶ ἐπάρχους τῶν δορυφόρων δύο ἀπέδει- 

ξεν. Οὕτω γάρ τοι αὐτοὺς καὶ ἐγὼ μόνους τῶν ἐπαρχόντων 

τινὸς, ἐπειδή περ ἐχγενίχηκεν, ὀνομιάζω, 7 πο ἀμίοπι ργῖ- 

ΟσΟΕΒΑΒΕΞ, ΘΑΡΡΑΘΌΟΟ. ἈΚΘΟΠΙΕΡ. 

ὑπάρχων ὑποσχέσεις, νῦν, ὡς μηδενὸς εἰρημένου, 

οὕτω στενοχωρεῖ τὴν προθεσμίαν, ἔοιχε παντελῶς 
ἀπηρυθριαχέναι πρὸς ἡμᾶς ὃ ἀνήρ. Πλὴν ἀλλ᾽ ἐπέ- 

στειλα αὐτῷ, ἐντρέπων αὐτὸν χαὶ ὑπομιμνήσχων 

τῶν αὐτοῦ ὑποσχέσεων. ᾿Κπέστειλα δὲ καὶ ᾿λλα-- 

δίῳ, τῷ οἰχείῳ “ τοῦ ὑπάρχου, ἵνα δι’ αὐτοῦ δι- 

δαχθῇ τὰ χατὰ σὲ ὃ ὕπαρχος. ᾿Αυτὸς γὰρ μέχρι το- 
σούτου θαῤῥῆσαι δικαστῇ τοσούτῳ οὐχ ἐνόμισα ἐπι- 

᾿ τὦ 

Β (άλλον εἰναί μοι, διὰ τὸ μιηδέ πω περὶ ἰδιωτιχοῦ 
,, [ .- πράγματος αὐτῷ ἐπεσταλχέναι, καὶ ὑφορᾶσθαι χα- 

τάγνωσίν τινα, ὡς οἶδας, εὐχόλως τῶν υεγάλων ἀν- 

δρῶν ἀγριαινόντων πρὸς τὰ τοιαῦτα. Εἰ μέντοι τι 
ἔσται ὄφελος, ἔσται τοῦτο διὰ “Ελλαδίου, ἀνθρώπου 

Δ - εἶ ᾿ -, ἀν , Α ᾿ χαὶ χρηστοῦ χαὶ περὶ ἡμᾶς " διαχειμένου͵ χαὶ Θεὸν 
φοδουμένου, χαὶ παῤῥησίαν ἀιλύθητον ἔχοντος πρὸς 
κὰδ -ΑΣΨΝ ᾿ ἊΑ [2 ἃ - ΄ τὸν ἄρχοντα. Δυνατὸς δὲ ὃ ἅγιος ὅ διαγαγεῖν σε πά- 

᾿ “ 2 
σης θλίψεως, μόνον ἐὰν ἀληθινῇ χαὶ γνησίᾳ καρδία 

ἐπελπίσωμεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

παιιπι εἰ Ῥγωίεοίος Ῥιωιουϊαπογασι τοὶ λετιτγν εἶτιο 5 

ἐπιδεϊ, δὶς οπῖπι εἰ 650 [ιο5 δοίος ἱπίδ 605 σψιιΐ 

Ργωϑιιπέ αἰϊοιιὶ πειπενὶ, φιιαπεϊοψιίά θην ἴα τιδιι5 οὐτί-- 

για, ἀρρεῖϊο. {ἀγτὰ ἴυσπι ἐσσο φἴαϊ (4551 Ῥιυφζογίο 

Ῥυωΐδοι ρρορτῖο 4αοάδπι {{{π|0 ἀοβι ΠΑΡ 5ο]Ραηΐ, 

411 εἶδ τ] ηΪτη 6. ΘΟΙΏ ΤΊ Π15 6586: ΟἸΠῚ 4}1|5. ροΐοβία !- 

Ρα5. Νεππο ἁὐΐοτῃ 14 ἀϊχογῖ 46 ἐπάρχου {Ππππ|0. Τπάς 
56 ααϊί αν Πςα] απ ὑπάρχου Ῥτορυΐπ 6856. ῬΥΘΙΘΟΙΙ 

Ῥτωτογῖο, ἃς σα] ραπ 05 6556 ΠΥ αΥ]ο5 1π πιπ1115 ΠΟ Το 

᾿πυπηταἰϊοπο ; 5] {πὰ πᾶο ἔπαρχος γο] {1 ρρορτῖο {1- 

10 ἀρρο]] αν, ας ἴπ πος ΤΙομἿ5. (οϑιϊπηοῦϊο,, οἵ ἴῃ 
Ἰοοῖβ Βα δὲ ταὶ {{{π|0 1ιἰδίονϊο Εν στ ἀρὰ Κ᾽ 416- 

βία, πὲ 51 Βροΐογοβ. ργουϊποϊαταπη οἱ (Ομ 1[68 γο- 

οοηίαν ὑπάρχου, γ 6] αῦ οὐπὰ Φυ]Π]αητ5 ΟΥθη 18 (Οπη65 
ΔΡΡΟΙΠδίιν ἑῴας ὕπαρχος ἀρ Ὑπεοάοτεῖ, Ηἱβί. Ἐὸ- 

οἸ65. ἢΡ. 8, σἂρ. 11, ἀπὸ οὰπὶ Ῥοπίοῶ Υ Ἰοασίασα 

τερον ΝΖ ηζεπιιβ τῆς Ποντιχῆς μοίρας ὕπαρχον 
ΡΡο]]αι, Οταῖ. 30, ραβ. 358. Τιτα]5 ὑπάρχου τεβίῖ- 

τὰθπ ι5 ἴπ ΒΡ ΙΟΥΊΡιι5 Ἰοοἷβ, ἐπάρχου ἁπίθηι ἴπ ροβίο- 

ΤΊουΊΡιι5. 146 Νοΐαμη ρυδοθοπίομ. 
ἢ γϑῖὶς εἰΐαπι (οάεχ (151. 287, 5βὶπε 110 δάνον- 

Ρὶο. 

ἃ διαγαγεῖν 1 81. οοἄϊοο5 Μί55, Ῥυῖπια Ῥαγίϑιθ 515 
εἄϊίῖο διάγειν. 

"δι. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ρη΄. ἘΡΙΘΤΟΙ,Α ΟΥ̓ΠΙ. ας 
ΟΟΥΧΧΧΥΤΙ! 

ΜΊΡΑΥῚ 568 βἰηϊ οι, φαοα οπὰ Τα] {5 ἔΘπι ριι5. ΘΟ ΠΟΘ βϑα ΓΙ ΠῚ 56 ῬΓΟΠῚἰβιϑδοῦ, πιιπῸ ΡΥ ΟΠ 558 ῬΡουἤσογα ποῖϊὲ, 
Ἀδονοοαΐ οἱ ἴπ πιο που πὶ ΔΙϊ ἃ ῬΓΟπαϊββαπι 46 Ομ αν 5 ΟππὨΙθιι5, δὶ ἀαγιπὶ ἄὸ 41ὸ Θοπγεπογας δοοορίββοῖ, 
γἱάπο το ἀεηάήίς. 

Τῷ χηδεμόνι τῶν χληρονόμων Ἰουλίττης. 

᾿Εθαύμασα ἀχούσας ὅτι τῶν χρηστῶν ἐχείνων ἐ [ 
τὭ τ ’ Ἷ 

χαὶ πρεπόντων τῇ σῇ ἐλευθερίᾳ ὑποσχέσεων ἐπιλα- 
θόμενος, νῦν σφοδροτάτην χαὶ ἀπαραίτητον ἐπάγεις 

ἊΝ »; Ὁ ἂν [ΩΣ Γ ὶ ,ὔ ΕῚ 72 "» 

τὴν ἀπαίτησιν τῇ ἀδελφῇ τῇδε " καὶ τί εἰχάσω ἐχ 
τ ν }} τῶν λεγομένων, οὖχ ἔχω». Σοί τε γὰρ πολλὴν παρὰ 
-Ὁ ἃ , τῶν πεπειραμένων σου μαρτυρουμένην ἐλευθερίαν 

.- “ “" 

σύνοιδα, καὶ τῶν ὑποσχέσεών σου μέμνημαι ὧν 
τ ΩΣ ΕΣ ,ὔ Α 

ἐποίησας ἐπ᾽ ἐμοῦ “ χαὶ τοῦδε " λέγων ἐλάττονα μὲν 
Ἁ Ν γράφειν χρόνον, πλείονα δὲ συγχωρήσειν, ἦ διὰ τὸ 

ΩΝ ων. ᾿ 

βούλεσθαι συμπεριφέρεσθαι τῇ ἀνάγχη τοῦ πράγμα-- 
ΩΣ ’ ΡΣ 

τος, χαὶ συγγνώμην παρέχειν τῇ ἐλευθέρᾳ ἄναγχα- 
τῶ Ὁ , « 

ζομένη τοσοῦτον ἀθρόως ἐχ τῆς οἰκίας προΐεσθαι 
- " , 

χρῆμα. Τίς οὖν ἣ αἰτία δι ἣν ἣ τοσαύτη μεταβολὴ 
Ἷ, 5.0 “- Ε Ε ΠᾺ) ΞΕ ΟΣ Ε γέγονεν, ἐγὼ νοεῖν οὐχ ἔχω. Πλὴν ὅπερ ἂν ἡ, πα 

Ὁ ΓΩ τ [2 

ραχαλῶ σε μεμνημένον τῆς σεαυτοῦ ἐλευθεριότητος, 
Τ' Ἁ καὶ πρὸς τὸν Κύριον ἀπιδόντα τὸν ἀμειδόμενον τὰς 

Ζιίονὶ παγθάππι Τιείω. 

ΜΠΡΑἴι15. 511Π1 5, ΠΡ] αἰιάϊνὶ [6 Βοπαγιτη {ΠΠαγίιπη 
ῬΓΟΠἸ5ΒΙΟΠτιτὴ 86 ΠΠ ΡΘΡΑ] ΔΕ] ἴπ|85 ΟΠ ΘΠΙ ΘΠ ἔϊπιΠὶ 

Ὁ ΟΡΙΙτππ, πτιης ἢτς ΒΟΓΟΥΪ ν᾽ ἐἰ5ϑ᾽ ΠἸΔ τ ἃς 1Π1- 
ΡΟ ΒΠ]ΠΘΠῚ ΘΧΔΟΙΟΠΘΙ ἱπίουγο : οἱ 4υὰ οοη]1-- 
οἰδτη ΘΧχ ΠΪ5. {1186 ἀϊοιιπία., ποϑοῖο. Ναπι δὲ ΠΡὶ 
ῬΙ ΓΙ Δ ΠῚ) ΘΟΓΊΙΠῚ 5 Ζαὶ {πὶ ρουϊου]τιηι ἔδοογθ, ἴθ-- 
5ΕΠΠ]ΟΏΪῸ ΠΠ]Π 6 ΡΠ Πα ΘΠ} 5610 ἰεγθιι!, οἱ ῬΓΟΠΊ1550- 
ΤᾺ} ΠΊΘΠ]ηΪ , ΧαΙ τις ἴ6 ΘΟ πι6 δὲ {ΠῸ οὁὉ- 
ΒΓΡΙΠΧΊΒΕ : ΟΠ] ἀἰσοῸ5. θη ριιβ {αϊἄθι γον τι 
ΒΟΥ], 564 [8 ἈΠ ρ 1τι8 ΘΟ ΠΟΘΒΒΕ ΠῚ, 60 Παρὰ ἴδ 
γ6}165 δά γϑὶ πθοθϑϑι αἴθ ἀσοοπηηοάλγα,, δὲ παΐο 
ὙΠ άτιϑο ἸσΠΟΒΟΘΓΘ, {τ|ὲ6 Τα Πίδ ΠῚ 51 π111] ῬΘΟΙΠΪ26 511Ππ|- 
ΠΙΔΠῚ 6 «0110 5:1ἃ ΘΙ, 6 6 σοσίταγ. Ομ ΠΑ ΠῚ Δα-- 

ἘΞ [611 Οδιιϑᾶ , ΟἿ Π.Π ΓΔ ΕΟ ἐδηΐα ΘΟΠ σοῦ, Θρὸ 1π- 
16 Π5 6 Γ6 ΠΟΠ {τι60. ΑἹ 4ιδθοιΠΊ 116 που, Κορο 
6, αὐ ἔτι88 ΠΡΘΡΑΠ ΓΔ 115 ΤΠΘΠΊΟΙ, οἱ δά ΠΟ Ϊ ΠιΙΠὴ 

χρηστὰς προαιρέσεις, δοῦναι τὸν καιρὸν ὃν ἐξ ἀρ- Ἂ ΟῊ 88 ΨΟΙ τ ΓΑ 15 ΓΘ ΘΙ ᾺΓΟΓΘΠῚ ΓΕΒΡΙΟΙ6Π5, ἴθηη- 
χἧς ὑπέσχου τῆς ἀνέσεως, ἵνα δυνηθῶσι συμπωλή-- 

σαντες τὰ ἑαυτῶν διαλῦσαι τὸ χρέος. Δῆλον δὲ ὅτι 

χἀχείνων μέμνημαι, ὅτι ὑπέσχου, εἰ λάδοις τὸ ὃμο- 
λογηθὲν χρυσίον, πάντα τὰ ὁμολογηθέντα χαρτία, 
χαὶ τὰ ἐπὶ τῶν ἀρχόντων πραχθέντα, καὶ τὰ ἰδιω-- 

τιχῶς ἅ γενόμενα, παραδώσειν τῇ προειρημένη. Πα- 
ρακαλῶ οὖν, χαὶ ἡμᾶς τίμησον, καὶ χτῆσαι παρὰ 

τῷ Κυρίῳ μεγάλην ἑαυτῷ εὐλογίαν, ἀναμνησθεὶς 

τῶν σεαυτοῦ ὑποσχέσεων, γινώσχων ὅτι ἄνθρωπος 
εἰ, " χαὶ αὐτὸς ἀναμένειν ὀφείλεις τοὺς χαιροὺς ἐν 
οἷς δεηθήση τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀντιλήψεως " ἣν 

υἱἡ ἀποχλείσης σεαυτῷ διὰ τῆς παρούσης σχλη- 

ρότητος, ἀλλ᾽ εὐτρέπισον τοὺς οἰκτιρμοὺς τοῦ Θεοῦ 

ἐπὶ σαυτὸν, πᾶσαν χρηστότητα χαὶ ἐπιείχειαν τοῖς 
χαταπονουμένοις ἐπιδειξάμενος. 

ε χαὶ τοῦδε 1 Νοπ Ρ6116 (οπαΡε ἤβ1ι5 Ἰεσθηάπιηι ριι- 

ταῦ τοῦ δὲ λόγου. Τὴ ἀϊοαΐ ΒΆΒ1]1ι|5 1Ππ|πὶ ὁ - ΡΥ 5: ΠΡ ι18, 

ἄς 400 ἴπ βιρθυῖογα θρίβίοϊα. 

[διὰ τό] δῖ. πιο ανίμηιι5 εχ (οάϊος (Ἰαγοπιοπ- 

ἴδπο, {πο Ῥγᾶνο ἴπ (ΟἸ511πίᾶ πο ῬΥΪπιο οἱ θα 115 16ρὸ- 

Ῥαΐαν δεῖ τῷ. Ρ] αγο5. ἴῃ ᾿ᾶπο δρίβιοϊατη (ρα ἴοο5 πὸπ 

ΤΟΜ. ΠῚ. 

ΡῈ5 ΠΟΙ ΔΓΊΙΠῚ ᾿ΠῚ110 ῬΓΟΠΊ 5511) οοποράδβ : πῇ 
ΡΟβϑιπὶ νϑη "5 ΓΘ θι15. 5115 ἀθ᾽ ἔπι ἀἸ55 ον σθ. 
ΠΙῸα δεῖ ηι ΡΥ πῃ ΠΉ] 1 ΡΟΙΠΙοἰ τι ἴθ 6556, 5ἱ 

ΔΌΣ, 46. 4110 ΘοΟπνοπογαΐ, σοί ροιθ5., Ὁμαν α5 
ὉΠΊΠΘΒ 57 {ΠΠΠῈ ΘᾺ 5 (1188 ΘΟΥΆΠῚ {1610 1}0115, ΓΠη Πτ185 

᾿Ρυϊνδῦπι οοπίδοϊδθ, τητ]]6υ] ΡΙΘαΙ οἶδ ἐγ Ἰταγτι πη. 

ΟΡΒΘΟΙῸ 1ἴδαι6., οἷ Π}1Π] ΠΟΠΌΓΡΘΠΙ ἀθίδν, οἱ πη8-- 
σΠΔ ΠῚ ΕΡῚ ἀρια ΤΟ ΠΉἸπτιη) ΘΠ ἀἸο ΟΠ θη ςΟΠ}- 

Β ρᾶγᾷ , 1Π ΠιΘΠΠΟΥ ΙΔ ΠῚ ΡΙΌΠηΪ5858 ΓΘΥΟΟΔΠ5., ἰδ τι6 
ΠΟΙ ΘΠ 6558 ΘΟ ΠΟΒΟΘΠ5., ἃ ἰδ ρονὰ {Π|ὰ 6χ-- 
βρθοίδιθ ἄθβθβῦθ., 405 ορα ἀἰνὶπα ἱπα]ρ}θῖ5. 
Οὐαπὶ 4αΙἄθηὰ {01 056 ΡΘΥ Ργδοϑθπίθηι, ἀπ} 8 Π} 
Π6 ἸΏ ΘΙ ΌΪ 5615 : 566 ΤἸΒΘ ΓΙ ΟΟΓ 185 Ποῖ ἴῃ το ρϑιιην 

σοηνογίθ , θα πισηϊ θη) ΟΠΊΠΘΠ δὲ ΟἸΘΠΊΘΠ {18 Π} 
ΑἰΠΙοι5 ἀθηηοπϑίγδη8. 

πα αΐπηιι5. Ῥαι]ο ρμοβῖ 61 ἐλευθερίᾳ. ΤΠέεγᾳαε Οοάεχ 

εὖ τη ἰοχίιι. 

ἃ γενόμενα 1 510 ἀἴεγπια Οοάοχ. ἘΜΠΕ γινόμενα. 

Β χαὶ αὐτός Τότ 641 εἰ (οἾ5], ρσϊτηιθ δάάιπε 

χαί, 48 ΘΟΠ]ποίῖο τηθ] τι5 46 68558 υϑα οϑὶ ἴῃ (οάϊος 

(Ἰάγοιῃ. 

19 

Απηο 372. 
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200 5. ΒΑΘΒΙΠῚΠῚ ΟΥΒΑΒΚΕῚΞ ΘΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΠΟΗΊῈΡ,. 

τον τ συειυερι τὺ ... Σὰ θ οὐδ υθουσ τροτιθ εν εν Ρ  ϑεσθο σεν. 

ἘΡΙΒΤΟΙ͂Α ΟἿΧ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ οθ΄. 

Βοραΐ ΒΑΘ,]1ις Ἠε]]αάτυπι σουηῖἔθπι, τ 518 ἀρ Ῥναίοοίαμ σναῖα νἱἀπατῃ ἐπραΐαν, {1 ῬΓΘΤΟΡ βοΓ ἕο οἴϊαπι 

ἀϑαγαὰ5. το ἄοτο οὐροβαίαν;, οοηΐγα Ῥδοίϊοπιπι δὲ ῬγΟμἸββοσιιτη ἢ 46 πὶ, 

ΠοΙααῖο (Οοπιῖξῖ. 

Οὐαπην 5 απ στ ἰ ταὶ τπι8ρ ΟὈ5ΙΓΘΡΟΙΡῸ ΡΟ] ΠῚ 

ΟΡ» πιαρηϊ ἀπ θη} ΡΟ ΘΘΓΆΠ5. ἔπ|28.,. ΠΟ΄ ΔΗ] ΟΙα 

ἔπὰ τἰ{τὰ πηοάτιπη. ΤΠ ρ] οΥἹ ν᾽ θαγ ἢ [Δ ΠΘ ΠῚ. Π]Θ ΓῸ5 

πδοοδϑανῖδο 4 1 6506} ΠῚ Βἰπιιηΐ. πο 161 ἔπ 50- 

γΟΡΘΠ:, ἥτπι8 οἱ δαησαιΐπθ ΤΠ] σΟΉΪ ποία 651, οἱ 

οἷ νι Δυϊίαΐοπι αἰ ΠΙοΐαταν, δὲ γ65 ΠῚ ΟΥΡΠΔΠΙ ρΓῸ- 

οαγαΐ, πὶ νἱαΐ 7 πὶ αΠ] τὰ ὙἼΡῈ5. ΦΡΕΠῚΠ15. ἸΏ 10]6- 

ΓΆΡΠΠΡτι5 ΘΟΠΒΕΓΙ 51, ΤΉ ]56} 15 1ΠΠ|π|5, ἀί 16 Δ Πΐ 10 

ἀο θη 8, τοσᾶγθ [6 [θβε παν] , πξ 51 4τ1ὰἃ δ ρροῖας 

[Ἀου] 5, Πηῖ550 ἃ θὰ ὙΠῸ ΟΡΟΓ ΠῚ Πᾶνα ἀϊσπο- 

τἶβ ; πι| Πποα ᾿ρϑὰ ῬγΈ56Π5. ΘΟΡᾺΠῚ Πὴ6. ΡΓΟΠΙΪ56- 

γαΐ, ὁο 7απὶ γα ϊτο πα}}ὰ ἀμΉρ] 115 οἱ αι 1πη] να. 

51. δηϊη Ρδοία [πϑγαΐ, τιΐ 51 ΘΟ ΓΘ ΠῚ ΒΟ  νορΕ,, γο- 

πὴ Θροπ ἴα ἀϑαγοθ. Νιυηο Ἰσιῖαν. 4] γῸ5. 1{ΠΠ|π|8 

Περθάτι ρΡοοα Πἴ, ῬΡΘΘΓΘΙ' 50} ΓΘΠῚ 1511} 85 ΘΕ] ΠῚ 

οοΠπδπειΡ οχίρονθ. Τσῖταν τις ρ ΡΒ ρθοίαη δὲ Θχρο- 

γαΐιππι Πα η5 ΠΟ Πιῖτ Γ65 νἹἀππαρι ἀΙ 6 οΓ- 

ΡΠιαπουιιπ 5185 [Δ 6ΘΓῸ : [ἃ 5ΓΠ6 1π|Π} τ] οἵ ΟΡ6- 

ΓΆΠῚ ΠΡ Π 46. πιο ΠορΟΙΟ, ἴῃς 5Ρ 61 {τιν ἃ 

1050 Ῥ)60 Ποϑίγο τηθυο |5. ἘΧΊΒΕ]Π10 ΘΠἾΠῚ; δῖ Ῥ δ- 

[δου] πηαχίπιθ άπ Πα] οἰ ΘΙ ΘΠ ἃ 5ΟΡΓΘΠῚ 5011π|- 

[Δ Πὶ 6556 ἀπ ἀϊοονῖῖ, ἔογο πιῦ {Ππ|π| τη ]βουθαΐ «οΠη1|5 

{Π|π|5. οδοῖθνα ἐου ΠΟ5 δὲ 1Π[6]1οἷ5. δὲ ἴπ σθπια 

ΡΙΡΟν ΟΠ υἴ8 , αἴαιιθ δά ᾿π]1ν185., α185. ΘΧ  Πβθοιις 

ΤΠ ΘυΠΠἴΠ 5 Πα γ]5. ἈΟΘῸ ἸΘΊΓαΡ , Θὲ ΠΘΟΘΒβ [ΑΓ] 
ἱβποβοᾶβ,, {1185 τι {Π0Ὶ το  οϑίιι5. Θ556η1} ΟΟΘοῖ ,, οἱ 
ἴη πος ποροπτιμ ᾿ΠΟιΠ1} 085 ῬΓῸ Ρο[δϑίαίθ , τιΔ 

ΟΒυϊδίαθ. ΠῚ, ῬΘηΐσπΙς ἃ6 ῬΓΟΒΡΙ5. Π]ΟΡ 115 ργθ- 

ἄϊιο, οἱ Πὶ5. 4 ἀδοθριϑι δά ορίϊπιὰ “τιδοητι6 

τς ΠΑ] ἸαΡρ τι5 οϑί. 

ς περιοῦσα 1 ΒΙροῖ, «Ἰῖον βεοιπἃ τηᾶπα παριοῦσα. 

ἃ ἐπάρχου] Τιόσοπάμπμι ὑπάρχου, αὖ βαργὰ πποπαῖ- 

“Ἑλλαδίῳ χόμητι. 

, , » Κ' - “᾿ ; 
Πάνυ παραιτούμενος δι᾽ ὄχλου εἶναι τῇ χρηστο-- 

, “" ᾿ ,ὔ --- ᾿,- ο-ο ΕῚ - [ Α 
τητί σου; διὰ τὸ μέγεθος τῆς περὶ ὑμᾶς ἀρχῆς, ἵνα μὴ 

’, - ΣΝ ᾿-τὉαο 

δόξω ἀμέτρως ἐμφορεῖσθαι τῆς φιλίας ὑμῶν " ὅμως 
[ Ν ᾿γς 2 .- ς 5. «τῇ - 2 , ΝΑῚ 
ὑπὸ τῶν ἀναγχῶν ἥσυγάζειν οὐχ ἐπιτρέπομαι. Τ ἣν 

. "Ὁ Ὁ ᾿ ᾿ , - με 
γοῦν ἀδελφὴν τήνδε, χαὶ πρὸς γένος ἡμῖν οὖσαν 

καὶ διὰ χηρείαν χαταπονουμένην, χαὶ παιδὸς ὀρ-- 

φανοῦ πράγιυατος φροντίζουσαν, ἐπεὶ. εἰδον λοιπὸν 

ὑπὲρ δύναμιν ἀφορήτοις ᾿νϑιλρᾳ δμϑε ἡ κρύο χα- 

τελεήσας, χαὶ παθὼν τὴν ψυχὴν, ἔσπευσα πῦρᾶλας: 

λέσαι σε. ἵνα, εἴ τις δύναμις, τῷ ἀποσταλέντι πα ᾽ ᾽ 2) νῷ 
“- , Ὁ -“" 

αὐτῆς ἀνθρώπῳ χαταξιώσῃς συμπρᾶξαι, πρὸς τὸ 
ᾳ ὅπερ αὕτη “ περιοῦσα ὑπέσχετο ὑφ᾽ ἡμῶν, ἤδη τοῦτο 

2 ΕῚ Νω ΄ω -} ᾿ ’, 5» , "} 

αὐτὴν ἀποδοῦσαν τῆς εἰς τὸ πλέον ἐπηρείας ἀπαλ- 

λαγῆναι. Ὑπέσχετο γὰρ τὸ χεφάλαιον δοῦσα συγ- 
χωρεῖσθαι τοὺς τόχους. Νῦν τοίνυν οἱ φροντίζοντες 

αὐτὴς τῶν κληρονόμων, μετὰ τὸ χεφάλαιον χαὶ τὴν 

τῶν τόχων ᾿ εἴσπραξιν ἐπιχειροῦσι ποιήσασθαι. Ὥς 

οὖν εἰδὼς ὅτι Κύριός ἐστιν ὃ τὰ τῶν χηρῶν χαὶ ὁρ- 

φανῶν ἰδιοποιούμενος » οὕτω σπούδασον χρήσασθαι 

ἑαυτὸν τῇ σπουδὴ τῇ ὑπὲρ τοῦ πράγματος, ἐπ᾽ ἐλ- 

πίδι τῆς παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μισθαποδοσίας. 

Οἶμαι: γὰρ καὶ τὴν ἡμερότητα τοῦ θαυμασιωτάτου 

4 ἐπάρχου μαθοῦσαν, ὅτι τὸ χεφάλαιον ἐχτέτισται, 
7ὕ -,Ά' - " τ ΄- ἢ τὰ 2 

συμπαθήσειν τῷ ἐλεεινῷ λοιπὸν καὶ ἀθλίῳ οἴχῳ εἰς 
, ΄ ΝΟΣ Ὁ ᾽ - -. ΥΚ ΕΡΕο γόνυ χλιθέντι, χαὶ οὐκέτι ἀρχοῦντι ταῖς ἔξωθεν αὐτῷ 

ἐπαγομέναις ἐπηρείαις. Παρακαλῶ οὖν, καὶ τῇ ἀνάγ- 

χῇ σύ θι, “ δι’ ἣν ὥχλησά σοι, χαὶ τῷ πρά: η. σύγγνωθι, “ δι᾿ ἣν ὥχλησά σοι, χαὶ τῷ πράγ- 
μϑ᾿ , (αἰ ἂν ὴ ΔΑ “Δὁ “ΜΝ ψ' ματι σύμπραξον κατὰ τὴν δύναμιν, ἣν ἔδωχέ σοι ὃ 

Αρίστος χρηστῷ χαὶ ἀγαθῷ τὸν τρόπον ὄντι, καὶ 

εἰς ἀγαθὸν οἷς ἔλαδες χεχρημένῳ. 

ΠῚ115. : 
ε δι᾿ ἣν ὥχλησα 1 Γμοσοπάιϊπη δι᾽ ἣν ἠνόχλησα. 

ἘΡΙΘΤΟΙΙΑ ΟΧ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ οἵ. 

ΒΆ5111ι5 ἀαΐα ἃ Ῥγθίο οἴο βου! θη 1 Πσοπίϊα τα{{πνρ, πα οἱ σοτητηθπᾶοι Ἴ 11 ἴπ 0015, 4αῖ 15 σναυϊογα [ον τὶ 
τυ ᾿πι Ροπορθαπέαγ. 

οάοείο ργω[δθοῖο. 

Οἰιαπίτιη ΠῊ1Π] ΠΟΠΟΙῚ5 80 ΠΡ Ρα 15 ΘΟ ΠΟ ϑϑίϑεϊ, 

Μοδέστῳ ὑπάρχῳ. 
ἐ Ν “«“ὶ 

“Ὅσης ἡυῖν τιμῆς χαὶ παῤῥησίας μεταδίδως, τῇ 
Ι ηἱ ῖ ρ ὗ 3 γ' 



ἘΡΙΤΟΙΑ ΟΧ. 

ἣμε Ξξρότητι τοῦ πρόπου χαταθαίνειν πρὸς ἡμᾶς ἄνε 

χόμενος, τοσαύτην σοι χαὶ ἔτι πλείω, ἐν παντὶ τῷ 

βίῳ, παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡμῶν Δεσπότου τὴν αὔξησιν 

γενέσθαι τῆς περιφανείας εὐχόμεθα. ᾿μὲ δὲ καὶ 
πάλαι ἐπιθυιλοῦντα. γράφειν, καὶ ἀπολαύειν τῆς 

παρὰ σοῦ τιμῆς, κατεῖχεν ἣ πρὸς τὸ ὑπερέχον αἰ- 

δώς " εὐλαδούμενον μήποτε νομισθῷ ἀμέτρως ἐμ-- 
φορεῖσθαι τῆς παῤῥησίας. Νῦν δὲ δμοῦ μὲν. χαὶ τὸ 
λ δεῖ Α “3 7, -Ἤἧ "2 ἵ Ἧ -Ὁ Ψ αδεῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ ἐπιστέλλειν παρὰ τῆς ἀπα- 

ραδλήτου σου μεγαλοφυΐας, δμοῦ δὲ χαὶ χρεία τῶν 

καταπονουμένων ἐξεδιάσατό με πρὸς τὸ θαρσεῖν. 

Εἴ τις οὖν χαὶ παρὰ τῶν μικρῶν ἐπὶ τοῖς ἃ μεγίστοις 

ἱκετηρίας ἰσχὺς, παραχλήθητι, θαυμασιώτατε, φι- 

λανθρώπῳ ΤΕΥ ΤΌΜΕΝ ἐλεεινῇ ἀγρορείᾳ τὴν ΓΕΡΉΡΙΣῚ 

χαρίσασθαι, χαὶ τοῖς τὸν Ταῦρον οἰκοῦσι τὸν σιδη- 

ροφόρον φορητὴν Ἐροο τάξαι γενέσθαι τὴν τοῦ σιδή- 
ρου συντέλειαν - ὡς μὴ εἰς ἅπαξ αὐτοὺς ἐχτριόῆνα!, 

ἀλλὰ διαρχῇ αὐτῶν εἶναι τὴν ὑπηρεσίαν τοῖς δημο-- 

σίοις " οὗ μάλιστα πάντων μέλειν τῇ ἀξιαγάστῳ σου 

φιλανθρωπίᾳ πεπείσμεθα, 
., ͵ 

ἃ μεγίστοις 1 (ο15].. ρυτηλι5 μεγάλοις. 
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ΤΠ Ον τ ἰΘηϊ 6 ΠΟ ν ΟΡ 15 [6 ἃ ΠῸ5 (ἰθι {6}, ΟἸαθοῖς 11, 

ἴαπία ΠῚ ἀἴαιιθ θα Π]8]Ο ἃ 5, φιαηηάϊι νἰχου 5, 
ἃ ΒΟΠΟ ποϑβίνο Ῥοιηΐπο Ἱποροιηθηία. ἔτι 5ρΡ16π- 
ἀοΥ δ ΡΥ Θοδ λα... ΔΘ, ἀπθη) δὲ Τρ. ] 461 5ουῖ- 

ΒΘΓ 7 δὲ βοποῖο, 4π|. 6χ ἴθ ρϑυοῖρῖταν, ρου οὶ 

ΘΠ ΡΙΘΠ ΘΙ ΓΘΕ ΠΟΘ ΔῈ 1551Π126. αἰ τα 15 γον ε- 

ΓΘΠΓἃ : ΠῸΡΡΕῈ οἴη} γΘΡΘΡΟΙ, Π6 {πᾶη60 ΠΠΘυ αῖθ 
1Ππ] ΠΟ ἀθ Ρ  τι5. τ] ὙἹάθροι. Νιιηο. ὙΘΡῸ δηλ] οἱ 

δοσορία ἃ ᾿ἸΠΟΟΠΡΑΡΆ πὰ τᾶ Π Δ Πἰ Πα ΓΘ 

ΒΟΓΙΡΘΙΗΩΙ ΠΙσΘπ ϊα , 51η111]} δὲ Πθοθϑϑαῦῖα Γ65 ΠΟΙῊΪ- 

πατῃ ἃἰΠΙοϊογιιπη οοπί ον οοθϑῖῖ, 51 φαϊα Ἰρταν 

ΘΠ 1551 ΠΟΥ ΠῚ ΘΟ 65. ἀρΡυ Ψ]Ὸ5 ΡΟΊΘ ἢ {Ἰ551 105 

γ᾽ υἸηΐἶ : 51η6 ἴδ, Ὑ1}1Π ῬΓΙΠ15 Δ πη] γα 46, πος 
ΘΧΟΙΘΙΏ, τἰ ΡΓῸ ἴπὰ θοπῖσπα νο]ηΐαϊθ, σιιϑι]- 
ΟἾΔΕ τη] βου ΠῈ186. 58] 6 ΠῚ ἰΔΓΘΊΑΡΙ5 : ἃ Ππ|0 685 τοῦ 

[ὉΥΡῚ Πα} 115 {π| ΤΑΌΓΙη ΘΡΡῚ [ΘΓ ΆΘΘΙῚ 1Π00- 
πηι, ἢδε ΤΟ] γα 116. π6 δίδει ΟὈ γι απίιμ, βϑὰ 

ΡῈΡΠ οἶσθ πι51}0 115 α1π| 1 Π5ΘΥ ΙΔ ΗΓ: ΠΠΠᾺ ΠῈ ΓΘΠῚ ΟΠΊΠΙΠΠῚ 
ΠΙΧΙΠΊΘ. ΟἸΠ 86. 6556. ΔΉ ΓΆΠ185. [τπ88 ΠιΠΠΔ]ΓΓ 

ῬΘιϑιιαϑιιπη Πα ΘΟ. 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ρια΄. ἘΡΙΘΨΘΟΙΚΑ ΟΧῪ. 

Οοπηποπαξ ἀπηΐοιιπι, {πὶ ἃ Ῥτοίδοϊο δοοουβξαβ Γπογαΐ ΟὉ 11 [85 Οἱ ΟΥΙ Πα] Δί] ΟΠ 65, 

Μοδέστω ὑπάρχῳ. 
“ὶ 

Ἄλλως μὲν οὐκ ἂν ἐθάῤῥησα δι᾽ ὄχλου γενέσθαι 

τῇ μεγαλοφυΐαᾳ σου, εἰδὼς καὶ ἐμαυτὸν μετρεῖν, χαὶ 
τὰς ἐξουσίας γνωρίζειν. ᾿Επειδὴ δὲ εἶδον ἀνδρα φί- 

») ͵ Ν ,’ὔ - ο΄ὉὕὋὍ ἐς “ “ὦ 

λον ἐναγωνίως διαχείμενον ἐπὶ τῷ μεταχληθῆναι, 
-- -ν» ἐὰ 

ἀπετόλυησα αὐτῷ δοῦναι τὴν ἐπιστολὴν ταύτην, 

ἵνα ἢ ἀνθ᾽ ἱκετηρίας αὐτὴν προδαλλόμενος τύχη τι-- 
Η , , ΠῚ - ἀν Ὁ - ἘΎτι 

νὸς φιλανθρωπίας. Πάντως δὲ, εἰ χαὶ ἡμεῖς οὐδενὸς 
λόγου ἄξιοι, ἀλλ᾽ αὐτὸ 5 τὸ μέτριον ἱκανὸν δυσωπῇ - 

» ἀνθ᾽ ἱκετηρίας  Βδ5. αἴογαας εἴ (ο15]. βεοιιητι5 

ἀνθ᾽ ἱκεσίας. ΠΙᾺ αὐΐοπι νὸχ ἱχετηρίο , 411 5:8}06. Δ}188 

αππν Βα5]1α5, ποῖ ἰάθη Ποὺ ἰοοο βοηδί ἃ 5ιρ}Ὀ]}16Α- 

το, πα Τα  Ρυοἴο5 Ἔα Ἰϑεπηατιῦ; 566] Ροίτι5 14] «οβιστιαΐ, 

4ποα ΞΡ Ρ]1οατι ο5 ργοίθπάοτα βο]εραμΐ, τὖ οτιπα, ΟἿ] 

ΒῈΡΡΙΠοαΡαπΐ, ᾿πῆδοΐογοθξ, ΟΡβονναι ΟΠ Ὑ ϑοβί μη ι5 

Οταῖ, 2 αὐνούϑιιβ ἀποπηοθοβ,, ΡΙΈθοπι,, 851 4υπ| μοΐαϊι 

ἃ Τπηροταΐουθ, οἱτνο Τα πηο5. ̓ τείθπουα βοῖθσο. 5664 

᾿απο ΒΆ51111 Ἰοσπ 1Π] ΡΥ ἼΠ115 {Ππ||ταΐ ὐθϑοσῖι Νὰ- 
ΖΙΔΤΖΘΠΙΙ5., 4Π1Ὶ «οβουΐοσθη «ποι πι ΘΟΠΙμη πε αἱ 

ΟἸγμρῖο ἴῃ Ἐριβὲ. 78, δπηάπιο αἷὰ δ ΟἸγτηρίιπη 
σοῃΐαρενο, οἵ σδηἸ θη ἃς 5αοου οι πὶ ΤΟ σΟΤΙ,, τ6-- 

͵οκεςίο ργωζ[οίο. 

ΑἸΙὰ5. αϊάθη πᾶσ ΔΗ] ΠΕ ἔπι8θ. ΟΡ ΒΕ ΘΡΟΙΘ “πη 372. 

Ὁ διϑιι5 ΠΟΙ [τ||556 1, {{| 6Γ ΠΊΘΠΙΘ ΘΕ, οἱ ρο- 

τοϑίαϊθϑ αἰ σπΟβοθ 6 5018). 5.664 ὉΠ] ΔΙΏ]ΟΙΙΠῚ ΤΏ ]Π] 

Ποπιῖπθηι ν]α] αἰ Πα Δ ΕΠ]0115 ᾿πηρ] οί απ}, 60 σοῦ 

δοοογϑιτϑ δἰ: μᾶπο οἱ δρι βίο! ΠῚ ΡΥ ΘΟ θ6 ΓΘ δ 5115 

51Π|, τὖ 68 ΠῚ, γε Ια] ΠΟ ἀΔΠ} 5Ὲ 0] ΟΔΠΕ15 1Π51- 

5ὅπ6 Οἰϊογθηϑ., Πα] Πιιπη Δ 118 185. ΘΟΠΒΘΩΊΙΔ Γ᾽. 

(δεῖ δπΐθηι, δἰϑὶ Ππ}}1Ππ5 ΡΥΘΙΙ 5π02115,. 1η0- 

{μὲϊ γδϑίατν χιιαπιάαπι ἱπιαϑίνθπι οϊο ον, ὥσπερ 
χα! 

τὴν ἱερωσύνην. Τάεπι ατοβοτνῖις Οταῖ, 22, Ρ..400, αἵ 

ἄς ΜΔΟΠμαΡεοογαπι τηαΐτο, προέτεινε τὴν πολιὰν χαὶ τὸ 

" 9 , ᾿ λ! « - ΕἸ (Ῥ,,ἡ δὲ τς 

τινὰ εἰκόνα βασιλικὴν τὴν πολιὰν ἡμῶν προοαλλόμιενος 

γῆρας ἱκετηρίας προυθάλλετο : ῬηγοίεπάεθαςῪ οαπίϊίεπε 

Τὰς οιιἰς οἱ σοποοίιίοηι οοίεπεῖεθας αδἰπι εα αι αὦ 

διρρἰιοαιάιπι ΡῥΓαἰϊοπαὶ βοίεπί. Βοσια τπᾶσο ἴῃ Ρυῖ- 

τὴ ἰοοίπποπῖο Δαμιρτα,, Ῥγοθαΐ 1η π βιενία ἱκετυηρίσιν 

6556 515 Π11Π} ΒΠΡΡΠΟαΠα, ΠῸΠ ΟΓ Αἰ ΟΠ 6 ΠῚ ̓ΡαΡΡΙσοπι, 

αὖ νἰϑιιῃ οί ΒΉΠ1Ὸ 

ς τὸ μέτριον 1 [0 Ο15]. αἴογάαο, ἘΔ τὸ μέτρον. 

19. 



ΟἸαϑ:ὶ5 1], 

“ας 

ΟἸΧΙν, 

Μππο 372. 

ΟΣ 

ἀθγαιο ᾿ρ5α ΡΟ ΘΟΙΟΥ ΙΔ ἢ ΕΠ Δ ΠΊ551}}11}} ΡῸ - 
ἴο58ὲ Προΐουθ, δὲ ΠΟΡῚ5. νϑηϊδιὴ ΘΟΠΟΙ ΓΘ : τι 5] 

γὴν ΠΙΠ1] ρθοσανηῖ, ρ511|5 νου α 15. θΘΠΘἤ οἷο 58]- 

ψιι5. δἰζ δ ἱποο]μηἴϑ : 5] {απ ἀὐιθηη. ΘΟΙΠ 511, 

ΠΠπ|ὰ οἱ πγθᾶ 500] ΟΠ 118. Οατιϑὰ γϑτη  τι". ΟἿῸ 
ιι 6} 1 δἔαΐιι 51Π| Γ65 ΠΟΒ[186, {{π||5 ΠΊΘ] 115 ({π|8 ΠῚ 
τ ΠΟΥ , {π| Θὰ {π|28 1π ἸΠΟΠΈΠΟΟ 6 1ΠΠιΠηἃ διιηΐ, 

ΘΟΠΒΙ 46γα5, 80. ΠΉ ΓΑΒ} ἔπὰ ΡΡΟΥΙἀθητα ΟἸηπΐα 

τη 6 γᾺ}}5 ἢ 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΟἸΕΒΑΒΕΙΞ ΘΟΛΡΡΑΏΟΘ. ΑΒΠΟΗΙΕΡ. 

σαι τὸν φιλανθρωπότατον τῶν ἁ 
ε , ι » 

ὑπάρχων, καὶ ἥμιν 
τ ΑΕΡᾺ [ τι Ν "" δὲ λ 2): Ἂ 

δοῦναι συγγνώμην, ἵνα εἰ μὲν μηδὲν πεπλημμέλη 

Ε ται τῷ ἀνδρὶ, σωθῆναι αὐτὸν δι’ αὐτὴν τὴν ἀλή- 

θειαν " εἰ δὲ χαὶ ἥμαρτεν, “ ἀφεθῆναι αὐτῷ δι᾿ 
-“- ἐπ Ο ο - 

ἡυᾶς τοὺς ἱκετεύσαντας. Οἷα δὲ τὰ ἐνταῦθα τῶν 

πραγμάτων ἐστὶ, τίς μᾶλλον ἐπίσταται σοῦ, τοῦ 
ἥ χαὶ ἐπιόλέποντος τὰ παρ᾽ ἑκάστῳ σαθρὰ, καὶ τῇ 

, ἘΣ Α , ν» τ Ρ 
θαυμαᾶσια προμηθείᾳ τὰ πάντα διαχρατοῦντος ; 

ἃ ὑπάρχων Ἴ (ο15]. οἱ Μεά. ἐπάρχων. 

ς ἀφεθῆναι αὐτῷ 1 ἴὐπτι5 ὁχ (οι ἤβιαμῖς (ο Ποῖθιι 

Πα αὐτόν. Θ᾽πη1}} σοι πτοη ἀαϊοπο αἰῖξαν το σου τι5 

Ναὶ αηΖοπι5 ριδὲ 188, πανγαίαιιο ΟἹπὶ “ποτ πη 

11 ἃ ἀπηϊοῖιπι ΒΟΥ ρ51556, τὸν δεῖνα, εἰ μὲν οὐδὲν ἀδιχεῖν 

χ ἽΠαπὶ,, 

οἱ πιι]ιὶδ πιαϊὶ αὐπιῖοίτ, οὗ 715 ἴρδιισα εἰ αφαϊίαίεπι αὖ- 

δοῖνο; οἱ αὐἀπιϊεῖί, ἱπ ποοῖνὶ συ αίίατη αὐδοῖνε. Τλαυοὶ 

ἀαΐοπι ΠΠπ6 οὐϊπηοη., οὐ ΒΑΘΊ 15 σθηϊᾶτη Ῥγθοαΐην, 

ποι πιὰ] οβίαί πη ἁὐΐξ ΑἸτι ρα σαν 15ϑὶ πη ατη ΟΥ̓ ΠΉ ΘΠ. ἔπι1556, 

ἴῃ {πὸ Ἰοοι5 6} π5π1 01 Ῥρθοῖθιιβ ποτὶ Γι]55οξ, 

ἵ παρ᾽ ἑκάστῳ 1 [τὰ Παι], οὐπὶ ἄτιοθιιθ. α]115, ἘΠῚ 
εἰ δὲ ἀδικεῖ, δι᾿ ἡμᾶς ἄφες. ἴ διὰ τὸ δίκαιον ἄφες" παρ᾽ ἑκάστου. 

Ξ:-..--------------------------------------Ξ----------------------------------------- "σὴ 

20ήη ἘΡΙΘΤΟΊΙΑ ἢ ΟΧΊΙ. ἘΠΙΣΤΟΛΉ ριδ΄. 

Οααπι Τοπη  ἐἰαπιι5. 5111 ποοοϑβαγίτβ π΄ Απαγοηίοιιπι, ργωροίοπίοπι Ὑἱγιπη., Ῥθοσα 586 ἢ ΒΑ5111Ππ18. Πογ δ τ’ 

Απανοπϊοιιπι, αἰ Ποιηἰἴαπο ἵπ πποίι οἵ ἱσηουιϊηϊα οροπ πουτπι ΒΡ Ρ]]οἴσσι ποῖ ᾿πΠΊσαῖ, οεξονίϑαις (αἱ 

οὐπῃ ἰπ ποίαν, Ῥόπὸ πιοίαι πποσυτῖβ οὐ {αἰα {ατασατα 511 ορβοσυ μι θα, παπιδηῖα 115. Ἰααα πά τ πμαίογ! απ 

ῬΓΏΡοδΕ. 

«{παάγοπίςο ἀποὶ. 

τ ϑῖ σου Ροῦθ [ἃ γα] Ρ 6 ΠΊ,1 [Δ 6116 ρου συ πδ!ο- 

ΠΟΠῚ 5115{1Π 6} 6 ῬΟ556Π} οἵ Π]6Π115 ΤΠ] ϑιϊαθ ἴθ γο, 

ΠΟῸΠ Θ΄]. 46 ΠῚ 50} 1} ΟΓΘΠῚ , 564 1ρ056 δὰ {πᾶπ| πηὰ- 

σΠδηΙΠ αἴθ ΡΡΟ οἸβοογοι ἀπά θθτι5. 6 οδτιβῖ5 : 

τὶ οἱ νϑίτιϑ. ὈΡΟΠἾδ81 «6 Ὀ1{π|π| ΡΘΥΒΟΙ ΘΓ ΠῚ ( ΠᾺΠῚ 

ῬΥΟΙΠΙ51556. 5610... ΘΠ ΠΕΡΙ ΠῚ6. ΒΘ ΑΒΕ Δ ΠῚ, αἵ-- 

46 ρνθϑίδπια ἴα ἔγραμτασιτη : «πο «αϊάθηη 

ἴθοι., 564 σοηρ θϑϑι5. ΘΟΠΡῸ5. ΠΟῸῚ ἔπ, ΡγῸ- 

Ρ᾽ουοααοά ραι]ο μοϑὲ [πᾶηὶ ΡΓΟΒΙξαίθ πη δι - 

γν 61}, ἀδιπάθ τὸ οἱ Ἰθραι!οπθιη ΡῸΓ ΠῚΘ ἴρ056 

ΟὈΙΡΘΙὴ 5, {πὰ} Ὠλ [Θγ6 πδοΐθητι5 ΓΘ ΟΠ] ἀα θαΠ, 

ΠΟΙ ἴΔΠ}1 ἔδοῖθ 5. 116... τι Θ᾽ α5Π10 1 6 Πθἤοἰτι ΠῚ 

ἃ ἀνδρονίχῳ Ἴ (ο15]. Ῥυίπλιβ 441 ὑπὲρ πρεσθυτέρου, 

ΡΙῸ ργεδῦγίθνο. 81. δἰϊατη Ἧξ. οἐ ΔΙ}, πἰδὶ φαοᾷ ἴῃ 

πίγοσαε ἸΘσ ταν πρὸ πρεσθυτέρου. » 
» παρὰ τὴν σήν] 81. Μί88. 58εχ. ἘΠῚ πρὸς τὴν σήν. 

Μοχ ᾿ἰάθιη (οάϊοθβ, Ὅπο ἔογίε ὀχοθρίο, παλαιόν. 

ἘΜ παλαιᾶς. 

ς ἀπολαῦσαι Ἴ 81. ἔγε5 νεϑἰιπϑ βϑιτηῖ (οάϊοος. ἘΔΙῚ 
ἀπολαύσειν. 

ἃ ἀποστεῖλαι 1 (Δοπίγα 61| ὑποστῆναι, Ποφαίίοπεοηι, 

ιαπι διιδίϊπε 6 ̓ιαοίοπιι5 γεονπιαθαπι. Οὐαμινὶς 

ἀα ἴοτα πο βουιρίπτγα πϊέαξαν απιοϊουιξαξο σϊτι νθίιι-- 

Ὁ ᾿ΑἈδρονίχῳ ἡγεμόνι. 

Εἰ μὲν οὕτως εἴχον σώματος, ὥστε ῥᾳδίως ὕπο- 

μένειν ὁδοιπορίας δύνασθαι, καὶ τὰ τοῦ χειμῶνος 
δυσχερῆ φέρειν, οὐκ ἂν ἐπέστελλον, ἀλλ᾽ αὐτὸς 

ἕνε- » παρὰ τὴν σὴν μεγαλοψυχίαν ἐδάδιζον, δυοῖν 

χεν" τοῦτε παλαιὸν ὑποσχέσεως ἐχτίσαι χρέος (οἶδα 

γὰρ ὁμολογήσας παρέσεσθαι τῇ Σεύαστείᾳ, χαὶ 
ς ἀπολαῦσαί σου τῆς τελειότητος" ὅπερ ἐποίησα μὲν, 

διήμαρτον δὲ τῆς συντυχίας, μικρὸν κατόπιν τῆς 

σὴς χαλοχἀγαθίας παραγενόμενος), ἑτέρου δὲ, τοῦ 

τὴν πρεσδείαν δι’ ἐμαυτοῦ πληρῶσαι, ἣν ἃ ἀποστεῖ- 

ἢ λαι τέως ἀπώχνουν, μικρότερον ἐμαυτὸν χρίνων 
ὥστε τοιαύτης τυγχάνειν χάριτος" χαὶ ἅμα λογιζό.-- 

5155] πο Γπ (ΟΠ ἸΟαΠῚ., ΠΟΤ. ῬΟβ511ΠῚ ἕδιηθη  ΠοΟ Ἰοοο 

ποτ ΡΪτ5 ἔστ] Ροσο ἐγ] θτι5 4115 ΟΘ ἸΟΙΡιι5 ποπ 118 γοΐα- 
5[15, πεπΊρ6 δ᾽ αἰΐοαπο,, (οἷ5]. βεοιπάο εἵ Βερῖο 56- 

οαηᾶο, Πδεραρσπδῦ Ἔπῖπὶ τι ΒΆ5111π|5 ἀἸοαξ 56 Πδοέεη 15 
Το ον ἄαθβο Πᾶπο ἸΘρα πο πὶ ῬΟῚ 868. ΟΡῖτα ; ΟἾΠῚ 
ΘοΟποθρ 5 γ  θ15 ἀθοϊαγοῖ “65: ἀθυῖο 5110 8018π| φοῦρο- 
τἱβ ἀοθΠ ταΐοπη οὈβέατο, Τἄθ πη ρτοραπξ ἃ]]αἴθ 40 6ὸ 

γαϊομθβ : Ῥυϊπηδ, {πο 5101 ποὴ ἑαπίαπι ἐσ θααΐ τιξ ἴῃ 

6] αβϑυλοα γεθιιβ ῬῈῚ 8]105 ἀραῖΐ : αἰζογα, αιοα βου θθη- 
ἄο τηΐπιιβ 4πᾶπὶ δἤθαπάο ργομπηουθγῖ 1π|6Π1σαξ, Ὑ 6γο- 

Ῥαξιν οὐσο Ἰοσαϊοπ 6 ΠῚ τμαϊ 6 6, ΠΟΠ ΡΟῚ 56 ΟὈΪΓΟ, 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΟΧΙ. 

μενος, ὅτι οὔτε ἄρχοντα οὔτε ἰδιώτην ὑπὲρ οὐδενὸς ἄν 
τ τις λέγων διὰ γραμμάτων πείσειεν οὕτως, ὡς αὐτὸς 

ἣ -- παρὼν, χαὶ τὰ μὲν “ ἀπολυόμενος τῶν ἐγχλημάτων, 
λ Χ - τὰ δὲ ἱκετεύων, τοῖς δὲ συγγνώμην παραιτούμενος 

ΕΝ - - ἔχειν " ὧν οὐδὲν ἂν ῥαδίως δι᾿ ἐπιστολῆς γένοιτο. 
Πᾶσιν οὐν τούτοις ἕν ἀντιθεὶς, σὲ τὴν θείαν χεφα- 

᾿ Ν ὦ 
λὴν, καὶ ὅτι ἐξαρχέσει τὴν γνώμην ἐνδείξασθαί σοι, 
- -ῸὉ ἣν περὶ τοῦ πράγματος ἔχομεν, τὰ δὲ λοιπὰ προσ- 

͵ὔ Ν κ τὦ θήσεις παρὰ σεαυτοῦ, πρὸς τὴν. ἐγχείρησιν οὐχ 
ν 

ἀπωχνησα. 
9 ἐπ Ν , .- 
Αλλ᾽ ὁρᾷς ὅπως κύκλῳ περίειμι ὀχνῶν χαὶ ἄνα- 

᾿- ἢ , κὰ Ὁ 
δυόμενος τὴν αἰτίαν ἐχφαίνειν ὑπὲρ ὧν ποιοῦμαι 

ν ,ὔ Φ .“ 
τοὺς λόγους. Δομετιανὸς οὗτος ἐπιτήδειος ἡμῖν ἐστιν 

ἐχ τῶν γονέων ἄνωθεν" ὥστε ἀδελφοῦ μηδ᾽ ὁτιοῦν 
,ὕ Ὕ . Ὁ ΝΟ 

διαφέρειν. Τί γὰρ ἂν τις μὴ τάληθῇ λέγοι; [οἰτα 
“ἢ , ΟΕ υ σον τ ΄ "Ὁ 

τὴν αἰτίαν μαθόντες ἀφ΄ ἣς ταῦτα πέπονθεν, ἄξιον 
κῚ - ποῖδα, 16ν 2 ᾿ Ὁ; 
εἰναι τοῦ παθεῖν οὕτως ἔφαμεν. Μηδὲ γὰρ ἔστω μη- 
ὃ λ “Ὁ Ν “ἃ - 3 ι- ᾿ 5 τ 5 εἰς, ὃς μιχρὸν ἢ μεῖζον εἰς τὴν σὴν ἀρετὴν " ἀμε- 

Ἂ .- τ 

λήσας, τὴν τιμωρίαν ἐχφύγοι, ᾿Αλλ᾽ δρῶντες τοῦ-- 

τον περιδεῶς καὶ ἀδόξως ζῶντα, καὶ ἐπὶ τῇ σὴ ψή- 

φῷ χειμένην αὐτοῦ τὴν σωτηρίαν, ἀρχοῦσαν αὖ- 

μεγαλόψυχόν τε 

δμοῦ χαὶ φιλάνθρωπον διανοηθῆναί σε περὶ αὐτοῦ 

᾿ ΒΩ ᾿ , 32 " 
τὸν ἔχειν τὴν δίκην ἐχρίναυεν " 

ἱκετεύομεν. Τὸ μὲν γὰρ τοὺς ἀντιτείνοντας ὑπὸ 

χεῖρα λαμθάνειν, ἐν δρε τε χαὶ ἀρχουτος ει ὡς ἀλη- 

θῶς “ τὸ δὲ τοῖς ὑποπεπτωχόσι χρηστὸν εἶναι καὶ 

πρᾶον, μεγαλοφροσύνη πάντων χαὶ ἡμερότητι δια- 

φέροντος. “Ὥστε ὑπάρξει σοι βουληθέντι ἐν τῷ αὖ-- Εὶ 

τῷ τήν τε πρὸς τὸ ἀμύνασθαι καὶ τὴν εἰς τὸ σώζειν, 

ὡς ἂν 5 ἐθέλοις, ἐπιδείξασθαι μεγαλοψυχίαν. ᾿Γοῦτο 

μέτρον ἀρχοῦν Δομετιανῷ τῆς χολάσεως, τῶν προσ- 

δοχωμένων ὃ φόδος, χαὶ ὧν ἄξιον οἶδεν ἑαυτὸν πα- 

θεῖν ὄντα. Τούτοις μηδὲν εἰς τιμωρίαν προσθεῖνα!: 

αὐτῷ ἱκετεύομεν. Καὶ γὰρ ἐχεῖνο σχόπει, ὅτι χύ- 
θιοι, μὲν τῶν ἠδικηχότων πολλοὶ τῶν πρότερον ἤδη 

γγ εου; ὧν οὐδεὶς πρὸς τοὺς ὕστερον πέρ φυὴν 200 

λόγος" πο δὲ τὴν ὀργὴν οἵ φιλοσοφίᾳ τος Ὰ 

λοὺς ὕ ἀεί ἀν Ἢ ὧν ἀθάνατος ἣ υνήμιη ἃ τῷ χρό- 

νῳ παντὶ παραδέδοται. Προσχείσθω δὲ καὶ τοῦτο 

τοῖς περὶ. σοῦ διηγήμασι. Δὸς ἡμῖν, τοῖς ὑμνεῖν 

προαιρουμένοις τὰ σὰ, τὰς ἐν τοῖς ἄνω χρύνοϊς 

ἀδομέ γας φιλανθρωπίας πο Οὕτω χαὶ 

Κροῖσος τῷ παιδοφόνῳ τὴν ὀργὴν ἀφεῖναι λέγεται, 

ἑαυτὸν παραδόντι εἰς τιμωρίαν - καὶ Κῦρος ὃ μέγας 
αὐτῷ τούτῳ τῷ Κροίσῳ φίλος γενέσθαι μετὰ τὴν 

γίχην. 'Γούτοις σε συναριθμήσομεν " καὶ, ὅση δύνα- 

6 ἀπολυόμενος  Οαΐαον (οάϊοο5. ποπ γοἰιιβ 155 πὶ 

ἀποδυόμιενος. 

Γ᾿ ἀμελήσας 1 [τὰ (Ἴο15]. αἴοταπο, Μοά, Ναῖ, οὐ Πθρ. 

βοοσπαβ εἴ Ηα}]. ἘΜ1 ἁμαρτήσας, «ιοά οοάθι γο- 

ἦμ, 

299 

ΘΟΠΘΘΩ 41, ἃς {Ππ|4 δἔϊϑτη σορ 5 ΠΟΙ ΠΘῊ 6550 

41 γ6] ρυ ΠΟΙ ΡῚ γ6] ρυϊναῖο ρον [6 5 16 ρ6}- 

ΒΔ 4616 ΡΟϑ511), ἃ 51 1056 ΘΟΡ Δ ΠῚ 511, οἵ δχ οὐὔὶ- 

ΒΔ] 1115 811 ἀΠ]τιαΐ., ῬΡῸ 4115 5 Ρ0]166., 8115 ν6- 

ΠΪΔ ΠῚ ΡΥΓΘΟΘΙΙ ; 4 ΠΟΥτΙ ΠῚ Π1}}}} [Δ0116 ΠΟΡῚ ροϑϑὶε 
ΡΘῚ δρ βϑίοϊαιη. ϑϑηθ ᾿ῖ8. ΟΠ] ΠΙ115 τπτιτὰ 6 5 

4ποα ΟρΡρομπδη, [6 560 }Π16 6} αἰν!πιιηλ οαρα, οὐ] 
58 {15 ΘΓ ΠοΟϑίγαπὶ 46 16 86 η!6 {18} ἀἰΘο]ΆΓΆΓῸ ; 

6] ]πὰ νΟΙῸ Δ 465 οχ [θη Εἴ 050 ; ΓΘΠῚ 516 ΟἸΠΠ-- 

ΠΥ Π ΟΣ ἈΘΘΓΟΒ5115 581]. 

9. ΑΥἴ νι6465 φποιηοο οἰγΡου ΠΟ Π6. τιϊᾶν, ἄτι 

ΔΌΘΕΡΙΓΘ ΥΘΡΘΟΥ 80 γοίπσίο,, {πὰ 46 σατιϑὰ ΟΡΆ[]Ο-- 

ΠΘΩῚ 1Π5{Π{πιᾶ1. ΤΟ {1 Πτι5. 1116 ΠΘΟΘϑϑα 15. ΠΟ-- 

δἴθι δϑὲ ἃ ἈΠΕ 110 6Χχ ΡΔΡΘΠΕ} 115, 516. τὸ Π1Π1] 

ΟΠΊΠΪΠΟ Αἰ δναϊ ἃ ἤραίγθ. Οτιδηη οἴ ἢ Θ ἢ πὶ (πο 

ΥΟΥΙΠ δϑὶ πο ἀἸοαπι9 Ποῖ 6 σατιβαη) ΘΟοίτι5 ; 

6} φιιᾶτα Πμδθο ρου ΠΕ, ἀϊσιαπη 6556 ΟἸΧῚ 4] 510 
Ραίθγθειν, ΝΘ π|6 ΘΠ τ ἡ 1Π5π|8Π} 511. 41] 51 ρὰ-- 

ΤΠ} τι ΤΠ] τα 1π ἐπι Πλ νἹΡ πίθιη ῬΘοσαν ε . 
Ραπᾶμι οἰιρίαι. 564 «πο ῃδ πὶ ν᾽ ἀθιητι5. ππΠῸ ἴῃ 

πηθίτι δὲ ἱρ που! ηἶα ἀδρθηίθηι , 58} π|6 ΠἸΈ{1|6 ΠΡ 511|5 

ἴπ ἔππὰ 56 πίθ [ἃ 51 [Δ }}., 5815 1ΠΠπ|π| Ροοπ85 “6 1558 

Ἰπα]οαν  ηλτι5., οἵ, αἰ τπὰσπδηϊμητη αι Δ] 51-- 

μγπ1 οἱ Βυιπιδητηι 46. 60 οορίε5., ΟΡΒΘΟΡΔΠΊΙ8. 

ΟΝ ΠῚ ΤῈ 0 61165 50 μοίοϑίαξθμ γθα σ γ6 , οἱ [ΟΡ 5 
68. ὙἹΣἹ , δ νΘΓΘ 1 ΡΟΡΔΠΕΙ5 : ἂ΄ ΘΠ ἾΘΠ.ΙΠ 6556 ἃ0 

τ] 5 Θ ἔτι Πὶ ἴπ ῬΓΟϑ ΓἴΟ5., ΠΟΙ] Π5 Θϑὲ πιὰ ΠΔηΪ- 

μη ταῖθ οἱ οἰθηθη ἃ ΟὨΠΘ5. ΒΡ Π15. ΤΠ Έ116 

ΕὈῚ, οἱ γοἱϑθϑ, ἴῃ τιποὸ οἱ οοάθιῃ [106 01} ἔπαιῃ οἱ 

ἴῃ τ] οἴβοθη 0 οἱ ἴῃ βούναπάο δ ἀν ΙΓ Ἴ πη Π]ὰ Πὰ- 
ΕἰτηἸ ἴθι οδίθπάονθ. Ηϊς πηοάτι8 ΒΡ 1011 8815 

δἱὉ Του ἴα πὸ » ΤΠηΘἴΠ|5 ΘΟ} {τὸ Ἔχϑρθοΐαϊ,, οἱ 

{πῶ 568 Ρϑιὶ ἀϊσπιιηὶ 6556 ΠΟΥ Ὁ. ΗΠ5. Π1Π}] 111 δὰ 
Ραῦπᾶμη Δ }16185 51. }0Π1ςᾶτητι5. ΠΠπ| 4 ΘΠ] ΘΟ 5] ἀονὰ 

(ὁ πιΐπο5 δουτιηὶ {1 [οϑθυα πὲ ΘΧ 5 1586. ΤΏ Ὲ]Π105 6 Χ 

115 41 ἃπῖα πῸ5 νΊΧοΡΘ, 48 {αῖθρι15 ππΠπ|5 δα ρο- 

ΒἴθιῸ5. {ΓΔ Π5Π1155118. 56 ΠΠΟΠΟ: ἃΓ ὙΘΓῸ ἸΓΔΠῚ ΓΘ] 1- 

5556... {τ ῥ᾽] Οβορ πα συίσιιθ Δ θο  Ππθυπηΐ ; 

«που ᾿πημΟΥ [15 ΠῚ ΠΟΙ [ἢ ΟΠΊΏΪ 28 γ0 ρΘΡΠὶ- 

βεῖαν. Αἀάδξαν ᾿σττπγ δὲ ΠΟ ῬΙΘΘΟΟΠΠ15 ἰ|5. Τιαγ- 

δἶγα πο 5, α] ἐπα Θ6] ΘΓ ΑΓΘ ΟΡ Πηπι153τι} δια η1- 

[115 ΘΧθμΉρ]ἃ 510 υἸ ον θτι5 ἰθ  ροΡΊρτι5 ἀθοδηϊαία 

δι ΔηΠ40 5: ροΡθηιι5. 510. δὲ Ογοϑϑιιθ ΠΠῚ ἰπτενο- 

ΟἿΟΥῚ ᾿γᾶπι ΤΟΙ 1558. “οἰ ἴα, δῖ ρϑαμι δα βρρ|1- 

οἴτπαι οἰουθηεῖ : οἱ τηασητϊι5. 116 ΟΥγιι5. πο ἰρϑὶ 

Ογαϑο δμιΐοιιβ ροϑὲ νὙἹοϊου αι {1||556. ΗῸ5 Ἰηἴθι [6 

ὁ ἐθέλοις Ἵ 515. ἴγ65 γοἰαβι βϑπαΐ (οαϊοο5. ἘΠ ἐθέ- 

λῃς- 

ἃ τῷ χρόνῳ Ἴ Ναιϊ[οαπι5 Οοἄοχ, Ἀθρ. βθοιιάτι5. οἱ 

(0151. βοοηά τι τῷ βίῳ, 

ΟΙαςοὶ Η. 



292 5. ΒΑΞΒΙΠῚῚ ΟΠΘΆΠΕΣ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ἈΆΘΒΙΕΡ. 

ΟἿαςοῖς Π, ΠΕΠΊΘΙ ΑΙ ΠΉ15., Θ᾽ ΡΡῸ ὙΙΡΗῚ [χ850 ΡΥ ΘΘΙΟΑ] Πη1|8 9 

ΠΪ5] ΘΧῚ ]65 4] 481 6558 ΟΠΊΠΪΠῸ ἴδηΠ ΨΕ ργοο- Β 
65. ΘΧΙΒΠΠΠΘΠΊΠ. 

Νυσοπῖοα 23, (μίογιι 1Ππ| σϑοί θυ ]5 ΠΘΟ6556 οϑὲ δάάθγο, 

ἘΝ ἶν ον 805 4αΐ φαϊάν!5 ἀοΠ!απιονῖπι » ΠΟῚ ΟΡ 6ἃ {Π1|88 [ὰπὶ 
ἐὰ με ͵απὶ Δ 1558 511Π Ῥ1ΓΠ1ΡῚ : (πιὰ ΘΠ]Π ἀνθ {τι88 ἔλοΐα 

ἘῈΝ ἐς βαηῖ,», ἰπίδοία γοἀἀδπειν»9.} 564 πὲ ἀπ ἱρδὶ ἀεἰπ- 
ἐρϑὶ ν6] αἱ ΘΟ 5. ΠΊΘΙ]ΟΓ 65 Πα ηΐ, ἅπ|ξ 4}115 58 ΡΙΘ ΠΕ 51ΠῈ ΘΧΘΠΙ: 

πξουμῳ ΡΙαπη, ἨΟΓΡΕΠῚ Δ. ΓΘ ΠῚ ΠΘΕ ΓΙ Π} ΠΠΙΠΟ ἦ66556 {1|5- 
48Π} ΑἸ ΧΟΡ : 1056 ΠΑΠΊ(116 Πογτιπὶ Τθοογ ἀ τὰν 
οἰϊα πὶ ροϑὲ ΠΟ ΓΘ : ΓΘ] {1105 γ6γῸ 9, ἄπη} ἴπ μιιπο 
1η ἔπι Θ η 1", πη ἔτι ΠΟΥ ἔτ105 6556 ρμιο. Οτᾶνο 4α14- 

«υ14 ϑαρΡΊΊοῖο Δ} Θοθυ  πλτι5., ΠΟϑ ΡΠ ἰΡ5ΟΡΊΠΙΩ 
ἸγΆΤ ΘΧΡΙΘΡῈ ν᾽ ἀθ ηπι" : 404 τη αἰ τπ1πΔ ἀΡ6556., 
τὶ 6 [6 ὙΘΥΠῚ 511, 65 Ὸ 58Π6 αἰ Χθυῖη],, πθάτ δὐ- 
ἄτιοῖ Ῥοι 556 Π} 5 τὰξ 6] αϑη 0 1 γϑυ]ιιηι αΠ]τιπ ῬΓῸ - 
[δρ "61, Πῖδὶ πη} ΟἹ 6 ΠΟ ΠΟΙ ἀ[ οἱ ἢ ΓΘ {τὰ πὰ 
ΔΟΟΙΡΙΘΠ[65 ρθυϑρίσθγθηι. ΝΘ 116 Θπΐπη ρᾶιιοὶβ ρον- 

βρ᾽οπὰ ΘΥἿΣ ἰδέα ἀΠῖμηὶ τηὰσηϊτιάο. Νά Οαρραάο- 

665 ΟΠ]Π65 (Ἐκ [ἀξτιρῖι πη 51:1 οὔβορναηξ,, {πὶ 4]1-- 

46πὶ ΟΡ δυυ πὰ τιξ πέρι ΚΘ] {πιὰ ἔππὰ ΟΥ̓ ΠΑ ΠΙΘ ἢ ἰὰ 

Πᾶπο {πΟ4π|6 πη ΠΗ Π1]} ἔθ Πιιηθύθηξ. ΕἸ ΠΟΙ 

ΘΡΊ5[0185 ᾿ΠπΠρΟΠ 6 γΘΡΘΟΙ"ς Γᾶ ι5 5 404] ΟΠ 5511 

[αν τ, π1 1] ληηποὸ ἴον 6, Ταπίππ ποο Δ πη σαπη, 

ΘΠ Θἴϑὶ ἃ Πλ115 ΘΡΙ5[0 85 Πα θοὲ ἰρϑῖτιβ ᾿ποο]1-- Ὁ 

Τα [6 η} 80. 58} π|6Π| ΘΧΡΟΒΟΘΠΓθτι5., ΠΟΘ ΓΔΠῚ 

ΟΠΊΠΙΡιι5. ΡΟΓΟΡΘΠῚ αι χ 556... οἵιπὶ ΠΟϑοῖο ππ66 
ἀἸἀἸοθυδ πῸ5. ἀριι τππᾶπι Ρ δοϑδ ἢ Π Δ πὶ 'π ΔΙ 1τπ|Ὸ 

6556 ΠΙΠΏΘΓΟ. ΠῚ ἰρίταν ΠΟ 16 ΘΠ 5065 “[ᾺΠ]αΐ, 

«δηλ 1Π ΠΟ ]5 Πα σὲ, δὲ ποθ Πσθαΐ ἀρι πο- 
5[ΓῸ5 Θ] ΟΥ̓ΑῚ ; 16, ΟΠ}1Π6 ΡΘΡ ΔΙ ΘΧ ΠηΪ6., Θχο- 

ΓΆΡ 51Π85., τα ΠΟΒ[Ρδ5 ΔηΠιιὰ5. ΡΘΕ Οηϊ. Ργοίδοίο 

ἅπιΐΘ ΠῚ Π11]10 ἀο θυ ῖτι5. ΘΟΥτΠῚ {πὶ πη αιᾶπι Ρμ110-- 

5ΟΡΠΔΠ διιηΐ., ΘΟΠΒΙ 46 Ρα51]1 ΓῸ5 ΠΕ ΠΙ Δ Πᾶ5 : οἷ ποϑίὶ 

4πἀπὶ θΟΠιι5. ἘΠ ϑΔΙΙ 115. 115.,. {|| ΟΠ 15 Ἔϑϑη- 

ΕΠ 5 ΟΡΘΡΆΠῚ ϑιι8 Π} ΓΒ ΘΠ ., Δ τη ΟἸ᾿πὶ γθροϑὶ- 
ἴπ|5 511. 

Ρ παράδειγμα Ἵ τ ἢ αΐογαιις. οἱ (0151. ςεοιπάιις 

παραδείγματα. 

“ χαὶ ταύτην 1 [τὰ 155, δερίοπι. ἘδΙ καὶ τοῦτο, οχ- 
οορία ἕαπηθη βίος ΡΥηα ΑΞ] θηβὶ. 

μις Δμετέρα, ταῦτα ἀγαγορεύσομεν, εἴπερ μὴ υἱ- 
χροί τινες εἶναι παντάπασιν ἀνδρὸς τοσούτου χή- 

ρυχες νομισθείημεν. 
- ν - - " ᾿ ᾿Εχεῖνο δὲ ἐπὶ πᾶσιν εἰπεῖν ἀναγκαῖον, ὅτι τοὺς 

ὁτιοῦν ἀδικοῦντας, οὐχ ὑπὲρ τῶν ἤδη γεγενημένων ᾽ 6 0 Ί Ἰ 
Ἃ λ χολάζομεν "( τίς γὰρ ἂν γένοιτο μηχανὴ μὴ γεγε- 

- Α ᾽, ΡῚ δ “᾿ “ἡ τὶ 

νῆσθαι τὰ πεπραγμένα :) ἀλλ᾽ ὅπως ἂν ἢ αὐτοὶ 

πρὸς τὸ λοιπὸν ἀμείνους γένοιντο, ἢ ἑτέροις ὕπάρ- 

ξειαν τοῦ σωφρονεῖν "ἢ παράδειγμα. Τούτων τοίνυν 
οὐθέτερον ἐνδεῖν ἄν τις ἐν τῷ παρόντι φήσειεν “. αὖ- 

τός τε γὰρ, καὶ μετὰ τὸν θάνατον, τούτων μευνή- 
Ἂ - τ 

σεται “ τούς τε λοιποὺς τεθνάναι τῷ δέει πρὸς τοῦ- 

τον ἀφορῶντας οἴομαι. Ὥσθ᾽ ὅπερ ἂν προσθῶμεν 
τῇ τιμωρία, τὴν ὀργὴν ἡμῶν αὐτῶν ἀποπιμπλάναι 
δόξομεν - ὃ πολλοῦ δεῖν ἐπὶ σοῦ ἀληθὲς εἶναι φαίην 
μὴ Ε ἢ 5.Χ μὴ ,ὔ Ὡ , ΄ 

ἂν ἔγωγε, χαὶ οὐδὲν ἂν τούτων τῶν λόγων προήχθην 
» Ἴ 2 Α ἘΠ τὦν ὃ δό ὴ - 2 τὶ , ν εἰπεῖν, εἰ μὴ μείζονα τῷ διδόντι τὴν χάριν ἐνεώρω 

ἢ τοῖς λαμόάνουσιν. Οὐδὲ γὰρ ὀλίγοις ἔσται κατα- 
Ἁ Υ ὦ , ν΄ Ν 

φανὴς ἣ μεγαλοψυχία τοῦ τρόπου, Καππαδόκαι γὰρ 
εἰ -- Σ μὰ 
ἅπαντες ἀποσχοποῦσι τὸ μέλλον, οἷς εὐξαίμην ἂν 

᾿οερ ᾿των οῸὰἫ -ῸὉὦῷὦὦ 

μετὰ τῶν λοιπῶν ἀγαθῶν τῶν προσόντων σοι “ χαὶ 
“ ᾿ - , 

ταύτην ἀπαριθμήσασθαι. ᾿Οχνῶ δὲ τοῦ γράφειν 
ΕΙ ον παύσασθαι, ἡγούμενός μοι ζημίαν οἴσειν τὸ παρε- 

θέν. Τοσοῦτόν γε μὴν προσθήσω, ὅτι πολλῶν ἐπι- 
-Ὁ Ω 

στολὰς ἔχων ἐξαιτουμένων αὐτὸν, πασῶν ἡγήσατο 

ἃ οὐχ οἱδά που 
“- ΡΥ Φ ὦ , 

μαθὼν εἰναί τινα ἡμῶν λόγον παρὰ τῇ σῇ τελειότη- 
προτιμοτέραν εἶναι τὴν παρ᾽ ἡμῶν θ τὰ. Ξρ .- θ΄ ἯΙ ᾽ 

εὐ -.ῳωἉ Ὁ 
ι. Ὅπως οὖν μήτε αὐτὸς ψευσθῇ τῶν ἐλπίδων, ἃς 

» -»" Αἶ ἢ - 

ἐφ᾽ ἣμῖν ἔσχε; καὶ ἥμῖν ὑπάρξῃ πρὸς τοὺς ἐνταῦθα 
Ἄ -" 7 

σεμνολογεῖσθαι" παραχέχλησο, δέσποτα ἀνυπέρδλητε, 
» τω Ν Α Ε2 , ᾿Ὶ -Ἰ ᾿ 

ἐπινεῦσαι πρὸς τὴν αἴτησιν. Πάντως δὲ οὐδενὸς 
.5 - ΄ }} 

χεῖρον τῶν πώποτε φιλοσοφησάντων, ἐπέσχεψαι τὰ 
Ω ᾿- Χ .- 

ἀνθρώπινα " χαὶ οἶδας ὡς χαλὸς θησαυρὸς. πᾶσι 
- - “ "τοῖς δεομένοις ὑπουργεῖν “ προαποχείμενος. 

ἃ οὐχ οἶδά ποὺ Ἴ Πα ἔτε5 σοἰιβυϊβϑι πη Οοάϊοοδ. Ἐδπὶ 
οὐκ οἶδ᾽ ὅπος. 

ὁ προαποχείμιενος Ἴ 81. Μί55. 5βοχ, ἘδΙ1Ὶ προαπ' τοχείμιε- 

νός ἐστι, ἐχοορία ἰπθῃ οαποπο Ῥγμπα ΒΆ51}. 



ΕΡΙΒΤΟΤΙΑ 9) .- τ ΟΝῊΠ:- 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ροιγ΄. ΕΡΙΒΊΤΟΙ,Α ΟΑΧΙΠΠ. 

Τ)ομηοηδίναι ΒΒ} 1π|5 πὶ τᾶ πα ΤΟΡΙΙΠῚ ΘΟ] 651 ϑ ]οανιιπὶ ΡΟ γ να του 6 ΠΙΡΟΓΑ ον ἀροπάαπι 6856. οὐπὶ ἱπῆν- 
παΪΟΡΊθιι5, π6 0 ΔΠΉΡΠ 15 (αἰ πὰπὶ ἃ {γα τσ  θτι5. Ἔχ ροβοθ μή ππι, τιῖδὶ αὐ Πάρον ΝΙςΠ Δ ηι γοοϊριαπῖ, οἱ δρι νυ αηι 
ϑαποίπμῃ [αθαπ αν ογθαϊπγὰμ ἀ1οὶ πο η ἄθθονθ, πθὸ οἴη 115 4] ἀἸσιπξ, σομμ πη ηϊοα πη ππη. 

Τοῖς ἐν Ταρσῷ πρεσέυτέροις. 

᾿ ῸΝἮΦ Υ̓ «ὦ “- . Συντυχὼν τῷδε, πολλὴν ἔσχον τῷ ἁγίῳ Θεῷ τὴν 
αὐ δά ἢ 

χάριν, ὅτι με καὶ διὰ τῆς αὐτοῦ παρουσίας ἀπὸ πολ- 
τω , ΄ὕ ι ΨΥ ΄ ΟΥΡΕΣ 

λῶν θλίψεων παρεμυθήσατο, και τὴν ὑμετέραν ἀγὰ- 
ΕἸ καρ, ΤΟΥΣ ἢ» ὃ 3, τορε  ὑφὶ ἔτ ̓Ν ᾿ κ ͵ 

πὴν ἐναργῶς ἔδειξε δι᾽ αὐτοῦ. Σχεδὸν γὰρ τὸν πάν-- 
ΓΕΡῸ Ἔρίνον τἷν ἡχύ0 ζὴλ 5» τ “ὦ Κλ 

τῶν ϑμῶν περὶ τὴν ἀλήθειαν ζῆλον ἐν τῇ τοῦ ἑνὸς 

ἀνδρὸς προαιρέσει κατέμαθον. Ἃ μὲν οὖν ἰδίᾳ διε-- 
λέχθημεν πρὸς ἀλλήλους, αὐτὸς ὑμῖν ἀπαγγελεῖ. 

Ε 

Ῥνοευγιοτὶς ΤαΙϑογιοῖδιι. 

(ΟΠ Θ Θ55115 οὐτ 1110, Τησηδ5. πᾶ θτ1 Π6Ὸ 58 η-- 

Οἷο ΘΡΔΓΔ5.,. 41|| δὲ 1ὴ6 111π|8. Ῥ ΦβΘ μα Θχ ΠΉ} 15 

ΔΠΘΟΡΊθτ5 ΘΟΠϑοἰἴτι5. δϑί , δὲ νϑϑίγα πὶ σΑΡ ΤᾺ ἴ6 ΠῚ 

ΡΘυβρίοιιθ Ρ6Ρ ᾿ρϑῖιηι οϑίθ τς. ΝΑ μη νοϑίνιιμι ἔδυ 

ΟἸΏΠΙΠΠῚ γΘΡῚ [Δ 15 5π6Ππ|πὶ 1 ὙἹΡῚ τη 1π|5 ΡΓΟρΟϑ 

ςΟϑποΥ!. τι ᾿σἹ ἔπι ῬΕΙ͂ ν ΔΕ πὴ [Π ἴθι" ΠῸ5. ἸΟΘΟΙΙ 51ι- 
Π}115.7) Θἃ 086 γ 15 ἤοίογθι. Οὐμδθ αιιίθη ΟΧ ΠῚΘ 

Ἃ δὲ παρ᾽ ἐμοῦ γνωρισθῆναι ὑμῶν προσῆχε τῇ ἀγόο- 206 ΘΑΥ ΙΓ ΘΙ. ν Θϑ ΓΔ} Ῥ Δ] Θϑῖ ΘΟ ΠΟΒΟΟΓΟ , Πδ60 58Πη1. 
ἅπῷ εἶ ρον « μὴ Α “ ς Ἂ Ὰς 

πὴ; ταῦτά ἐστιν. Ὃ χαιρὸς πολλὴν ἔχει ῥοπὴν πρὸς 

χαταστροφὴν τῶν ἐχχλησιῶν " καὶ τοῦτο πολὺν ἔχο- 
“ἊΝ , 55 ξ᾽ Ὡ 3 Ν λ μὲν ἤδη χρόνον ἐξ οὗ χκαταμανθάνομεν. Οἰχοδομὴ 

δὲ ᾿Εχχλησίας, καὶ σφαλυάτων διόρθωσις, καὶ συμ- 

πάθεια μὲν πρὸς τοὺς ἀσθενοῦντας, ὑπερασπισμὸς 

εἷς. 

᾿Αλλ᾽ οὔτε βοήθημα ἢ ἃ θεραπευτιχὸν τῆς προκατα- 

δὲ Χ Ν 6 , - ἼΝ ᾺΧ - ΕΟ 
ξ προς τοὺς υγιαινοντᾶας τῶν αοξε φων ουοξ 

σγχούσης νόσου, ἢ προφυλαχτιχὸν τῆς προσδοχωμέ-- 

᾿νῆς οὐδέν. Καὶ ὅλως ἔοικε λοιπὸν ἣ τῆς ᾿κχλησίας 

κατάστασις (ἵνα ἐναργεῖ χρήσωμαι τῷ ὑποδείγυατι, 
Ἄ 5» , ΝΥ δ ὧν ς , φῶς ἐν ἰφ᾽ νον 

χἂν εὐτελέστερον εἰναι δοχῇ) ἱματίῳ παλαιῷ, ὑπὸ 

τῆς τυχούσης προφάσεως ῥαδίως χαταῤῥηγνυμένῳ, 
ΝῚ . ἈΝ π5..5 -» ἊΝ ἐμὰ - , » ΕΞ 
ὃ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἰσχὺν ἐπανελθεῖν πάλιν ἀδυνατεῖ. 

ὩὭς οὖν ἐν χαιρῷ τοιούτῳ, μεγάλης χρεία τῆς σπου- 

δῆς καὶ πολλῆς τῆς ἐπιμελείας, εὐεργετηθῆναί τι 
Χ 3 ,ὔ 5 ,ὔ δι 15 ε - ᾿ 

τὰς ἐχχλησίας. Εὐεργεσία δέ ἐστιν ἑνωθῆναι τὰ 
, Ρ , σῃ δ᾽ ΕῚ , 3 

τέως " διεσπασμένα. “Ἰνωσις δ᾽ ἂν γένοιτο, εἶ βου- 

ληθείημεν, ἐν οἷς μηδὲν βλάπτομεν τὰς ψυχὰς, συμ- 
“ ὡν ἢ ἡ ΄, 3 ᾿ κι " 

περιενεχθῆναι τοῖς ἀσθενεστέροις. ᾿[Σπεὶ οὖν πολλὰ 

στόματα ἤνοικται χατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, 
χαὶ πολλαὶ γλῶσσαι ἠκόνηνται εἰς τὴν κατ᾽ αὐτοῦ 
“Ἷ τ , " ὦ δι αἱ χὰ» « πα ρεῶν, (οὐ ποι δὲ δὶς, ὡς βλασφημίαν, ἀξιοῦμεν ὑμᾶς, ὅσον ἐστὶν “ ἐφ᾽ ὑμῖν, 
Ξ ΡΟ, -" ᾿ - ΝῚ Ὄνον 

εἰς ὀλίγον ἀριθμὸν περιστῆσαι τοὺς βλασφημοῦν- 
΄ Ἧ Ὡ 

τας" χαὶ τοὺς μκὴ λέγοντας χτίσμα τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον δέχεσθαι εἰς χοινωνίαν, ἵνα μόνοι χαταλει- 
φθῶσιν οἱ βλάσφημοι, καὶ ἢ καταισχυνθέντες ἐπα- 

νέλθωσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἢ ἐπιμένοντες τῇ ἅλαρ- ρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἢ ἐπιμένοντες τῇ ἅμαρ 
τίαᾳ ἀναξιόπιστοι ὦσι διὰ τὴν ὀλιγότητα. ΝΙηδὲν τοί- 

ἡ ἀπαγγελεῖ 1 [τὰ Νί55. αιαπάας, ἘΔΗῚ ἐπαγγελεῖ. 

ἃ θεραπευτικόν ἡ Μοά. προθερ πευτιχόν. 

ΤΘΗΊΡτι5 ΡΠ αΡΙ Πατιπὶ ποι} 018 Δα ΘνΘυΒΙΟΠθιὴ δο- 

ΟἸΘϑιαγῖιηῖ., Ἰ4{1|6 [ἃ πη ἃ ΙΟΠΘῸ [ΘΠ ρΟΙ 6 ρθιβρ6- 

Χίηιι5. ΔΙ σΔΠ]0 ἁτιίθηι Ἐπ ο  οϑῖδθ, αἰ θ] ]οἸΟΓΙ ΠῚ 

δι θη 110, ἜΡσα 46 }0}}65 σΟΙ ΘΓ ]Ο΄, ΒΔ ΠΟΡΙΠΠῚ 

[γαίγιιπη ἀθίθηβιο ΠῈ}1ὰ Ρ ΓΟ 115 οϑί. 564 πϑήτιθ 

ΘΙ ΘΠ πὴ ἩΠΠ|11}, {110 τι ΠΠΟΡ 115. ῬΥΊΟΥ ΟΠ ΓΘ 

ἀπὲ Προ Πθη5 οανθαῖαι. Αο ργοΟίθοῖο 51121}15 ϑϑὲ 

Ἐπ οΟΙοϑίδ βίαι. (|| Οἷα ΓῸ τΐὰ ΘΧΘΙΏΡ]Ο 5, ΘΕ Πη5] 

γἼΠΠπ|5. 6556 γἱἀθαίι") νϑίπιϑίο νοϑι θπίο., {πος 
[0116 44} 06 8 σοσάβιοπθ αἰἸβοι Πα πη’, πθο ροίοϑὲ 

1ΓΘυ απ δἰ ΡΥΙΒΠΠ Ππαπὰ ΓΌΪΡ1) γοάϊνο. Τίδατι6 τ 1Π 

[8}1 [6 ΠΡΟ 6, ΠΙᾶσ ΠΟ ΟΡ 5 δὲ ϑ[π|610 ἃο πηπ]τὰ 4 - 

᾿Πσοπ τ, πἰ Δ 414 ἀοοθάαξ ΘΠ ΟΠ] Θ ΠΕ] ΘΟ] 65115. 

ΕἸπο] 6 Π ιιπ δϑὲ ἁυι 6} ΠΊΘΙῚ ὈΓὰ ὈΥ1π|5. αἰ να]δὰ 

ΠΟΙ] ΠσῚ. ΕἸΘΕ ἀπίθηη ΘΟΠΪ]ΙΠΟΙΪΟ ., 51 νΘΙΠΠ}115. 5 Ἐ ρος 

ΟΙα55151, 

ΡΠ 

ΘΟΗΙ. 

Οἰγοα ἀπ. 

378. 

ϑἰς τῃ- 

ἉΌΡιι5 ἴῃ ΓΘ θτι5 ΠῚ Π]ἃ5 ΠΟ [26 ἀἸτητ15, [ἢ Π]5 ΠΟΒ ἰθτοσὶ ἴπ- 

δὰ ἱπῇἢν ΠΟ 65. ΔΟσΟμ ΠΟ ἀγθ. ἀπ ἰσιταν ΟΥ̓́ 
ἀα] σ θη [ἃ Π} 

1Π ἱπῆτγιπος 

Ὠλ] 1 1π ΘΡΙΡῚ πη 58 ΠΟ ἈΡΘΡΓὰ 51 ηΐ, Ὧ0 ᾿ΠπΠ στιδδ ἀἀμ νοεῖ. 

ΠλΠΠ126 αὰ Ἰαοϊοπάαθ ᾿π 1Ππ|πὶ [] 506 Π11ἃ8. 5 

ΘΧδοιιῖς8 : ΓΟ Πητι5 νῸ57 τ Παδ ἢ ἐπι} ἽΠπ ν 915 δϑῖ, 

Δ βαρ ν απ Πιιθ νι} [50 ΘΠ] Πΐ65. γΡ Πρ Δ 115 ; 

οἱ «π| Βρ᾽γ πη βᾺ ΠΟίΠΠΠῚ ΟΥ̓ ΔΓ ΆΠῚ 6556 ΠΟῊ (ἰἰ- 

οἴη, 605. γΘοΙ θ᾽ ατ15. 1Π ΘΟΙ ΠΙΠΙΟΠΘΗΙ 5, πἰὐ 8[8-- 
ΘΡΉΘΙΩΙ ΤΟΙ Π  τι  Π τη’ 5011) Δ0 Ὑ6] ριιουο 51{{π|5] 
δὰ νϑυϊαΐθπὶ ὑθάθαμηξ, να] 51 1π ρθοσαῖο πη πθηΐ ; 

ποίου αῖθ σανθαπὲ ΟὉ Ῥαιϊιοϊταΐθιη. ΝΊΠΙ Ἰρτεαν 

ΔΙΏΊΡΠἰτι5. ΘΧροϑοδηηι5 : 564 ψο θη τι5. ΠΟΙΟῚ 

ΘΟΠ]ΠΘῚ [ΓΕ νῚ 115 Πα θυ ΝΟ ΠῚ ΡΓΟΡΟΠΆΠΊΉΙΒ: 

» διεσπασμιένα.  Πιιο Μί55. διεσπαρμένα, εἰΐδρονδα. 

ὁ ἐρ᾽ ὑμῖν 1 [τὰ Μ85. φαίϊπαιιο, ἘΜ1Ι ἐφ᾽ ἡμῖν. 



296 , 5. ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΒΑΒΕΞ ΟΛΡΡΑΏΟΘΟ. ΔΆΘΗΙΕΡ. 

Οἰαϑοῖς Π, ἃ 5 δἱ Ἀ556 ΠΕ Πα, 1114 4 118 ΘχΙβαηλιιβ,5ρ1- γὺν πλέον ἐπιζητῶμεν, ἀλλὰ προτεινώμεθα τοῖς 

ΥἹ [ΠῚ 58 ΠΟΙΤΠΊ ΟΥΑΙ ΡΔ ΠῚ (ἴο] ΠῸΠ ΟροΥΐοΓΘ , εἰ βουλομένοις ἡμῖν συνάπτεσθαι ἀδελφοῖς τὴν ἐν Νι- 
605 4| ἀἸϊοιπί, γθοῖρὶ 410 1ρ515 ἴπ σοι πηι πο πθὴ χαίᾳ πίστιν " χἂν ἐχείνη συνθῶνται, ἐπερωτῶμεν 
ΠΟῸη ἄεθονθ. ΝΒ] δαΐθπὰ ΡυΏθίον μδθο Ἔχρόβϑοθη-ὀ χαὶ τὸ μὴ δεῖν λέγεσθαι χτίσμα τὸ Πνεῦμα τὸ 
ἀτιπὶ 6586 Ὁθῆβ60. ἘΠῚ ΠΊΥΘΡῸ Ρ ΘΙ ϑιιᾶϑι1Πὶ ΠΏ] εοὲ ἅγιον, μηδὲ χοινωνιχοὺς αὐτῶν εἶναι τοὺς λέγοντας. 
ἀϊαςα ΠΟΥ ᾿Π δι’ ΠῸ5 σΟΠϑιιθίπ 1 π6 ἃ0 πηαίπὰ εἰ- ἢ Πέρα δὲ τούτων ἀξιῶ μηδὲν ἐπιζητεῖσθαι παρ᾽ 

{ἃ σΟΠ ΘΠ ΠΟΠ6 ΠῚ ΘΧΘΡΟΙ ΓΔ ΠΟΠΘ., δὶ θἐϊδπ 414 ἡμῶν. Πέπεισμαι γὰρ ὅτι τῇ ἀροδωσέβῃ συνδια-- 

ΔΙΏΡ Ππ|5 Δα ΠΟΙ Θἢ ἄτιπὴ 518 Θχ ρα μὰ 6] οαιιϑᾶ., ἄἀτι- γωγῆ καὶ τῇ αφιλδυρίκῳ συγγυμνασίᾳ, χαὶ εἴ τι δέοι 
ἤονι.8. 38, γιὰπὴ 14 Το Πηΐπιιμ , 4αὶ ᾿ρϑυιῃ αἰ] θη θ15 Ομ πίὰ Ὁ πλέον προστεθῆναι εἷς τράνωσιν, δώσει ὃ Κύριος 

οοορογδίαιν ἴῃ Ὀοπιιηι. ὃ πάντα συνεργῶν εἰς ἀγαθὸν τοῖς ἀγαπῶσιν 
αὐτόν. 

ἃ πέρα δέ τούτων .., παρ᾽ ἡμῶν 1 [ἴα Ξερίεπι Μ55. ϑρίγιταὶ βαποῖο αἰ νι πιξαΐοπι ΠΙΡοπἴοσ {τα θαηὶ, Ποῖ 

ἘΔδ1ε παρὰ δὲ τούτων... παρ᾿ ὑμῶν. ϑ᾽πῊ]] 6 πὰ ῬγΌγθισ. μοπηθὴ {τίριιοτὸ νογεραπίαγ, Οταῖ. 44, Ρ- 10. 

ΔΏΪΠΗΙ πιο ογα οπ απ ἀτερογι8 Νὰ. 115 ἐχ ΠΡ εῖ, 4 

Αἰΐας ἘΡΙΕΥΟΤΆ ἜΧΕΝ. ἘΠΙΣΤΟ ΛΗ ριδ΄. 
(ΕΟΙΥ. 

Οὐπι ὁχογία οϑϑοῖ ἴῃ οογο Ταγβοπβὶ Δ]Ί τα ἀἸββοπβῖο, ΒαΚ Π1ιι5 ῥραοῖς Θοπβεϊ πο ηνῖο οαρίάτι5 μαποὸ Ογτίδοο οι ἀϊ- 

{ἰοποπ ἔοι, αὐ ΝΊοπατπη ἤδοπη πα}}ὰ Ρυοσϑα8 ἐχοθρία γοοῦ γϑοϊρίαΐ, εἰ ξαϊοαζιν ϑριυ απ βαποΐιση ογθᾶ-- 

τὰγᾶπι “1οἱ ποπ ἄθθονα, πθὸ οὰπι 115 (εἰ ἀἸοιιπί σοπιπηιιηϊοαπάιιηι. ϑροηάεξ ργὸ ἔγαϊγιθιι8 ΠῚ 81] 605 ἀπῃ}}} ἴιι5. 

Δ 6ο ρϑεϊαγοβ. 

(τίαοσο, Ταγεὶ σοηιπιοταπίϊ. “Τοῖς ἐν Γαρσῷ περὶ Κυριαχόν. 

Οέγεα απ ΟἸΔΠΙᾺΠῚ 511 ραοὶθ ΒΟΠαιη}, (ἃ Ορι5 δὲ ἀρπὰ “Ὅσον ἐστὶ τὸ τῆς εἰρήνης ἀγαθὸν, τί χρὴ λέγειν 
᾿] 

Ρδοῖβ Π]105 ἀΐοογθ. Οΐα ᾿ρὶταν πηᾶσηιῖιηὶ ΠΠπὼ ΡῸ- πρὸς ἄνδρας υἱοὺς τῆς εἰρήνης; ᾿Επεὶ οὖν τὸ μέγα 

ΠῸΠ|) οἵ δά γ Πά μ, δὲ μη θῈ5 {αἱ Ποπηπιπι τοῦτο, χαὶ θαυμαστὸν, χαὶ πᾶσι περισπούδαστον 
ἀΠΠριιπε ππαχὶπιθ Θχ ρθίθ πὴ, [8 πὶ Ρ6Π6 δὰ πι-- Ε τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Κύριον, χινδυνεύει λοιπὸν εἰς ὄνο- 
ἄδηι νόοθηὶ γθάδοίιιπι θϑῖ, θὸ «πο πα] Πρ] Ἰοαα μα ψιλὸν περιστῆναι, διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνο- 

510 1Π] αυτὰ5., Γο σογαΐα 7 πὴ 1π πλαΠ 115. σαντα ; μίαν, ψυγείσης λοιπὸν ἰ ἐν τοῖς πολλοῖς τῆς ἀγά- 

ΠοΟ ὉΠαΠῚ ἈΓΘΙΡΟΙ [15 4] ρου π6 δὲ γθρθ Ὅο- πης, οἶμαι προσήχειν μίαν ταύτην εἶναι σπουδὴν 

ΠΪΠΟ 5ΘΥΥΠΙΠΐ 9, δι ἀ10. 6556 ἄθθθῦα, τι δου οϑίαθ τοῖς γνησίως καὶ ἀληθινῶς δουλεύουσι τῷ Κυρίῳ, 

ΨΔΥΠ15 ΡΥ ΕΠ 115 ΤΠ}. Π54 116 Π]0 6115 ̓πίθυ 586 ἀἰβοϊδδαα τὸ ἐπαναγαγεῖν πρὸς ἕνωσιν τὰς ἐχχλησίας, τὰς 

δά πηϊϊαΐθιη γοάἀποαπέ. Οτιοὰ οἱ θρῸ ἔδοθυβ ἄτη ἂρ-' πολυμερῶς χαὶ πολυτρόπως ἀπ᾽ ἀλλήλων διατμη- 

ΘΡΘΑΙΟΡ 5 ᾿πηΠΊ ΓΙῸ ΟἸΓ]οϑὶ ΠΟμλ ΠΪ5. Οὐ Π6η διι5- θείσας. Ὃ δὴ χαὶ αὐτὸς ἐπιχειρῶν ποιεῖν, οὐχ ἂν 
ΝΉΠΗΙ ταπὶ ΠΘᾶΠ1. ΝῚΠ1] Θπῖπ ΟΠ Ιβ δ πὶ ἔβη ΡΙΟρτίαΩὶ εβὲ., 207 δικαίως πολυπράγμονος αἰτίαν λάδοιμι. Οὐδὲν γὰρ 

ἘΕΟΣΕΣ , {πὶ Ρᾶροπὶ ΘΟΠΟΙΡ 6: ὉΠ46 οἱ Πυι} 5 Γαὶ τηθγοο- τ οὕτως ἴδιόν ἐστι Χριστιανοῦ, ὡς τὸ εἰρηνοποιεῖν " 
4υαπὶ ρα- (6) ΠΑ ΧΙ Δ ΠῚ ΠΟ 5 ΠΟΙΏΪΠι15 ΡΓΟΠΙ δἰ . Ροβίψιια ἢ διὸ χαὶ τὸν ἐπ᾽ αὐτῷ μισθὸν μέγιστον ἡμῖν ὃ Κύ- 
ἰφϑο γος Ἰρίταν οὶ ἔΡΔΕΡΊ 15. ΘΟ Θ᾽ ΘΘΘΊΙΠ) 5.1} 5) ΘΟΥΙἢ)-. ριος ἐπηγγείλατο. Συντυχὼν τοίνυν τοῖς ἀδελφοῖς, 

416 ΡΕΥΒΡθχὶ τηᾶβπιιηι ἴπ ἔγδΙΓ65 Θὲ 1ῃ νο5, δε εὲ χαὶ θεασάμενος αὐτῶν πολὺ μὲν τὸ φιλάδελφον χαὶ 
ΠΉ] 1 Π]Δ]ΟΡΘ ΠῚ ἴῃ ΟΠ Ἰβίιι ΔΊΟΥ ΘΙῚ., ἃ ποδὶ τὸ περὶ ὑμᾶς ἀγαπητιχὸν, πολλῷ δὲ ἔτι πλέον τὸ 

ἰηϊοσυιταΐθπι εἰ ΠγηηἸταῖθ μη : δὲ ὉΓΓΙΠΊΖΙ6. ᾿ρϑ]ς φιλόχριστον χαὶ τὸ περὶ τὴν πίστιν ἀχριόές τε χαὶ 
ΤΠΆΘΏΟ 6586 5Π1410,), τὲ ΠΘηΠ6 ἃ ψεϑίγα οδυϊίαίαθ εὔτονον " χαὶ ὅτι πολλὴν ἀμφοτέρων ποιοῦνται 

Βα υ σθηία ) ΠΟ 6 Πάδιη βαπᾶτη ργοάδηΐ; ἢδο σπουδὴν, τῆς τε ὑμετέρας ἀγάπης μὴ χωρίζεσθαι, 
ΘΟΥΙΠ) θΟπὰ Ππιοπίθ ΘΟΙΩρτΟ αΐα, δά νεβϑιγᾶπὶ χαὶ τὴν ὑγιαίνουσαν πίστιν μὴ καταπροδοῦναι - 
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ε τοῖς ἐν Ταρσῷ εἴο. Τὰ Μεά. εἰ (ο15]. ρεῖτηιιβ. Γ ἐν τοῖς πολλοῖς 1 Ῥγαφοβῖῖο δά τα εχ (0151. ρσῖπιο 
ἸΝΟΠΠΜ]]}1 4111 τοῖς ἐν Ταρσῷ τοῖς περὶ Κυριαχόν. ΕΠ εἔ α]1ο ΜΚ. 

τοῖς αὐτοῖς περὶ Κυριχχὸν παραπλήσια. 

γνπΦυα δὲν γα υγ....., .. ις, 



ἘΠΡΙΒΤΟΙΙΑ ΟΧΙΥν. 

ἀποδεξάμενος αὐτῶν τὴν ἀγαθὴν προαίρεσιν, ἐπι- 

στέλλω τῇ σεμνότητι ὑμῶν, παρακαλῶν πάση ἀγά- 
πὴ, ἔχειν αὐτοὺς ἡνωμένους γνησίως, χαὶ πάσης 
ἐχχλησιαστιχῇς φροντίδος χοινωνούς " ἐγγυησάμε- 

νος χαὶ αὐτοῖς τὴν ὑμετέραν ὀρθότητα, ὅτι χαὶ αὐ- 

τοὶ τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι τῷ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ζή - 

λῳ πρὸς πάντα ἐστὲ παρατεταγμένοι, ὅσαπερ ἅ ἂν 
δέη παθεῖν ὑπὲρ τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας. ἔστι δὲ, 
ὡς ἐμαυτὸν πείθω, τὰ οὔτε ὑμῖν ὑπεναντίά, χαὶ 

τοῖς προειρημένοις τῶν ἀδελφῶν αὐτάρκη πρὸς πλη- 

ροφορίαν, ταῦτα, ὁμολογεῖν ὑμᾶς τὴν ὑπὸ τῶν πατέ- 
ρων ἡμῶν ἐχτεθεῖσαν πίστιν τῶν ἐν Νικαία ποτὲ 
συνελθόντων, καὶ μιηδειλίαν τῶν ἐχεῖ λέξεων ἀθετεῖν, 

ἀλλ᾽ εἰδέναι ὅτι τριαχόσιοι δέκα καὶ ὀχτὼ, ἀφιλο- 

γείχως συνιόντες, οὐκ ἄνευ τὴς τοῦ ἁγίου Πνεύμα- 

τος ἐνεργείας ἐφθέγξαντο᾽ προσθεῖναι δὲ τῇ πίστει 

ἐχείνη χαὶ τὸ, νι) χρῆναι λέγειν χτίσμα τὸ Πνεῦμα 

τὸ ἅγιον, μὴ μέντοι μηδὲ τοῖς λέγουσι χοινωνεῖν, 

ἵνα χαθαρὰ ἡ τοῦ Θεοῦ ἣ ̓ Εχχλησία, μηδὲν ζιζά- 

γιὸν ἑαυτῇ παραμεμιγμένον ἔχουσα. ᾿Γαύτης αὐτοῖς 

τῆς πληροφορίας παρὰ τῆς εὐσπλαγχνίας ὕμῶν 

προτεθείσης, χαὶ αὐτοὶ τὴν πρέπουσαν ὑμῖν ὕποτα- 

γὴν ἕτοιμοί εἰσι παρασχέσθαι. Αὐτὸς γὰρ ἐγγυῶμαι ἢ 

τὸ μέρος τῶν ἀδελφῶν, ὡς εἰς οὐδὲν ἀντεροῦσιν, ἀλ- 

λὰ πᾶσαν ὑμῖν ἐπιδείξονται εὐταξίας ὑπερόολὴν, 

ἑνὸς τούτου αὐτοῖς τοῦ ἐπιζητουμένου παρ᾽ αὐτῶν 

ὑπὸ τῆς ὑμετέρας τελειότητος ἑτοίμως παρασχε- 

θέντος. 

ἃ ἂν δέῃ 81. Μοά, οἱ (0151. ρυίπιτιβ οὰπὶ ποηπα}}15 

1115, ἜΘΗ ἂν δέοι. Ῥαυ]ο ροβὲ βά11 ἐκ τῶν πατέρων. 
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δι ν ταῖο πὶ 50} 100, ΟἸΘΘΟΥΔΠ5 ΟΠπΊηΐ σαν τἄτθ, αἱ 
605 Ψ6ΓῈ οἵ ΘΧ δΔηΪΠη0 ΘΟΠ]Ποῖοβ., ΟΠ ἰβηπ6 6ο- 
ΟἸΘβ᾽ αϑι] 88 ΟΠ Γ88. ραν ΙοΙρ65 μα Πθαι]5. Οὐΐη δὲ 1115 

ΒΡΟΡΟΠΑΙ γϑοΐαμη 6556 Ὑθϑί γα ΠῚ ΠΙΘΠ ΘΠ 5, ἃς γ05 
Π6ὶ συδιὶα ῬΓῸ ψθϑίγο νου δ Ε15 δία άϊο δὰ οπηπϊὰ 
Ρᾶναἴο5 6556, Ζιδθοι 16 ΡΓῸ νου δ 15 ἀοοιγηἃ 
ΡΑΕῚ ΟΡον θυ τ. Οὐδ ἀαΐθπι,, τὶ ταὶ] ρουϑιιδάθο, 

ΠΟΩΖ6 ν 0 ]5 Δἀνουβαηαν, δὲ ρυϑἸο[15 [γαινιθιι5 
58 {15 ϑ1π| Δ ᾿πίθ συ Πη ρΘυβιιἈ5 ΟΠ 6 ΠῚ, ἰ866 5Πξ: 

πὶ ἤθη ἃ Ῥαϊῖθιιβ ποϑὲν 5, 4] ΝΊςαθο5 ΠΟ πα ἀπ 
ΘΟΠγΘΠθυηΐ , δαἀϊΐαπη ῬΓΟ θαι Ἰηὶ 9. ΠΕ] 118 

Ϊπ δἃ γοοθ πὶ ΓΘ]]οἰα 5, 564 50] 15 ὑΡθοθηΐοβ ἀ6- 
θη δὲ οοΐο 8 γ68 7 {|| ΟἸΓὰ ΘΟΠ ΘΠ ]ΟΠΘΠῚ 60Π- 
γΘΠοΡηΐ, ΠΟῚ 51Ππ6 ϑρ1ν ειι5 βᾶ ποῖ αἰ δτα Ἰοοιιτο5 

6556; ἃΐσιιθ {Ππ4 δείαπι μπϊο Πά6ἱ αἀάδι5, 5ρὶνι- 
{πη} ϑα Ποίτι ΠῚ ΟΥ̓ΘΔ ΠΧ 8 ΠῚ αἰοὶ ΠΟ ΟΡΟΥΐΘΓΘ , ΠΘῸ 
ΟἾΠῚ 115 4] ἀϊσιπὲ, σοπηπηπὶσαηάιμη., πὶ οὶ 

ἘροΙοϑία ρΡαγᾶ 511, χίζαηΐτ πὶ Πα]}π|ΠῚ 5101 Δα η]-- 

βέθηη Παθθη5. Ηδθο 51 115. νδϑίγα οαγαβ 84 ρϑὺ- 
585] Ώ6η1 ΡΓΟΡΟΒΙΘΥΪ ; ̓ ρ51 ΠΖπ 0616 εἕ σοπϑθηία- 

ΠΘΙΙΠῚ νΟὈ 5 ραν αἰΪ ϑιιηΐ ΟΡ βθαΐτπη ΘΧ μῖ θ6Γθ. ἔσο 
Θηΐιη ΡΡῸ ἔγαίνιθιι5 Θροηάθο,, 605 πι|]ἃ 'π ΤῈ 6558 
σΟΠ ΓΔ ΙΟἴΠΓῸ5., 564 οσἰπη αι} 115511ὴ 6 τη θϑιϊδπι 
ΟΠΊΏΘΠῚ γΟὈ 15 ΘΧ Π] Ὀ᾽ ἔα ΓῸ5; 51 ΤΙη040 ρϑυίθοιο νο- 

5ιγἃ Π0Ο πΠῸΠ| ἥιιοά ἃ γο 015 Θχρεϑίιπξ,, ᾿αροηΐον 
0515 ΘΟ ΠΟΘ βου. 

(151. ῥρυΐπειβ εἴ ἄπο 411 αὐ ἴῃ τοχίιι. 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ριε΄. ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΟΧΥ. 

ΤἸγδοιιπἄατη τ] ἸΘΡοπ πποπθῦ Ῥάνατη Ῥγοθ886 βἴπο 1 π5{{π| ΠΡ γα] αΐθπη ἴὰ ΡαιρΟΓΟ5 : τοραΐ ταὶ 586 ἄοοοτγο Ὧε- 
βιηδΐ, 564 ροίλη5 οοριῖοῦ 46 1πά]οῖο Ποῖ, ἈΡῚ πιθὸ ΒΟ. ἰοϑίοβ ἁἀογαηΐ, πὸ διπθοῃῖ, Ηοχιπὶ Ὑἱ[1ὰ παν 5 

ΘΟΪοτΊθιι5 “οβουι θη αΓ. 

, “ 
Σιμπλιχίᾳ αἱρετιχῇ. 

᾿Αθούλως οἱ ἄνθρωποι καὶ μισοῦσι τοὺς χρείττο- 
νας, χαὶ φιλοῦσι τοὺς χείρονας. Διὸ δὴ καὶ αὐτὸς 

κατέχω ἢ τὴν γλῶτταν, σιωπῇ τῶν ἐμῶν ὕόδρεων 

« 

“14 δἰπιρίϊοίαπι Πωτοιίσαπι. 

ΤΘΙΏΘΓ6 ΠΟΙΉΪΠ65 οἱ οϊο ΡΙ ϑο απ π αν} ΠΠ6]}10- 
Γ65, οἱ ἀΠΠσππὶ ρμο]ογοβ. ΟπδρυΟρίθν οἱ 1086 ὁ0η- 
τἰπ60 ᾿ἸΠστι8 Π1, ΘΟΠ {16 ]1Δ}11ΠΔ Π]ΘΑΙ πὶ ΟΡΡΓΟ- 

πνίγων τὸν ὄνειδον. ᾿Εγὼ δὲ μενῶ τὸν ἄνωθεν ὃδι- ἘΞ ὈΥΠῚ 5116 Π|10 ρΓΈη6π5. Εθβο ἀπίθπι 5] ΡΘΥ ΠΌΤ 
τ ΡΥ “- , 3 , λα» 

χαστὴν, ὃς οἱόξε πασᾶν Χχᾶαχιίαν εν τέλει ἀμύνεσθαι. 

» τὴν γλῶτταν ἡ ΒΔΙΠΟπ65. βοοιηἦα ΒΑ5)] ΘΟ Π515 οἱ 

Ῥαγιβίθηβοβ δἀπί μου, 4ποα ἀδοβὲ τη (ο15]. αἴτοηιιο, 

Ηαι],, Ἀδσ. βεουηάο εἴ (ΟἹΡ. εἰ ἀπίααϊουῖθιι5 οἀτϊεῖο- 

ἡπάϊοθμι Ἔχϑρθοίαθο, {πὶ ΠΟΥ τη] 18 πὶ ΟἸΏΠΘΙῚ 

πἶθιι5. οι οχϑίαὶ πὸ ορίβίοϊα ἰη Μεάϊοδο εὐ Βερὶο 

ῬΓΙΠιΟ. 

ΟἸαΞϑοὶς Π, 

Νιςηὶ Ρὰ- 
ἴγθ5 πὸπ 

βίῃ ϑρίτγὶ - 

[15 βαποῖϊ 

αἴπαια ἰο- 

αὶ, 

“Πὰς 

ΓΠΧΧΧΥΙΓ. 

Οἰγοα απ. 
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ΟἸαεϑὶς 1 

08 8. ΒΑΒΙΠΙ ΘΕΒΆΒΕΚ 

'π {{π6 τ] οἰ501. ΝΠ ΘΕ] ΠἼ51 4115. ῬΘοιΠ]ὰ5 ΔΙῈΠᾶ 

σΟρ οϑῖτ5 ργο πη δ:, δὶ 750 Πὰτὴ οοπου]οδξ, Δη]- 

ὨᾺ ΠῚ 5118} [55 1. ΘΟ ΡΟ ΘηΪπ ΠΘτι5 5Δ ΟΡ ΠΟ πη, 

ΠΟΙ Πτιᾶ5], ΟΡΙ ΠΟΙ 60 Ἔσϑδῖ, {ας Υ : 564 ργϑιο- 

511ΠῚ 580] ΠΟἾ τι}, ΤΠ] ἴθ Ρ]Δ ΠῚ ἃς [π|518Π} Δα Πη1}- 

εἶτ. Οὐδ η 0 αὐιἔθηι {π||50 181 ΡΥ νυ] οα Π60 56 ᾿ρ56 
ΡΙΟου]οαι, 6115 ΡΡΘΟΘ5 ὈΓῸ ΠΡ ι1015. ἀτιοῖξ. Τίαατια 

46 θχίγθμα 416 ἰ6 ᾿ρ88 ΘΟΙ ΠΟ Π685, Θὲ ΠΟ8, 51 ΥἹ- 
4 θεν, πὸ ἀοοοίο. Νον πητ5. θ᾽ τ Ρὰ {π|ᾶπὶ ἔπ, 

ΘΕ ἸΠΓΘΡΠΙ5 5Ρ1Π|5 ΠΟ ἰδ ΠῚ θ᾽ ΘΟ ΟΔΠη1Π", ΠΘΩΙΘ 

Ῥδιιοῖθ ΒΟ Π5 ἀἰθοιρ] πη ΠλᾺ }Π 118} Δα ΠἸβοθιηι5. Εχ- 

ΟἸΤΆΘΕ 1Π ΠΟ5 δἱ ᾿ἰδοθῦίαθ δὲ σὰ θϑίαβ, θϑί 1085 

«αϊάθηι γ θυ Πᾶ5, 566 ᾿μη πη 65. Αἴ 6 ΒΡ ΟΡ Πἰ5 νο- 

Πΐοθὲ ἃν]5, 418 ᾿ὰ5 ἀδραβοθῖι". ΜΠ θη τϑά- 

ἀοπάήα τὰ Ποὺ, πῸΠ αἰ ἔτι Θχὶβἐ!Πη85, 564 πὶ Πθιι5 

Ἰδαπιιομο - 1 ΠἸοὰγ 6 που . Οποα 5ἱ δὲ ἔθ Ὲ15 Οριι5 ΘυἹ, ΠῚ 
χα νἡϊ1α 

παϊινὶβ σ010- 

ὙΠ} 5 ἀορι- 

εἴα. 

“1{|π5.- 

ΟΕΧΧΙΥ͂. 

Οἰνοα απ 

ὩΣ: 

5156 Π {11} 560 .1, ΠΟΩΠΘ ΘΙ ΠπΙΟ ΠΟΥ Π] σΘητι5 1ΠΠ0Ὸ-- 

ΠΟϑίτ ΠῚ ἃ ῬΘΙ ΠΙΟΙΟΒ111, ΠῸΠ ᾿ΠΠ 81, ΘΘητι5. 1}-- 

[π|4, π 6 ατι6 [δ μ] Θ ΠῚ, ΠΘΟ116 ΤΠ ἈΘΟ.Π]Π11Π1, Π. 1} 16 11} 

ΔΙΠΟΙΘ ᾿Π5Δ Π16η5, ΠΥ 111), ΠΘΡοθθ νὴ] σοπάιι-- 

Οἴτι 1, 1ΡΔΟΙ ΠΑ 111, [γασέιη, γ ΘΠ ΕΓ 56 165, ἃγα- 

ΕἾΠΠ] 7588 Υ 2 ΘΟΘΠ 85 ΟΥ̓Δ Π5 10 ΠΡ Ὰ ΠῚ, ̓ ΠΟΟΠ ΒΓΔ Π5, 

1ΠΠΠ| 0 ρα ]6, {α] ἀν ]5 ἀοο ρθη 5, ᾿Π5 δ.  Ὀ1}6, Γα  Οϑιιη], 

οὐ χβϑὶοΐγνριτα : οἱ {ἃ 141 αὐγὰ ἀἸοθπάτιμ οϑὶ ἢ 
5.111] τιῖ ἢδίτιη}) οϑῖ, [θυ ἀἀτηπαίιη, (ποπιοο 

ΕἸ5Ὸ ΠΟΡῚ Ροίθρ τ, τις ΠΟΥ ῚΙΠ} ΠΠΘΠ5 γδοῖὰ 511, 4π|0- 

ΤΠ] δἰ Ρ6 465 ἀἸ5ΓΟΡΕ βιιηΐ ἢ ΗΙ οαβίθ συϊάθι νἱ- 

ναπΐ 5616 τη ΘΙ ΟΘθ Ρ61 ἔΘΡΓΊΙΩ : 56({ ΔΠΊΟΓΟ 

Ἰη ΒΔ ΠΠΠΠΕ ἀ 5116 ἔταοῖτι, Ὁ] 5.18} ᾿ 5ΟΥ.Π ΠῚ {π|7-- 

Ρ᾽ΓΠιἀἸπθιη. ΝΟ π μἱ ρυοποθηξι {410 }]} ἐοϑίεβ, 5οά 
ΟΟᾺΠ]] {πιδονιιηι, οἱ ΘΟ ΒΡ ΘΟΙ5. ὙἹΡΌΓΙ ΠῚ ρουθοῖο-- 

ΛΠ, Φαοίχαοῦ ἔππῸ ΟΟι}}15. θὰ σορποηΐξ, δά ατι8 

ΠΟ ΔΠΙΠΪ σΟΟ ΙΓ 0 Π6 ΓΟΒρΡΙ οἰπιηΐ. 

ἢ ἐχχέῃ 1 Τἴὰ ϑιι πηγὴ. ΘοΟμβθηϑιι ψϑΐογοβ ΠΡ]. ἘΘΠ 

ἐχχξει. 

ἃ ἑαυτόν 1 δε. βϑοιιπάτι5. εἰ (ΟἸΡογι. εἰ ἴῃ ππᾶυβῖηο 

Ο015]. βεοιιπάτι δόλῳ ἑαυτόν. 

ΓΙ 

ΘΑΡΡΆΑΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

Κἂν γὰρ ὑπὲρ ψάμμον “ ἐχχέη τις χρήματα, βλά- 
Α ͵ ᾿ , δὰ “ἢ , 

πτει ψυχὴν, πατήσας τὸ δίχαιον. ᾿Αεὶ γὰρ θυσίαν 

Θεὸς, οὖχλ ὡς χρήζων, οἶμαι, ζητεῖ, ἀλλὰ θυσίαν 

πολυτελὴ τὴν εὐσεδὴ χαὶ δικαίαν γνώμην δεχόμε- 
“ ζ ἃ ς ᾿ " Ὁ νος. Ὅταν δέ τις “ ἑαυτὸν παραδαίνων τατῇ, χοι- 

νὰς λογίζεται τὰς εὐχάς. Σαυτὴν οὖν τῆς ἐσχάτης 

ἡμέρας ὑπόμνησον, “ καὶ ἡμᾶς, εἰ βούλει, μὴ δί- 
- “Μ , 03 δασχε. Ἴσικεν σου πλείονα, χαὶ ταῖς ἔνδοθεν ἀχάν- 

ΟΝ 3 ΟΥ̓͂Ν ὁ 
θαις οὐ τοσοῦτον συμπνιγόμεθα" οὔτε ἐν ὀλίγοις κα- 

λοῖς δεκαπλασίονα χαχίαν ἐπιμίγνυμεν. ᾿Επήγειρας 

ἡμῖν σαύρας τε χαὶ φρύνους, ἐαρινὰ δῆθεν θηρία, 

πλὴν διαως ἀκάθαρτα. ᾿Αλλ᾽ ἥξει ἃ πτερὸν ἄνωθεν, 
᾿ ΠΝ , 1) ᾿ Ν , διωνς δ τὸ ταῦτα νεμόμενον. ᾿Ιἷϊμοὶ γὰρ λόγος, οὐχ ὡς σὺ 

ΞΡ , ν Χ ε 
νομίζεις, ἀλλ᾽ ὡς οἶδε χρίνειν Θεός. Εἰ δὲ χαὶ μαρ- 

͵ , “ΦΔδοω ΄ φ4ΨΧΝ ΡΣ 

τύρων χρεία, οὐ δοῦλοι στήσονται, οὐδὲ εὐνούχων 
- " - ψ, 

γένος ἄτιμον χαὶ πανώλεθρον " τοῦτο δὴ τοῦτο, ἀθη- 
Ν , 

λυ, ἄνανδρον, γυναικομονὲς, ἐπίζηλον, καχόμισθον, 
“7 ὖἷἦ ΓΟ λ 
ὀξύθυμον, θηλυδριῶδες, γαστρίδουλον, χρυσομανές, 

΄ 

ἀπηνὲς, χλαυσίδειπνον, εὐμετάδλητον, ἀμετάδοτον, 

πάνδοχον, ἀπροσχορὲς, μανιχὸν χαὶ ζηλότυπον " χαὶ 
Ἐ Ξ ὦ δ , 

τί γὰρ ἔτι εἰπεῖν; σὺν αὐτῇ τῇ γενέσει σιδηροκατά-- 
᾿Ν - πρν , Ἷ ΕἸ 0) τς Α ΐ , 
διχον. Πῶς οὖν τούτων γνώμη ὀρθὴ, ὧν χαὶ οἱ πό- 

τῷ υ ὲ 
δες στρεύλοί; Οὗτοι σωφρονοῦσι μὲν ἄμισθα, διὰ σι- 

᾿ , 
δήρου" μαίνονται δὲ ἄκαρπα, δι᾽ οἰκείαν αἰσχρότητα. 

Οὐχ οὗτοι στήσονται τῆς χρίσεως μάρτυρες, ἀλλ᾽ 
Η : “" ἜΣ ΤΕ 
ὀφθαλμοὶ διχαίων, καὶ ὄψεις ἀνδρῶν τελείων " ὅσοι 

-Ὁ - τ ΄ 

( τότε ὁρῶσι, πρὸς ἃ ὁλέποντες νῦν εἶσι συνέσει. 

ἐ χαὶ ἡμᾶς  Πο (οάϊοε5. ἡμᾶς δέ, οἵ ράι]ο γοβὲ 

ἴσμεν γάρ. Μοχ Ηα1]. πνιγόμεθα. 

ἃ πτερόν 1 Πορῖτϑ5 βοοιιηήτι5 εἴ ([015]. βθοαηάιι5 πὰ- 

βοην πτηνόν ἴῃ ἱοχίιι οἱ δα] πηαγσιιοπη πτερόν. 

ἘΕΡΙΒΤΟΙᾺ ΟΧΥΊ. ἘΕἘΠΙΣΤΟΛΗ θις΄. 

ΕἸΡπεϊπιιπὶ οἴπὶ ἀπ ἰσβοῖ ΒΑΒΙ] 5, το οἵα υἱΐο ἀβοθίϊοα ὀχονοϊζαιοπθ, ἀστηὰ 56 4π|, “ο]ιογίαξι" οἴὰπὶ ἃ ΠοῸ 

ΘΟΠ51110, απ ποῖον δϑῖς τι Βοαΐοβ. Ῥγοσθηϊζογο5 πιὰ} Ραΐϊνία τοσοπ δ, {πᾶπὶ Ῥα θυ πτι πη ΔΨ ΤΙΠῚ ΔΙ ΠΟΤῚ ΠῚ 

ῬΓΟ οββδίοπο Ἱπη] ΓΤ]. 

Εἰγηιῖπο. 

ες ΒΕ νᾶγα 58η} ΠΠ 6 γ85 [ππ88 Θ᾽ ὈΡΈν 65; 5106 565 1116 
5ΟΡ 6 Π4], οῖν 8 ΔΠΟ{ 54 016 15, {188 ΘΧχ ΟΡ ὰ ΠΟ] 
Ῥόβδ5οι, γἱτα πα 86 ΘΟ Π5110; 5ῖν 6 «πιοα δἰϊληι [6 1056 

͵ 

Φιρμίνῳ. 

Καὶ σπάνιά σου τὰ γράμματα, καὶ μικρὰ ταῦτα, 

ἢ ὄχνῳ τοῦ γράφειν, ἢ ἄλλως, τὸν ἐκ τοῦ πλήθους ᾿ 

᾿- Π Ά κῃ Ἀπ 7 Ξ ΟἹ «ὧν πὸ “ λὶ ΟΣ 

χ ρον οἰαφευγξιν οιχονομουν τος, που χαὶι προς βρα- 



ἘΡΙΒΘΤΟΙ Δ ΟΧΥῚ- 

χυλογίαν ἑαυτὸν συνεθίζοντος. Ἣ μῖν μέντοι οὐδὲν 
ἐξαρχεῖ, ἀλλὰ χἂν ὑπερθάλλη τῷ πλήθει, τῆς ἐπι- 

θυμίας ἐστὶν ἐλάττω, διὰ τὸ βούλεσθαι "ἢ ἕχαστα 

περὶ σοῦ μανθάνειν “ πῶς μέν σοι τὸ σῶμα ἔχει " 
ὅπως δέ σοι τὰ τὴς ἀσχήσεως ᾿ καὶ πότερον ἐπιμέ- 

νεις τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἐγνωσμένοις, ἢ τί καὶ μετεόου- 

λεύσω, πρὸς τὰ συμπίπτοντα τὴν γνώμην “ μετατι- 
θέμενος. Εἰ μὲν οὖν ὃ αὐτὸς “ διέμεινας σεὰάυτῷ, οὐχ 

ἂν πλῆθος γραμμάτων ἐπεζητοῦμεν " ἀλλ᾽ ἐξήρχει 

ἡμῖν τοσοῦτον "ὃ δεῖνα τῷ δεῖνι " ὑγιαίνειν ἡμᾶς 
ἴσϑι, καὶ ἔῤῥωσο. ᾿Κπεὶ δὲ ἀχούομεν ἃ χαὶ λέγειν αἷ- 

σχυνόμεθα, καταλιπόντα σε τὴν τῶν μακαρίων προ- 

γόνων τάξιν, ἐπὶ τὸν πρὸς πατρὸς πάππον αὐτομο- 

λεῖν, καὶ Βρεττάνιον σπουδάζειν γενέσθαι ἀντὶ Φιρ- 

μίνου, ἐπιζητοῦμεν αὐτὰ ταῦτα “ ἀχοῦσαι, καὶ τοὺς 

λογισμοὺς μαθεῖν χαθ᾽ οὺς ἐπὶ ταύτην ἐλθεῖν τοῦ 

βίου τὴν δδὸν ὑπήχθης. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ αὐτὸς ἀπεσιώ-- 

πήσας αἰδοῖ τοῦ βουλεύματος, ἡμεῖς σε παραχα- 

λοῦμεν, μιήτε βουλεύεσθαι αἰσχύνης ἄξια, χαὶ εἴ τι 

ὑπέδραμέ σου τὸν νοῦν, ἀπελάσαντα τοῦτο τῆς δια- 

νοίας; σεαυτοῦ γενέσθαι πάλιν, χαὶ μαχρὰ χαίρειν 

εἰπόντα στρατείᾳ καὶ ὅπλοις, καὶ ταῖς ἐπὶ στρατο-- 

πέδου ταλαιπωρίαις, χαταλαῤεῖν τὴν πατρίδα, ἀρ-- 209 
τ Ἀ τι , ,ὔ Ν Ἂς ου ΄ὰ 

χοὺν πρὸς ἀσφάλειαν βίου χαὶ πρὸς πᾶσαν περιφά- 
νειαν τὸ ἐξίσου τοῖς προγόνοις χρατῆσα! τῆς πόλεως 

ἡγησάμενον " ὅπερ ἀπόνως σοι παραγενήσεσθαι πε- 

πιστεύχαμεν, πρός τε τὴν ἐχ φύσεως ἐπιτηδειότητα 

ἀφορῶντες, χαὶ πρὸς τὴν ἐρημίαν τῶν ἐνισταμένων. 

Εἴτε οὖν μὴ γέγονεν ἐξ ἀρχῆς ἣ γνώμη; εἴτε γενο- 

μένη πάλιν ἐχδέόληται, ᾿ γνώρισον ἡμῖν ἐν τάχει " 

ἰ δὲ, ὃ μὴ γέ ὰ αὐτὰ μένει βουλεύματα, αὖ- εἰ δὲ, ὃ μὴ γένοιτο, τὰ αὐτὰ μένει βουλεύματα, αὖ 
- “2 Ἅ 

τάγγελτος ἥμῖν ἡκχέτω ἣ συμφορά ᾿ γραμμάτων δὲ 
οὐ δεόμεθα. 

» ἕχαστα 1 ΕΔ1Π πάνθ᾽ ἕκαστα, 564 ῥυΐππα νὸχ ἄθοβί 

π᾿ ἀπ 1 {551Ππ|185 (ΟΠ ἸΟΙθιι5. (οἶ5], οὐ Μεά. Τϑεγαΐ 

οἴϊαπη ἴῃ Ηδυ]απο, 564 αἰ ἀἸὰ οδὲ ἃ 411ἃ τηᾶπιι. 

ἢ μετατιθέμενος οἴο. 1 516 {πᾶίποι ΟΟΠ1665 οἱ Ρτϊπηὰ 

τηδηι! Ἠαν]ᾶηιι5. ἘΠῚ μεταθέμιενος. 

ἃ διέμεινας 1 Μεά. διέμενες. Ῥάι]ο ρμοϑῦ 61 ἐπεζυ- 

τοῦμιεν - ἀλλ᾽ ἤρχει. (οἸ665 Δη (1 τἸβδιπὶ ΜῈ. Οο15|, 

οὐ Ηαι], αὐ ἴῃ οσοηίοχέι. ϑαθιπο Μοΐ, οἱ (ο15], ρυ1- 

115 τὰ ἀχουόμιενοι, (ϑεΩ αἰιείπιις ρεαοὲ αΐσονο. 
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ΒΘΡΠΟΠΙ5. ὈΡΘν ΑΕ αϑϑιοίλοϊαϑ. ΝΌΟΝ. σοῦῖο πὶ 1} ΟΙαρεῖς ΠῚ 

58 {15 6ϑῖ, 564 διϊαπιϑὶ γθάππάθηξ οορία, ἀοβιουῖο 

᾿ΠῚ}Ρ 8 65 51η{ ; 60 Ζπο νο] τ δἰ πϑι]ὰ5 Γ65 [π|ὰ5 α1- 

5066, (ΠΠΟΠΊΟ 640 [0] ΘΟΡΡιι5 πα ρθαῖ, απο ηιο 60 ρἷο- 

ἴδ τ15 ΘΧΘΡΟΙ ΓΔ ΠΟ: τ γα Πὴ [ἢ 115 {τι ᾿πἸτ10 ἀθογον 51], 

ῬΘΙΒΘν ΘΓ 65: Δη Δ] 1411 ΠΟΥῚ ΘΟΠ5111 55 ρου ἰδ τ 

416 Γ65 δοοιάπιηΐ, 11 56 ΘΠ ἘΔ ΠῚ ᾿Πτ[Δ 5. 

Οὐοά 5] Ἰἀθηλ ΡΘΡΠΠΔΠΟΡΘ5, ΤΠ ΔΙ ΠΘια ΠΠ [6 γὰ-- 

Γ11Π}] ΠΟῚ ΘΧΡΟΒΟΘΓΘΙΉΤΙ5 : 566] 58 {15 ΠΟ]5 Θ556} Ποὺ 

ἰαπίππι : {{{6 {{1: πὍαΐοτδ πος βδοίας, οἱ ναῖο. 

Οὐοηϊαμ ἀιι[6 1 ΔΙ ἸΠ115., {τ|88 δὲ ἄϊσθῦο ΠῸ5 

Ρπάθε, τ γθ]ϊοῖο ᾿θαϊουγιι ΡΥ ΟΘ ΘΗ Οντιπὴ ΟΡ ἰπΠ6 

δ ἀντι] ῬΑΙΘΡΠΙΙΩῚ ἐλ πσογο., δὲ ΒΡοιΓἀΠίτιη 

ΠἸ6ΡῚ νθ 8 ργὸ ΕἸΡΙΏΪηΟ, Πδοο ᾿ρ5ἃ ἀνθιηι5 ΠΡ, 

οἵ 4π]}τι5 ΚΔ ΟΠ 115 δα Πὰπο ν το νᾶ πὶ ̓ ποιιπ ἀδ τ 

Δα ἀιιοῖτι5. 515, ἀἸβοθνθ. Ὑ Ρυιιπὶ ΦΠΟπίδπι ἴρ56. ΟὉ 

ΘΟΠ51Π1 ρυιἀοΡ τη ΘΟ ΟἸ]511 : ΠῸ5 [6 Δα ΠΟΥ ΔΠΉΠΡ, 

αὐ ρμιιάονο ἀἰσπα ΘΟ Π51Π1ἃ ΠῸη ΟΔρῖα5, δ 5ἱ {τ 

5ῈΠΙῚ1Ε ΔΗ ΠΉ 11} ἔπππ1Π}, ΠΟ ΘΧ ΠΙΘηΐΘ ΘΧΡ Ϊ50, [[6- 

γι δα 16 γθάθαϑβ, ἃ6 ἰΙῆϑῸ νᾶ]6 Π]Π 1188. ΡΠ 5116 
αἱ ΘΒ ΡΟΓΙΙΠῚ ΤΠ Ο]Θ51115 ἀΤοἴΟ, ΓΘυ ΘΓ ΓΆΡ ἴῃ Ρ δ Δ ΠῚ, 

58 {15 ἃ] ντἴε8 ΒΘ αἴθ οἱ ἃ ΟΠ ΠΟΙ 5Ρ]Θ ΠΟΤΘ ΠῚ 

ΘΧΙΒΕΠΠΔ 5, ὈΓΌῚ, ΤΠ Θὴὴ τιΐ πη] ΟΓ 65, ΡΥΏΘ68556: 14 

απο ΠῚ οἰἴγα ἰὰ θογΘ ΟΡ ΘΠ ἐπ τη} ΘΟ ἢ ἢ Ἰη1118, 

ΤΈΒΡΙΟΙΘΠ 65 ἔππὶ Δ] Ἰἀοπθὰ5. παίτιγεθ ἀοίθβ, {ΠῚ 

δ σοπηρϑι τον ραιοι αἴθ. 51γ6 Ἰστέπν πος οοΠ- 

51ΠΠῚΠ}Ὶ 40 1Π|{10 σαρίιΠ| ΠΟΠ’ δῇ, 5156. σαρ ΠῚ 

Ροβίθα γ]θοίιηι θϑῖ, οἷο ΠΟῚ5 51:5 1 Ποδῖο : 5] γ61Ὸ, 

404 Α|0511, Θαθ πὶ τη πο ηΐ ΘΟΠ51Π18., 51ἃ 5ροπίθ 

πυιηταἴα ΠΟΡῚ5 γϑ παῖ σα] τη 85: Π ΕΟ Υ]5 ὙΘΙῸ ΟΡ 5 

ΠΟΙ ΠΑ ΘΠΏΙΙ8. 

6 ἀχοῦσαι  ἘΔΙΠο Ῥαν5. αἀα1 παρὰ σοῦ, 564 πὸ 
ἀοβιηΐ ἴῃ οἠτ{, 451], εὐ βὸχ Νῖ55, σοάιοιρα5. τὸ διι- 

ἴοι (οἸοο5, ποπῖρο Κ᾽ αἰτοαπτιβ οὐ (15]. βθοπηάι, 

πα πὶ Βρέττανιν. ΪΝ οι τααἴο μοϑὲ 018]. Ῥυΐπαιις υὔποτε 

βουλεύεσθαι. 

ἃ γνώρισον 1 [ὰ οοήτοε65 Νῖ55, διισηπῆο σοηβοηδιι. ἘΠῚ 

δήλωσον. Ῥαι]ο ροβὲ ὁά το Ῥατγῖβ. δὲ βεοιπάα. ΒΆ51]. 
΄ 

ἱκέτω, ΕΘΙο ρυῖπα Βα51}. οἱ Μ85. ἡκέτω. 



900 5. ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΘΑΒΕΙ͂Σ ΘΑΡΡΆΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

ΟἸαϑ85ῖ5 11. τβξεστσες-------------------------------- ---------------------- ------------ - 

ὍΣΣ ἘΡΙΒΝΟΙΑ ΟΧΥΤΙ, . ΕΠΙΣΤΟΛΗ ριζ΄. 
ΟΟΧΧΧΥΥ͂. 

Εἰττηΐπιβ γεβροη δεῖ ργαοθάοπεὶ ερίϑίοὶο, ἄο]ογοπὶ βιπιπὶ 5: σηοαϊ, φηοα ἃ Ρἱοξαιῖ5 ὀχογοϊξαϊίοπο ἀἰβουββίββοί : 

Ῥτοχαϊε: ἀοῖίποορβ 86 Δα ῥυΐονθπι Ὑἱζαπὶ τοαϊτατσιιτῃ ; 5σε4π6 ᾿πηροίγαξισιτι βρογαΐ τιῦ ἀἸτηταΐαγ, (ἰἴοχια. 

Ῥεῖ διιχῖπο σοη 1 5ιιατη υἱγριηἰτατῖβ βδοσυαμα: γοϊπταΐοπι ΓΘ 6118 τη πα ἐῖ5 μοιογθιι {πξιγπα, 

δ ὲπὸ ἱπιδογὶρίϊοτο, ρί αοτεϊρίοδ ὁπογοϊ αἰιοτεῖς » Ἀγεπίγραφος, ἐπὶ ἀσχήσει. 
ὁαιι5α. 

διρρα απὶ ἘρῸ οἵ 1185 ἴππι88. πι6 ἀϊσπίται ἀθθουὶ ραΐο:; εἰ Β ᾿Εγὼ χαὶ ἄλλως ὀφείλεσθαι τῇ διμετέρᾳ τιμιότη.- 

59: πᾶς {Π| 5οΠΠἸοϊταο, ἴῃ {πὰ νϑύβου, πϑοθϑϑασο τι ἐμαυτὸν νομίζω" καὶ τὸ νῦν δὲ τοῦτο φρόντισμα,. 
ΠΊ6 " 6] αϑπηοαϊ πη] 5161 115. ΟΌποχίτιηι ἔλοΙ τ, Θεϊδ δὶ ἐν ᾧ ἐσμὲν, ἀναγκαίως ἡμᾶς ὑπευθύνους ταῖς τῶν 

{υῖν]5 6 ἴανθὰ ργδοθρία τριάδι, πϑάπιπι ἔπι, 161} τοιούτων πραγμάτων ὑπηρεσίαις καθίστησι, κἂν 

μλ.Π τὰ πηθοιπι δὲ ἃ] [ατὰ οοπαπρσαηῖ. Τά ι6 ρροο- οἱ “ τυχόντες ὦσιν οἱ ἐπιτάττοντες, μὴ ὅτι ὑμεῖς οἱ 

τοῦῖτὰ ΟΧροπάθυθ πθοῦθ86 ΠῚ ϑί; δι ζυϊάθηι ἀΐοοεσα πολλοῖς διχαίοις χαὶ ἄλλοις πρὸς ἡμᾶς συναπτό- 
Ἰϊσθῖ, σαιιβᾷ} ΠῚΘ [Ἐ|556 ΤΟ] ΘΒ ΕΓ ΠῚ ; ἄτη ἃ Ροπὰ μένοι. Τὰ μὲν οὖν παρελθόντα εἰς ἐξέτασιν ἀγα-- 
11ὰ ρἰδιαιῖβ. σχθγοϊ ατομθ, εἴ αιιθ 5018 αὰ βα]ῖοπι γεῖν οὐχ ἀναγχαῖον " ἐπεὶ ἐνὴν εἰπεῖν, ὅτι ἡμεῖς 
ἀποῖε, ρου ΠΠΔΟΙ(ΟΡ ἀἸ56 6581; ἀπά οἱ εἶϊο πιο Ρεου- ἐγενόμεθα ἑαυτοῖς τῶν ταράχων αἴτιοι, τῆς ἀγαθῆς 

ταν] τ οὶ δα ἐθ ται] ΠΘ {ΓΔΑ 11Ὶ δαμηῖι5. ΑἸ] μ6 Ὁ ἐχείνης ἀσχήσεως καὶ μόνης ἀγούσης πρὸς σωτη- 

πο «4αϊάθιηη ὑγαπϑιθυα πΐ, ΠΘῸ ΘΑΡΘΡῸ δα] η]-- ρίαν φιλονεικήσαντες ἀποστῆναι " διὸ τάχα χαὶ τῷ 

τίοπο, αἰ Π6 ἰζθυ τ ἴῃ δα θη} μια ]ὰ ̓ποϊάατη. Οτιος ταράχῳ τούτῳ εἷς πειρασμὸν παρεδόθημεν. Ἀλλ᾽ 

δἰηθὶ δά [ἀξπγὰ, Ῥ᾽ θέα! ἔθ᾽ ῬΘΡΒΙΙ 51 551 111} ἐχεῖνα μὲν γέγονε, χαὶ ὑπομνήσεως ἠξιώθη, ὥστε 

6556 γδ] πη, δὰ ποῖ Ποῖ ἄοπο (Δο Π]πῖθ ργοςθθ- μὴ δεύτερον ἡμᾶς τοῖς ὁμοίοις περιπεσεῖν. Τὰ δὲ 

5108 ; ΟἸΠΠῚ [65 δἱ φἃ 51, Π6Ὸ φυϊάᾳυδιη σιγᾶν ἐφεξῆς » πάνυ βούλομαι πληροφορεῖσθαί σου τὴν 

μαβρθαῖ; δὲ δηλοῖ ποθῖβ πα}, 4αἱ διιπὶ ἰπ ααἰὰ, εὐλάδειαν, ὅτι, τοῦ Θεοῦ συγχωροῦντος, ῥᾷστα 
Ργομηΐο ἀπίπιο σγαιΠοθπῖιν, Τᾶχαθ ἀ6]πθαθταν ἡμῖν προσχωρήσει, τοῦ πράγματος καὶ ἐννόμου 
ἃ ΠΟΡΪ5 τοσαῖῖο δά δἰ μη Πα ἀϊηθ πὶ ἀατὶ 11}}6}}1 γ1- ὄντος, καὶ οὐδὲν ἔχοντος βαρὺ, καὶ τῶν φίλων ἡμῶν 
οανΐο: Πυιᾶπι «αϊάθηι δὲ πα]]ὰ ργοίγαπαὶ τποτὰ, “ πολλῶν ἑτοίμως χαριζομένων, ὄντων ἐν τῷ στρα- 

δίαϊίμι ἀἰπαϊτταν", 6Χ βου ῖρίο 50] ΠΟΠΘΠῚ πιδίτιβ αἴ- Ὁ τοπέδῳ. Τυπωθήσεται οὖν παρ᾽ ἡμῶν δέησις, κατὰ 
(δγθηβ. Ῥϑυϑιιαϑιιπι ἀπιΐθηι Πα θ60 ἴῃ δ] ϑιηοαϊ γο- τὴν ὁμοιότητα τοῦ προσδοθέντος λιόέλλου τῷ βι- 

Ἀὲι5 ροιογθ μι 6556 γδρῖθ πᾶ πάλ 115 νοἰιπίατοπι πος. χαρίῳ᾽ ἐν ἣ ἐὰν μή τις γένηται παρολχὴ, εὐθέως 
5[ΓΔ 1}, {18 }} 5ϊ ᾿πηηλαταῖα πὶ 80 ᾿πηπηοΟἴδ πὶ ἃ ΡΓῸ- ἀποπεμψόμεθα, τὴν ἐχ τοῦ “ γράμματος ἄδειαν 
Ῥοβίίο νἱϊα ρϑυίβοϊο χα Ι Ριιουο. , ἱποχριρηαὈ}}}5 παρεχόμενοι. Πέπεισικαι δὲ ἐν τοιούτοις μεῖζον τῶν 
ΠΟ Ϊ5 οἵ ἱπν ο ]α }}}15 Π δὶ ἀπ χῚ] 10. ΥἹΡσΙ ΙΔ |5 οὐ βασιλικῶν προσταγμάτων τὴν προαίρεσιν ἡμῶν 
Ὁυδίοαϊα. Ἐγαΐγοιη ἀαϊθηῦ ΠῊ]Πὶ ἃ ἴθ ἰγαάιαμα εἰ ἰσχύειν, ἣν ἐὰν ἄτρεπτον χαὶ ἀχλινὴ ἐκ τοῦ χατὰ 

» ἀνεπίγραφος  Νέπιο ποὸὴ υἱοὶ μᾶπο ορίβίοϊαπὶι. οπιηῖ [6 ἜΧβο] γα}, ἸΝ ΘΟ ββαυ τη Εἰιῖ556. 6} 5π|0 1] ΒΟΥῚ. 
πο 6856. Βα51111, 5ε4 δὰ εὰπὶ βουιρίαπι ἃΡ ἴρϑο Εἰτ- Ρίαπι (ἸΠηἸ55Ι ΟΠ 6 ΠῚ. τι ΟΠΏΠ]15 τηθἴιι5 ΒΟ] νογοίατ, ρογ- 

ΤΪΠ0, ΒΡΊΟΙ Ροΐοδί εχ Ἐριβίοϊα 123 Οσὑέθου Ναχιδηζοπὶ, 
ἘΓΨΙᾶς Αἀάεπάα. 7 41 ἘΠ]ΕΡΙ Ομ τη κῖο Ὁ] οφυλέιν : Μάμαντα τὸν ἀναγνώ- 

« τυχόντες ὦσιν 1 81. ἀπὸ Μί55. πιο]1ι5 4αᾶτη ἴῃ 641- στὴν, ὄντα μὲν ἀπὸ στρατιώτου πατρὸς, καθιερωθέντα δὲ 

[15 τυχόντες εἰσίν. τῷ Θεῷ διὰ τὸν τρόπον, ἄφες τῷ Θεῷ χαὶ ἡμῖν " ἀλλὰ μὴ 

ἃ πολλῶν Ἴ Πεεβὲ δὰ σοχ ἴπ (οαϊοῖθιιβ. Υ᾽ αἰΐοαπο εξ συναριθυνήσῃς τοῖς πλάνησι, χαὶ δὸς ἔγγραφον τὴν ἐλευθε- 

Νεάϊοωο. Ῥαι]ο ροϑὲ Β6ρ5. βεοιπάιι εὐ (ο15], βθοῦπ- ρίαν, ἵνα μηδὲ ὑπὸ ἄλλων ἐπηρεάζηται. 77απιαπίεπι ἴε-- 
ἅι προδοθέντος. εἰοναπι, {ιιὶ στη ταὶ ἐϊίεπη ραίγεπι παῦοαϊΐ, [260 ἰαπιε: 

6 γράμματος Ἴ Τμορτδαι ἴῃ (ὐοἸ5]Τηΐαπο Ῥυΐπιο πράγ-Ψ οὗ πιογιιπι ρῥγοδίΓαΐεπι ΘΟ Πδθογαΐτι5 65ΐ, 1260 αὐ ποῦς 

ματος, γῈ ἰρϑα δοἰωμϊίοποπι πιδίιι5 αβενες. ϑεὰ τπὰρὶβ πείΐδϑιιτι [α0, τι6ο ἐπῖθ)" ΘΓ ΟΠ 5. ΠμΠΊΘ. α ; αἴχιο ἐϊδ6)- 

Ῥίαουε νυϊραία βουιρίαγα, ἐκ τοῦ γράμματος, ἃ εβῖ, ἰαίεπι αο υαοαίϊοπεπ Εἰ δογίρέο οοποί  πσίαπε ἐνέδει, 

βουρίο οοηδισηαίαπι (ΑἸ ΠἸβϑοημοπὶ ΔΌΤΕ η8. πιοίι τί πε αὖ αἰϊὶς χιιϊάεπι μεν οαἰιπεπίάπι υϑχείμι". 



ἘΡΙΒΘΤΟΙΑ ΟΧΥΙΙ. 

τὴν ἀχμὴν βίου ἐπιδειξώμεθα,, ἀνεπιχείρητος ἡμῖν 
χαὶ ἄσυλος, διὰ τῆς τοῦ Θεοῦ βοηθείας, τῆς παρ- 

θενίας ἣ φυλακὴ εἴη. Τὸν δὲ ἐγχειρισθέντα ἡμῖν 
Ἀ -Ὡ . 

παρὰ σοὺ ἀδελφὸν χαὶ ἐθεασάμεθα ἡδέως, χαὶ ἔχο-- Ε 
πεν [9 » , ᾿ " τ τ - 

μὲν ἐν τοῖς γνωρίμοις » εὐχόμενοι ἄξιον εἶναι τοῦ 
.Ὸν , -Ἁ Ὁ 

Θεοῦ καὶ τῆς σῆς μαρτυρίας. 
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ἸΌθ6 5 ν]ὰ], δὲ ᾿πίοθι' [ἈΠ] γ 65. μα] 60 : “θη οἱ 
Τ6ο οἱ ἴιιο ἐθϑ!! ΠΟ Π10 ΕἸ Πτιπη 6556 ορίο.. 

ΡΥ ΟἾΤΑ ΟΧΥ ΤΡῚ 

Φονίπαμη ΒΑ5111ι5 ρου Ποπουιοα ἰανῖξαξ αὖ 5656 Ἰην βαῦ. 

ἃ Ἰοδίνῳ ἐπισχόπῳ " Πέῤῥης. 

Ἔχω σε χρεώστην ὀφλήματος ἀγαθοῦ. ᾽᾿Εδάνεισα 
γάρ σοι χρέος ἀγάπης, ὃ χρή με ἀπολαθεῖν σὺν 

πόχῳ, ἐπειδὴ καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν τὸ τοιοῦτον εἶδος 

τῶν τόχων οὐ παραιτεῖται. ᾿Απόδος τοίνυν, ὦ φίλη 

χεφαλὴ, ἐπιστὰς ἡμῶν τῇ πατρίδι. Τοῦτο μὲν οὖν 

ἐστιν αὐτὸ τὸ χεφάλαιον. Τίς δὲ ἢ προσθήχη ; Τὸ 

σὲ εἶναι τὸν παραγινόμενον,, ἄνδρα τοσοῦτον ἡμῶν 

διαφέροντα, ὅσῳ πατέρες εἰσὶ βελτίους παίδων. 

ἃ Ἰοδίνω 1 1 οἴη Θ1{15 (151, ρυϊπιτ οἱ ΜΙ ά, «αϊ- 
Ῥὰ5 Δα] πρὶ ροίεβι Ἠαυϊαπιβ (οάοχ, ἴῃ 4τπ|ὸ ποη ὃχ- 

βίαϊ φι!οην Ππθο ορ βίοϊα, 5664. οὐπη 146πὶ δονίητβ πο- 

τηϊποίαν ἱπῖτα ἴῃ Ερίβίοϊα 127, ἰουῖνος νοσαΐαν ἴπ 

Ἰιος (οάϊοο. Τιοσῖξαν ἰωδίνῳ ἴῃ (οάϊοο Υ' αἴϊοαπο. 8510 

εἴϊαπι ἀρ ΤΠοοήογθίμπμι, 110. 4 Ηἰβί. οἂρ. 15, νο- 
οαὔαν ἰωδίνος ἴῃ δαϊτίοπο ϑισηηομαϊ,, οχ τἀπὸ (οάϊος 

Βορῖο. Αὐ Ν᾽ αἸθϑῖιβ δάϊα Ἰωδιανός, {α]ὰ 516 τορουῖὶ τπ 
51.118. ΘΟΠ ΠΟΙ θι5. ΝΜ55. οἱ δρᾷ ΕΡΙΡμδπΐατη 50 } αϑ{1-- 

οαπι. (οάϊοε5. Βορ. βοοιπάιι5, (οἾ5]. βοοσπα5 οἱ Ῥὰ- 

Γ]5. Βα θεπὶ ἰεθίνῳ οἵ Ἰηγα ἰουδῖνον. ϑιιρτα ἴῃ Ἐριβι.92, 
ΟἿ] 5 βου ρϑιῦ 146 πὶ Φονΐπιιβ, (151 πἴογάαο οἵ Ἀθρ, 
βοοιαμάτ5 μαθοης ἰωξῖνος. Ὗ αἰϊοαπαβ ἰουέῖνος. 

» Πέῤῥης 1 5165 τηϑ] υἴπιι5 Ιασσα απ {πίθον (041- 
οἷς γαῖ. Ἀδρ. βδθοιπάο, (015]. βοοιημ4ο οἱ Ῥαγίὶβ. 

ονίπο, Θρίϑοορο ῬδγγΙιθ5, 

Ηᾶθθο ἰδ ἀθθιτουθπὶ Βοπὶ ἀθθῖ!. Νάμ πχαίπο 
ἀ661 ΕἸΡῚ σαΡ τα 6 Π1, {118} Τη6 τη [ΌΠΟΓῈ ΓΘΟΙ- 

ῬΘΙ6 ορογίοε : βἰψιιάθμι οἱ Τθοιηΐητι8 ποϑίθν. Π0Ὸ 

[που 5 σθπτι5 ΠΟ] Δ Δ ΠῚ γΘυϑα αι. ὅν 151- 

Ετ πδοὸ Πα] 46 ῃη 5015 θϑί. ΟἸ ΘΠ ΠῚ ΨΘΓῸ ὙΘΥΒΙΓᾺ ἢ 
Οἰιοά 15 νἱν δ ΠῸ5 γϑῃπίιτιι5 515, 4] ἴδ ητο ΠΟΡῚ5 
Ῥυφϑίδβϑ, {Ζιϑπίο ραγθπἴθϑ ΠΟ ΓῚ5 5 πὲ ΤΠ ]Π]ΟΓρ5, 

4π|ᾶπὶ οὐπὶ 115 Κέῤῥης ἃυΐ οἵπὶ (151 ΡῥΥΐπηο οἱ 
Μεά. εἐ βδαποπιθιι5. ᾿ΓΠΘοοτοῖ Πέργης. ῬΥΟΡΑΡΊΠ15 

ΘΠ δϑί, αὐ ορβοσνυαῖ ᾿ΓΠ]οοη 5, Φουϊπαχη ῬΟΓΓ 85 

ἴῃ συ γυῖα θριβοοριύη {ῖ5586, {πᾶτῃ απὸ Ῥοσρα ἴῃ Ῥαπι- 

Ῥμν]α, απὸ Κουγμδο ππ}}15 ῬΥοΥβι15 Ἰσποίςθ. ΕΠ ΘΠΙπα 

Τονίηιιβ 1116 ἀπηϊοϊβϑίτηιιβ ΕἾ ΒΟΡΙΟ ϑαγηοβαΐίθηβι, εὖ ἴπ 

δαἄοηη ργουϊποῖα Θρίβοοραβ ; Βα] ἀθπὶ τηονίπο Εἰιβο- 

Β1ο δά βἰθοϊϊοπθπι Θρίβοορὶ γοοαΐτϑ5 {π|ΐ, δ οπτη πιὰ 

πατὴ Απίϊοομο ΕπιβΟ Ὀ] δι ισο ββοῦ ππᾶ ΟΠ 4115 ΘΡῖ- 

Β00Ρ15 ππηροπογϑῖ, γϑρι]Π1Ὲ 6}5 οχίογατη Απίοο τι, 

418 ΑΥΤΑΠΟΙΙΙΠ ΘΟΠΊ ΠῚ Π]ΟΠ ΘΠ, [1σοῇ οχῖσιιο ἴοπηρο- 

το, Δ πηϊβογαῦ; ΘΠ 4116 ΘΧ ΤΠ] ΘΓ Ὸ ΘΟΠΒΘΟΓΔΠ ἔλπ1ὴ ΤῸ - 

ὙΠΟΥΘΙῚΙ {π|551{, ΠΟσΔΠ5. 86 ΤΠ ΠΠΠῚ 1118 ΠῚ ἔοΥ 6 ῬΟ556.. 
4085 Ξδογατηθπία ΡῈΓ Ὀ] ΒΡ ΠΟ μ]ὰπ) Θοπέδοϊα 5ιιϑοθρο- 

ναὶ. ΤΠποοάοτοί, ΠὉ. 4, ο. 1. 

ΟἸ 5515 ΠῚ, 

“ας 

ΘΟΟΟΧΥΠ 

“ππο 379 
δαχδιηπίρ, 

απ 373 ἐἱπ- 
εἰ πίο. 

Ουοάπαηι 

[απ 4 )Ὸ- 
Β ἔπ) Ο ΟΑΥ ΠῚ σαριΐ, 1Π ΠΟ ΓΔ ῬΑ ΓΙᾺ ΠῚ ὙΘΠΙΘΠ5. τηῖπο πόα 

ῬγΟΒ1- 

1. π|. 



ΟἹ ας515 11. 

“ας 

ἙΘΟΟΥῚΙ. 

“πηο 372 

ὁαοππίδ., 

απ 353 

ποππίο. 

ΒαΚ] τὰς 
ΤΠαϑταυ τὶ 

4 ἰβοῖ ρα 5: 

902 ᾿ 5. ΒΑΒΙΠῚΙῚ ΟΕΒΑΒΕΙ͂ ΟΑΛΡΡΑΏΟΟ. ΔΗΒΟΗΙΕΡ. 

ΡΟ ΟΥΑ ΟἸΧαΧ- 
΄ 

Οὐ ἄπο Ἐσπέδ]}} ἀἸβοῖρα}}1, ΒΑΚΞΊΠ1τι5. οἵ ΘΟΡΒΓΟΠΙα5, 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ο΄. 

ῬουΠάϊατη βυιᾶπλ ΠΟΥΓΟ ΠΕ 15. ἴῃ ΒΑΘ Πα πη ΘΑ] τ ΠῚ 115. ἃ 

1ΠΊΡΟγαΪ ἔπρα ἐσ ο]π5 ἤοτηο πιιἀαθθοπξ ; ΒΆΒ1ΠΠπ5. ἘπΙ5 ἘΠ τη, τ Ϊδθο ἃ] βἴπριϊα παυταπἦα ἔναιτο Ῥοίγο, 

οΡβοογαῦ, τ ΠΡΓΟΒ15 “Ἰ5οῖρι1}15 ἀπ Θ ΠῸῚ ῬΓΏΡΟΑΙ, 

ἀἴπτα ἀιισογο, 

ΕτιδίαιΠο ορίδοορο ϑεναξίϊω. 

ἘΠ ΑΠῚ Ρ6. ἀἰρσητ!η} ΟΠ] ΠΌΠΟΙ ἃ ΓΟ]! ΟΊ ΟΝ51551- 
ΠΤ. ΠΠῚ [ΓΑ ΡΠ τ] Θ τ ῬΘΙΓ ἢ ἔα δα] αῖο αἰ] θοιῖο-- 

Π6ΠῚ, ΟὈΒΘΟΥΔΠ5, 5! 4|1ἃ {1 ν15 1Π ΟΟΟΔΒΙΟΠΘ, 

ἴα οἵ πῖιπο τι ΡΓῸ Π16 Ρ ΘΟΘΡΙ5, πῇ 6χ ἔπρΊ ΘΠ 15 

Ηὶθ ἃ. ΠΟΧΙΪ5 ΠΟΣΊ Ρτ15 πυιζαΐτι5, [ἀπ 6} Δ 4 πὰ Π 60 

ἀἴσπιιβ οναάδμ ΟΠ Ἶδιῖ ποιηΐϊπθ. Ῥυοίθοϊο ἃ 6} 

ΘΕ Π51 181} ἀἸοαπι., ΟΟἸ]Ο ΠἸΘΠΉΪΠΙ Πρ γῸ5 εἶθ 

ΓΘθτι5 ΠΟϑ "15, οἱ {τι σοϑία βιιπΐ, Δοσιραῖο 1Π61-- 
οΑὈΙζ, τὶ 6 51Π6 ΘΧΔΠ]ΠΘ ΡΓᾶν 5. ΘΟΠ ἃ Π05 511- 

ΒΡΊοἴοπ65 δοοὶ ρα5, 4185 ΡΡΟ Δ 116 Θϑί 605 5[ΠἼ6ΓΘ, 
πὶ πο5. σΟΠ 16} 115. δὲ ρθουν Τ6Ὶ {ΠΠΠΟΡΘΙῚ οἱ 

Ῥυθίου ΠΟΙ Ππ1π ΟΡΙ ΠΟ Π πὶ γθχανθιιηξ. ΟἸΔ]}Π1ἃ 

ΘηΪπὶ ΠΟ ]5 Ὀ5Ι ΘΠ ἀδυῚ ΘΧΊ ΠΉ1π|5 116 ΒΒ 51}11π|5, {πΠ 6 1 

ψ Πα] γ [85 ΠΊ686 ΓΘ 51 {1π|Π| ἃ πὰ θ᾽ ἴα Θ. διι566- 

ΡΟΓδπῚ, Θαπ 46 πὶ γ 6] ἀἴοθρθ νϑυθοιπου: ἀἸβοθβ. 

ἀπίθηι δ᾽ ησι]α ἃ [ΓαΓΓ6 ΠΟΒΓΡῸ δάοοξιϑ. Αἰ τπι6 Πεθο 

ἄϊοο, ΠῸΠ ΘῈ τ] οἰ 5ΟΘ ἢ5 (ῬΓΘΟΟΥ ΘΗΪΠηῚ ΠΟῊ 1ΠΊρι- 

ἴΑΥ] 1051] ἃ Ομ Π0), 564 ΡγΡον  ἀθη5. τιΐ 518}}}}15 

τὶ ἃ ἰ6 ἀΠ]θοῦο Ῥουπηαπθαΐ, 418Π| ΨΘΡΘΟΥ ΠΘ 

ΘΑ] τ ΠΡ ΠΏ. τ] σηἸπ1Ππ6 σΟΙΠΙ ΠΟΥ απξ , 4185 

1105 δὰ Ἰαρϑὰϑ ἀθίθηβίοπθπι ορ 1 0116 οϑὲ Δάον- 

πᾶν. ΟἸοάοιπηηηιιδ αὐιΐθηη ΠΟ 5 οὐἸπΠ 6 ἰη υδηΐ, 

᾿πίθυγοροῖ 605 ρυπἀθητῖα ἴπὰ, ἃΠ ΠΟ5 ᾿πϑἰ πη αν - 

τἰηΐ, Δἢ Ῥθοσδῖ, ΟἸ1}115 ΠΠΟ ΠΟΘ ᾿ποτιβα πῆ, ΘΠΊΘΠ- 

ἀαι πομπὴ ροϑι αν ουϊπὲ; ἈΠ ΟΙΠΠΪΠΟ 5111 ΘΟΠ ἃ 

ς ἀδελφοῦ μοὺ 1 ̓ οου]ατη ἀΘβιιπηβίπηιι5 ὁχ γοίαβε5- 

βῖπηο οάϊος Ηδυᾶπο. 

ἃ παρακαλῶν σε] [{ὰ οεἴο ΝΜΊ55, Ἐ41Ὶ χαὶ παραχαλῶ σε. 

ὁ φευχτοῦ 1 δῖ. ἰγὲβ ψοιιβ βϑιτηῖ (οαϊοο5. ἘΘΠῚ 

ἀπευχτοῦ,πιονῖϑιις ἀ οἰ οοαπαῖς. Τ᾿ οτη (ο15], αἴθυια, 

Ἀερ. βεουπάμβ εἰ ΒΙροῦῖ. ἅἸτον μεταθαλόμενος. 
Γ φυλαχτηρίου 1 απο γόσοιῃ 5ῖο Ἰηΐεγργείαταν ΤΊΠ]6- 

πηοτἔϊιι5, 4851 «ΠΟΙ ρα] 5. 1116 ΤἘαβίαι 1] ΒΑΚΙΠΠππὶ 

4αοδαχημηοο ΘΟ η511115 στοχίββοῖ, ΕἼΘΕ αὶ θη Ῥοίαϊι, 

αἰ ΒΑ51Π1ι5. 6] αβπχοα! ΘΟ 5115. αἰουθῖαν,, αἴχψαθ πο 

[οτία τοΐεγθηά ασπεη {ποᾶ αἱ τη Ἐριβὲ. 239, βρθουϊαῖο- 

τὸ5 510] 51} βρθοῖθ διιχῖὶ οἵ ἁπηϊοο ΘΟΙΏΤΠΠ]Ο 15 4ἃ- 

ἴο5 Πιῖδβο. ϑε4 Ὠἷβ νοοῖριιβ,, ἀντὲ φυλαχτηρίου,, ῬτΤαθ1- 

ἄϊαπι “οοισπαγὶ οχιβιτηο,, πηᾶρσῖθ ῬΥΘΟΙΡ 5 οἵ βᾶποιῖ- 

ταῖς Ποπα ἢἶ5, 4πᾶτη 1ΠΠ1π6. ΘΟΠ51110 δὲ ὀρθὰ οοηϑβίϊτιι- 

211 

0 45] ποῖᾶ πηᾶρὶβ. ΔΕ] ΠσῸ ΛΓ οοποίι, {απ «}1551-- 

Εὐσταθίῳ ἐπισχόπῳ Σεδαστείας. 

Καὶ διὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου χαὶ εὐλαδεστάτου 
“ ἀδελφοῦ μου Πέτρου προσφθέγγομαί σου τὴν ἀγά- 

πὴν; ἧ παραχαλῶν σε ὡς διὰ πάσης προφάσεως χαὶ 

νῦν προσεύχεσθαι ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μεταδαλλόμενος 

ἀπὸ τοῦ “φευχτοῦ τούτου καὶ βλαθεροῦ τρόπου, 
γένωμαί ποτε ἄξιος τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ. 
Πάντως δὲ, κἂν ἐγὼ μὴ λέγω, διαλεχθήσεσθε πρὸς 
ἀλλήλους περὶ τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς,, καὶ γνωρίσει σοι 

Ὁ τὴν ἀχρίδειαν τῶν πεπραγμένων, ὥστε μὴ παρα-- 

δεχθῆναι ἀδασανίστως τὰς πονηρὰς χαθ᾽ ἡμῶν 

ὑπονοίας, ἃς εἰχὸς κατασχευάζειν τοὺς καὶ παρὰ 

τὸν τοῦ Θεοῦ φόδον καὶ παρὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων 
ὑπόληψιν εἰς ἡμᾶς ἐξυδρίσαντας. Οἷα γὰρ ἡμῖν 

ἐνεδείξατο ὃ γενναῖος Βασίλειος, ὃν ἀντὶ ἰφυλαχτη- 

ρίου τῆς ἐμῆς ζωῆς παρὰ τῆς σῆς εὐλαδείας ὗπε-- 

δεξάμην, ἐγὼ μὲν χαὶ εἰπεῖν αἰσχύνομαι " εἴση δὲ 

τὰ χαθ᾽ ἕχαστον παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν διδαχθείς. 

Καὶ τοῦτο λέγω οὐχ ἐχεῖνον ἀμυνόμενος ( εὔχοιμαι 

Ε γὰρ αὐτῷ μὴ λογισθῆναι παρὰ τοῦ Κυρίου), ἀλλὰ 
βεδαίαν μοι τὴν παρὰ σοῦ ἀγάπην μεῖναι ἡμῖν 

διοιχούμενος, ἣν φοδοῦμαι μὴ διασαλεύσωσι ταῖς 

ὑπερθολαῖς τῶν διχδολῶν, ἃς εἰχὸς αὐτοὺς χατα- 

σχευάσαι εἰς ἀπολογίαν τοῦ πταίσματος. 5 “Ὅπερ 

δ᾽ ἂν χατηγορήσωσιν ἡμῶν͵, ἐχεῖνο παρὰ τῆς σῆς 

Α ἀγχινοίας ἐξεταζέσθωσαν, εἰ ἐνεχάλεσαν ἡμῖν, ἃ εἰ 

ἴππη. ΝΙΊΠΑΙΓ πὶ ΒΆ51Π1π|5 ΟΡΙ πᾶΐοο ἀΠἸ5ο ρα] οσιπὶ ΕἸ. 

βἴα 11 βα πιο [11 ἰαπιταση {πο Ραΐ, ταὐ {παι πι 605 

ἀουηὶ 582 παθοσοῖ, τπΐπτη 56 ἃ ῬΘΙΊΟΙ115 ἴογα ογοάογεῖ, 

51. {πὶ ΘΙ 511 ΜΘ ἸΟ] ἀπ Π515 Θοσριιβ βου ναραπέ, μοο 

ἀεροβίξαπι τε 518 ΡΥ ϑ ΤΠ 6856 ἀποοθατ, τὰ φυ- 

λακτήρια τῆς ἑαυτῶν ζωῆς, ᾿πῖτα ἴῃ Ἐρϊδί, Βαβι δά 

ΑἸμργοβίαμη, ΒΆ5111ι|5 ἴῃ ΠΡΡῸ ἐδ ϑρι τα βαποΐο δὰρ.. 

10, Ρ». 232, ἀοοοί ργοίεβδίοποπι ΠῈ 6], {πᾶτῃ ἴῃ Ραρι- 

5110 46 Ππλι15, ΡῸΓ ἰοΐα πη ὙἹΐατη ὡς ἀσφαλοῦς φυλαχτη- 

ρίου, ἐπιδίαν" ἐμεϊςοἰπεὶ ργεροἰαἰἰὶ βου υαυιάδατη, Φο) απ η πὴ 

γοσδίαν Ομ τιπ ΔΠΙΠη:6 φυλαχτήριον, Οταῖ, 1 ἴῃ Φο]πη. 

8 ὅπερ δ᾽ ἄν  Μεάϊοαιι5, Ἀθρίαβ5 Ῥυΐπητι5 οἱ ΒΙσοῖ, 
]ΊοΥ οὗπερ δ᾽ ἄν. : 

ἃ εἰ τήν [τὰ ἔγο5. ὑδ πβειβϑίτηϊ (ρα Ἰσο5., εἴ ράῦ]ο 
Ροϑβί εἰ ὅλως. ἘΔ ἢ τὴν... ἢ ὄλως. 

ἃ, 
ὰ 

᾿ 
ἃ 
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τς ΤΟΣ αν Ὁ ς ΄, ΕΝ ἐτῶν ἶσον, δι αν ἢ τὴν διόρθωσιν τοῦ ἁμαρτήματος, οὗ νῦν ἡμῖν ἐπά- 
ΤᾺ τ ΑῚ 

γουσιν, ἐπεζήτησαν " εἶ ὅλως φανερὰν ἑαυτῶν τὴν 
δ ψσδο σῶς , 7 Το ἊΝ 5 δου .-- 

πρὸς ἡυᾶς λύπην κατέστησαν. Νῦν δὲ ἐν φαιδρῷ τῷ 
7 ,ὔ 

προσώπῳ χαὶ "ἢ πεπλασμένοις ἀγάπης ῥήμασιν ἀμύ-- 
νὰ Ὁ Ὁ θητόν τινα δόλου χαὶ πικρίας βυθὸν τῇ ψυχῇ συγχα- 

λύπτοντες, διὰ τὴς ἀνελευθέρου “ φυγῆς ἐφανέρω-. 

σαν. ἃ Ἔφ᾽ ᾧ ὅσον μὲν ἡμῖν ἐποιήσαντο πένθος, 

ὅσον δὲ τὸν γέλωτα τοῖς ἀεὶ τὸν εὐλαδὴ βίον ἐν τῇ 
ση 17 , , μ ΜΡ κως. ᾿ 
ἀθλίᾳ ταύτη πόλει βδελυσσομένοϊς, χαὶ τέχνην πρὸ 

τω Ἀ 

τὸ πιστευθῆναι, χαὶ σχηματισμὸν εἰς ἀπάτην τὸ 
, - δ , ν 5 ᾽, 9 

πλάσμα τῆς “ σωφροσύνης διαδεδαιουμένοις ἐπι- 
ἈΝΑ ΑΣΣ 0 ἦν ) “Ἁ ἣ Ξπ ὴ μν ," ,, ε0 τηδεύεσθαι, πάντως χἂν ἡμεῖς μὴ διηγησώμεθα, 
,ὔ Ὁ π᾿ ἦΝ 

γνώριμον τῇ συνέσει σου " ὡς μηδὲν ἐπιτήδευμα 

οὕτως ὕποπτον εἶναι πρὸς χαχίαν “λοιπὸν τοῖς ἐνταῦ- 

θα, ὡς τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἀσχητιχοῦ βίου. ᾿Ἃ πῶς 

χρὴ θεραπευθῆναι, τῆς σῆς ἂν εἴη συνέσεως 8 φρον- 

ίσαι. 'Γὰ γὸ οὰ Σωφρονίου " συῤῥ ὕμιενο τίσαι. 'Γὰ γὰρ παρὰ Σωφρονίου ἢ συῤῥαπτόμενα 
5 λή 21 - 9. ΡῚ θῷ 35 , Χ.}λ᾽ 

ἐγχλήματα ἥμῖν, οὐκ ἀγαθῶν ἐστι προοίμια, ἀλ 
ἀρχὴ διαιρέσεως χαὶ χωρισμοῦ, χαὶ σπουδὴ τοῦ 

οἷ Νὴ τὶ ς ,ε-; ον ΨΕ ΕΣ τὰ ἃ πῶ τ 
χαὶ τὴν ἐν ἡμῖν ἀγάπην ἀποψυγῆναι. Ὃν ὑπὸ τῆς 

σἧς εὐσπλαγχνίας παραχαλοῦμεν κατασχεθῆναι ἀπὸ 
τῆς βλαδερᾶς ταύτης δρμιῆς, χαὶ “πειραθῆναι τῇ 

παρ᾽ ἑαυτοῦ ἀγάπη κατασφίγγειν μᾶλλον τὰ διιστά- 
μενα, χαὶ μὴ τοῖς ἱ πρὸς διάστασιν ὥρμιημένοις συ- 
νεπιτείνειν τὸν χωρισμόν. 

Ρ πεπλασμιένοις  ΤὙο5 (ΟαἸο65 ποῖ Δπ 1 {||551πη] τε- 

τιμιημένοις. 

ες ὃ φυγῆς 1 [1 Μοά. εἰ Ηατ]. Ῥγτὸ οο ψιοᾶ ἴπ 6115 

οὐαί σιωπῆς, ἐἱδοναἰϊ οἰ] πίϊο. 

4 ἐρ’ ᾧ7 Ητο Ἰοοιβ 810 Ἰοσιίαν ἴῃ (Ο15]. αἰτόάαο, 

γαιοαῆο, Βισοῖ, δΐοτο εἵ Ἀθρῖο βθοιπάο : ἐφ᾽ ᾧ ὅσον 

μὲν προξενοῦμιεν τὸν γέλωτα τοῖς εἴα. ζτι ψιιο ψιίάεπι 

φιιαγιίτι7γι Υἶδιι5 ΘΟΤῚΤ Οὐ ΘαΤητι5 [5 οἷς. ΝΘ ἀπο πὶ 

Θχιβτηθι (ἰϑαγθαηι Ἰἤοῖγοο τηϊβουαηι γόον, {πο 

τἱπηριοἴαβ ἃ ὙἹ[1ἃ ἴῃ πὰ στρα ἀομηϊπαγοπίαν, Τιαυπᾶαΐ 

ἴῃ (ϑαν!οπβῖθιι5 ΠΟΙ ἔουνογοῖη ασοϑουῖιβ Ναζίαη- 
Ζοπαβ Οταΐῖ. 8, οἵ 19, Ρ. 91, εὖ 908 : ποὸ {11 «]ϊὰ οἱ- 

τ ΐα5 5} Ψ]]ᾶ πὸ τη ]ογὰ το] ]σἹομ]5 βυ πα ἀθο]αγανυ. 

ΜΊβογᾶπα οὐσῸ ΥΡΙ ΟΣ (Ἰο], {αϊα {πὸ π]870 ογαΐ 1ἢ 

ῬΙὀγίβαας οἰνιθιι5 ῥ᾽οΐαβ, οοὸ ἀθἰθβία Ποῦ υἹἀοθαΐαν 

Π05. (0]ΟΥ 15. 5: σ πὶ Ποδιοπο5 ἀθάθγιηϊ. Νιιπο νΟΓῸ ΟἹοοοῖς Π 

5656 σψτΠἔτι ΠΙΪΑΡῚ ἃ 6 51 Π}1}8 115 (ΘΟ. ΟΠ 15 ΒΟΥ ἢ Ϊ-- 

᾿θὺ15 Ἰτηη  Π58η1. {πη ἀἀπὶ 40}1 δὲ σου τα |5 νὸ- 

ΓΆΡ ΘΠ ΔΏΪΠ1Ο σοι] Ά556,. {|| 0 6 ΓᾺ}} [σὰ οβίθη-- 

ἀδυιπε. Τῇ 4π|ὸ φα!ἀθη “π|8} {π|ΠῚ ΠΟΪ15. ἸΠΟΟΓΟΥ 5 
ἰτα ]θυῖη τ, σι Πίτ ΥἼ5115 ΠΟΥ ΘΡΙΠΐ 115) {π| 56Π1-- 
ῬΘΥ Ρῥἴδπ νΐαη 1π Τη 56 ἃ ΠδΟ ὉΡΡΘ ΘΧΘΟΓΔ ΠΕ}, ὙΊα ἀθοι- 

οἵ γϑίπεῖ αὔθ δα πάθη (χοἰ θη ἀλπ|, οἱ δ᾽ πη] τϊο- ἘΝ Ε 

Β ΠΘη1 ἃς ἀθοι θ᾽ πη πτηὶ ΘΧοοσ ΓΑ. ΘΟΙ ΠΊΘῊ [ΠῚ ΡΪ6-- σαπὶ Ἐποιι- 

[Δ {15 αἰ ΠΡ πηὰπε, ργοίθοϊο θυ τηϑὶ ΠῸ5. ΠΟΘΙ Δ δ σεὐε- 

ΠΑΡΡΑΥ ΘΙ ΠΊ115, ΠΟΙΠΙΠῚ Θϑὲ ὈΥΠἀΘΠ 1185. ἴπι85 ἃ Ρ6Ρ- ; 

ΒΡθοίαμη : ἃθο τὶ ΠαΠ]Πυ1π1 7181 ὙἹΐεθ 1Π5Ε1{π||π|η} 

ἰδ 5ΠΒΡΘΟΙΠΠῚ 510 ἃ ΠΠΡΓΟ [αἴθ ἢ15. ΕἸΨΊθιι5; 

{8} γΙΐϑθ ἈΒΟΘΙΙΟ85 ΡΙΟἴθϑϑιο. Οτϑ αι] 46 η} 4τ|0- 

πο 60 οτγαπάδ 51Ππ}, ἔπιδθ ΘΡῚς ρυ ΘΠ 128 ΘΟρ ΓΘ. 
Οὐδ ΘμΪπὶ ΘΟΠίθχα τ [π᾿ Π1Θ ΟΡ ΠΗ] ηἃ ΘΟΡ ΒΟΠΙ.5,. ςς ρμνο- 
ΒΟΠΟΙΙΠῚ ΠΟῚ 51Ππ0 ῬΓΟΟ 18, 564 ΕΠ ν]5Ι0Π15 56ρᾶ- υἷας Εὐρια- 

ΓΑ ΠΠΟΠΊ564116 1Π 11, ΘΟ 16 θη ππΐ, τι οαΥἸ[ἃ5 ΘΕΙΔῊῚ; πον 

488 ἴῃ ποὶβ οϑί, γϑίγισοβοαῖ, Οὐθηι (α] ἀθηι τιῖ 

Ὁ ΠΉΒΘΡΆΓΟ πᾶ ἃ ποχῖο {Π᾿ 0 ἱπηρθῖι οοθγοθαΐ, ο})56- 

ΟΡΆΠΊΙΙ5 : 80 ἴπὰ ἀΠΠ ΘΟ ΟΠ ΘΟΠΟΙ]5 δὰ {π8 15} πη-- 

οἴα 511πηΐ, τηᾶρὶβ Δἀβ Ἰησ 6 "6, ΠΟ ΘΟΙΠῚ, 41] δά 

ἀἸϑϑι ἀἰσηὶ Θρπηριηΐ, ᾿π ΘΠ 6 Γ6 ΘΘρΡΑΓΑ ΠΟΠΘΏ,. 

ΠΟΠΠ]]ΠΟΥῚΙΠῚ ΔΙ ΤΌΤ ΤΩ ̓ πηριοΐαβ ΘΕ ΤΠΟΤΊΙΠῚ (Ἰ5ΒΟ] 10, 

πιαχῖπησ “]ΟΓῸ ΠῚ ΒΆ51Π10 ἂς Οὐ 115 ΒΟΠῚ5 ἸΠΈΌΤΘΠ5. 

ὁ σωφροσύνης Ηλι]. (ο15]. αἴοόγάιια οἱ οσ. βεσππ- 

(5 ταπεινοφροσύνης, Πιτιηεϊατὶ5. 

Γὰἃ πῶς χρή 1 851. Ηαν]απιι5 (οοχ, πηϑ]1π|5 “8 

Θα1 ὅπως οὖν χρή. Οὐΐπαας 411} (οαϊοεθ ποῖ ἀη1- 
«ἰϑβίτηὶ ὅπως δὲ χρή. 

8 φροντίσαι  αΐ, φροντίς. ΤΊΕΒ 811 (οα!οα8 ποι 
ἀπ Ἰ π]ββῖπηϊ καὶ φροντίδος. 

᾿ συῤῥαπτόμενα 1 [τὰ ἔτ68. Ὑδίτιβεββπηϊ (ἸοἤἸοο5. 

ἘΔ συνεῤῥαμμένα. Ηππο δἰξοπι ΒΟΡΠγομ τπ 6886 

ΟΡ πη 5, {πο 5ργα ΒΆΒΗΠππι5. Π]Πτπτὰ σοσδΐ Ἐριϑε. 

105, οσαἴφιο ορ᾽βέοϊατη ἀ6 610 δα Π]1ὰ5 ΓΓΟΤ ΘΠ], 

ἱ πρὸς διάστασιν  Πὰ Ηα1]., (ο15]. αἴφγηπο. Ἀο5. 

βθοιηπ5 εὐ ΒΙσοῖ. αἰΐον: ΕΔ πρὸς τὸ διαστασιάζειν. 



ΟΙαϑ515 11. 

“ας 

1Υ1Π|. 

“πηπο 373. 

ϑρενς  πιῖ- 
πὰ5 αὐ οχὶ- 

ἵππ 1 οτάυ- 
οἴ πὴ ἐγ, 

904 Ξ3 ΒΑΒΘΙΠΠ ΟΕΈΒΑΚΕΣΞ σΑΡΡΑΘΡΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΟΧΧ. ἘΠΙΣΤΟΛΗ ρχ΄. 

Μοπίίας ἃΡ Επιβοθῖο Βαβι !τ5 βου! απ άπ 6556 δά Οὐοοὶ ἀοηΐαϊοβ, πθο γϑρουίθηβ Φαοπηοῆο βουῖρθαξ,, παϊτε 
σοπιπηοπίαγιιπη Δ ο] οἴϊο ΡΥ ϑαποιββίπηιτη. ϑρογαΐ σοη5111ἃ 46 56 ΑπΕο λα ἰπΐα Ὀτονὶ δα οχϊζαμη γοηΐαγα, 

Νιυηαὶ Εααβέαπι, 4] 6ϑὲ οατῃ Ῥαρᾶ, ρυθῖοιυ οᾶποπ65 ον ἀἸῃδἴαπι ἔϊιῖ586 ἰοοο Οὐ} : Μοϊοίΐαμη τοραῖ αὐ 14 

οαηῖθαβ ᾿παϊοοῖ, 

οϊοιϊο ορίδοορο ““πιϊοολίω. 

ΤΠ τίογα5 Δοοθρὶ ἃ ΓΟ] "σ᾽ Οϑ᾽551Π10 ΘΡΊϑοορο Ετι56-- 
Ῥῖο, {85 ρυθοιριαπέ, τι στι 5115 5ου Ραΐαν αα Οο- 
οἰάἀθηία]θ5. ἀ6 γο]τι5 Τα υβ τη Θοο  οϑ᾽ αϑ01615., ἘῈ 
γα ἃ ΠΟΡῚ5 1ΠΙΟΥ̓ Π]ΔΙἽ ΟΡ ϑίο πη, ϑαπηπ6 8} 

ΟΠΊΠἾ 1158 σΟΠΊΠΠ ΠΙσΔ ΟΥ Ὀ115 51 Ὀ5ΟΡΙΙ. ΟἸΟ ΠΙΆ 

Ἰσῖταν ΠΟΙ ᾿πν θη, ΖΠΟΠΊΟΔΟ 50} ΘΓ 6 ΠῚ 46 ἢ]5 “τι80 
ΡΓΘΟΘΡΙῖ, ΘΟΠΊΤΏΘΠΙΑΓ ΠῚ ΡΙΘία ΓΙ ἴιι85. ΠηΪϑὶ, τι, 

εἴ θὸ Ἰἰθείο, δὲ 115, {1ὲ0 ἃ “θϑι ἀθυδ 1551Π10 ἔγα 6 

ΒΔ ΠΟΙ ΒΒΙ ΠΟ ΘΟΙΏΡΓΟΘΡΥ ΘΙ ΓΘΙΘΓ Πία., αἰξθηίθ 
Δι1 4115, 1056 46 ἢΪ5 γϑθιιϑ, τὶ ΠῚ νΊ ΘΙ Πα, 50 }1- 

θ6 6 ἀἸσπουΐθ. ΝῸ5 ΡᾶγΓΔ 1 5ΌΠ,115 δὲ βου ρέσπην Ππ4 
ΘΟΙΠΡΙΌΡΑΓΘ, δὲ σου. Π]σ ΟΥθιι5 οἷτο ἀθίθγθη- 
ἄἀπαπὶ ΟΌΓΑΓΘ., τι Οἴ1ΠΔ ΟΠΊΠΙ ΠῚ 511 50] ΠΟ Π 115 
ΡΙΟΠοϊδοδίαγ, 4αὶ ᾿ξ τι5 οϑὲ 4 Οσο ἀθητ15 θρίβοο- 

Ρο5. Οἷἴο ποὶβ «14 58 ΟΕ [1 ἔπι8θ. 1Π ΤΠ ΘΠ ΓΘ ΠῚ 
ψ ΘΠ, 5:5} 1 ΠΡ] 1π|06, πιὶ {τι85 ΕἸ] νἱδα [ΠΘΥΙΠΓ, 

ΠΟΠ ἸσΠΟΓΙΘΙΊ115. [)6 115 ἀιιθ ΠῈ {180 5ΕΧἸ ΠῚ Π ἁτιΐ 
δεϊδηι 78 πὶ βἰγιιοΐα διιηΐ οοπῖγα ΠῸ5 ἈΠΕΟΟΙ ἴδ, αἰ- 
ΘΠΙΓΔΓ ἔππ85 116 1056 ἔγαΐθι γϑίθγεϊ : ΠΙϑὶ απίθνϑι- 
ἴδ 5 ΓΘΙΓΙΙΠῚ [Δ ΠΊὰ “18 σοϑία δαηΐ πιιηῖοῖ. Νδη 

5Ρ65 6ϑ ἔουθ, τ Πλ]η:5 δά δχιζαμη Ὀγονὶ ρορυο- 

πῖαπί. Ο]Ο δυῖθπι ῥ᾽ δία θ ΠῚ {πιὰ Π| 50 1Γ6, ἃ ἔγα ΓΟ 

Κ᾿ παρέπεμψα τὸ ὑπομνηστιχόν Ὁ Οοτητηοπίαγιαση ἈπιπῸ 
ΒΑ51}115 ποῖ νἹἀθέιι" ΘΟ ρΟϑβιι1556., 564] Δορορίθθδα ἃ 

Ἐπβοθῖο. (οι οο οπὶπὶ σοπηροβιιββοῖ, 4] ποι γο- 

Ῥοτιορθαΐ φαοπιοίο βου θογοῖ 

1 ἀδελφοῦ 1 απο νόσοι δ τάϊτηιιβ οχ βοὸχ Νῖ55, ἴ,6- 
δίπητιβ απΐεπὶ Σαγχτισσίμου οαπὶ 1]. εἰ αι, ἘΔΙΕ 

οἵ 4111 ΜΙί85. Σαγχτυσίμου. - 
τὰ παρίσταταί σοι  Ἰ)εοδῖ σόοι]α ἴπ Ρ] αν θιις5 Νῖδβς, 

ΠῸῚ Ὑαοἰιπ Ἰ5βίτηῖς, [διάοη δα χαταξιώσαις. ΝῖΞ55. 

ΒΕΠΠ ΠΟ ΘΟΠΒΘΉΒ1 πἰ ἴῃ ἴοχία, 

π χαὶ αὐτῷ συνθέσθαι ἡ ἘΠῚ χαί σοι αὐτῷ συνθέσθαι, 

εἰ εἰϑὶ ἱροὶ α5ϑοπίϊγὶ. ϑεᾷ 1Ππώ4 σοι ἀθοβε Ἰη βοὸχ ψεΐο- 

τἰρα ΠΡτῖβ, ἃς ἴπ δἀϊίοπε Ηαραποοπρὶ οἵ ρσῖπια Βαβὶ- 
Ἰεθηϑὶ. Ρυείογοα {ποα δ 41| ΒΑΒ1}1π5 ἀαξασιιπι 56 ορο- 

γὰπῃ τα ΘσΟΤΩΤΠΠ]Οα ΟΥ̓ 115. “οἰογαΐαν, ἀγριτηθηΐο δβΐ 

δαπὶ ἄς βουὶρίο Ἰοάπ, ποὴ 46 Με]οο. Ῥαι]ο ροξῖ 

Θα1πὶ παραχομισθῆναι. Ηαν]. εἰ Μεά. σαπη ἄπιαθιι5 4}1|ς 

αὐ ἴπ ἰοχίι, ΠῚ αὐΐοπι χοινωνιχοῖς γε Ἰ πητ5 δογο-- 

πιιϊοαίογ δι, ααϊὰ οὰ γοὸχ ἃρια Τα ΠΠῸ5 βου βίοτος 
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Μελετίῳ ἐπισχόπῳ Ἀντιογ εἴας. 

Γράμματα ἐδεξάμην παρὰ τοῦ θεοφιλεστάτου 
Ὁ ἐπισχόπου [ὐσεόίου, προστάσσοντα πάλιν γραφῆ- 

γαι τοῖς δυτιχοῖς περί τινων ἐχχλησιαστιχῶν. Καὶ 

ἐδουλήύθη παρ᾽ ἡμῶν τυπωθῆναι τὴν ἐπιστολὴν, 

ὑπογραφῆναι. δὲ παρὰ πάντων τῶν χοινωνιχῶν. 

᾿ἘἘπεὶ οὖν οὐχ εὗρον ὅπως ἐπιστείλω περὶ ὧν ἐπέ- 

ταξε, ἢ παρέπεμψα τὸ ὑπομνηστικὸν τῇ θεοσεδείᾳ 
σου, ἵνα χαὶ αὐτῷ ἐντυχὼν, χαὶ τοῖς ἀναφερομένοις 

᾿ Ὁ , " παρὰ τοῦ ποθεινοτάτου ἀδελφοῦ Σαγχτισσίμου 

τοῦ συμπρεσθυτέρου προσέχων, αὐτὸς καταξιώσης; 
ὡς ᾿ παρίσταταί σοι, περὶ τούτων τυπῶσαι, ἡμῶν 

ἑτοίμως ἐχόντων " χαὶ αὐτῷ συνθέσθαι, καὶ ταχέως 

ποιῆσαι περιχομισθῆνα! τοῖς χοινωνιχοῖς, ὥστε τὰς 

πάντων ὑπογραφὰς ἔχοντα ἀπελθεῖν τὸν μέλλοντα 

δρμᾶν πρὸς τοὺς κατὰ τὴν δύσιν ἐπισχόπους. " Τα- 

χέως ἡμῖν τὸ παριστάμενον τῇ δσιότητί σου γνω- 
: -Ὁ » ῃ Δ ν “Ὁ εἰς ο δόξ, , 

ρισθῆναι χέλευσον, ἵνα μὴ ἀγνοῶμεν τὰ δόξαντά 
ζι τ δᾶ». ν᾿ ΄ ΕἸ ἃ ὠιπα 

σοι. Περὶ δὲ τῶν "ἢ τυρευομένων ἢ καὶ ἤδη ἐσχευ-- 
4 0᾽ ἢ - 5 ΣΉΕΙῚ Ὁ Ὁ 5 ἢΞ τὰ 

ὠρήημέενων χα ἡμῶν εν τη ΄ι ντιοχε'α, ανοίσει 

Ὧν ΣΝ λ Ἁ “- ,ὔ ,ὔ ΠΥ - ὴ ἣ 
αὐτὸς ἀδελφὸς τῇ τιμιότητί σου" ἐάν περ μὴ προλα- 

βοῦσα ἣ φήμη τῶν “ γενομένων φανερὰ ποιήσῃ τὰ 
᾿ς , Αἶ 2 Κ᾿ ΣΝ ΓΝ. Α - τ ΄ 

πεπραγμένα. Καὶ γὰρ ἐγγύς ἐστιν ἣ ἐλπὶς τῆς ἐχόά- 

ἐοοἸοβ᾽αβιῖοοβ αϑιίαία, Ηΐπο πη Τρ σι. ἘΠ] ονῚ εἰ Ηε]- 

ΙΔ 411 δα Χ υβέσπα ἰδγίϊα τη Φοᾶππεβ Απίϊοοοπιιβ (γγ- 

γ» 1] σοπιπιιτίοαϊον [αοίιι5 6556 ἀϊοϊίαγ. 

ἃ ταχέως 41 ἀὐάαπε οὖν, 564 πὸ νοοι]α ἄεοβέ 

ἴῃ ΟΠ ΠΡ ι15 ΠΟΒ[Γ15 Ν55. ἃο ἴῃ δἀϊποπς Ηὰρσ, εἰ ρυϊπιὰ 

ΒΚ] 6 5]. 

» τυρευομένων 1 [τὰ οἄτο Ηαλσαπ, οἱ Νῖβ5. βερίοιη 

ῬΤῸ 6ο 4υ64 εγδΐ ἴῃ 4115 ΘΠ ΠΟ ΠΡ 08 πορευομένων. [,6- 

Εἰξαν ἕαπηθπ 1π βθοιηα βἀϊίοπα Ῥαγβιθηςὶ πονηρευο- 

μένων, ϑουϊρίαγτα,, 4πᾶπὶ 1π σοπίοχξαπι ΤΘΟΘΡΙΠΊ5., 

σοπμῆγτηδίαν οχ Ἐρϊβί. 236. θ]οπὶ Ηλι]. οἱ αι, 

ἐσχαιωρημιένων. 

ς ἀνοίσει Τὐϊεγᾳαε (οἰ5], Μεά. εἰ Ἄδσ, βοσιηῆις 

ἀνύσει. 564 Ηδ41]. εἴ 4111 ἀνοίσει. Ἠᾶσαπ. εἴ ἄτι Ετο- 
Βεη. ἀνοΐγει. 

ἃ τῶν γενομένων Ἰ 1Π1ὰ πος Ἰοοο εἰ ἰηῦνα ορεϊπηϊ «αΐ- 
41 Δῖ55. ΕΔΤΕ τὰ πἰτοάαα ]οοο τῶν γινομένων. ΠΡ’ οπὶ 

ΘΠ πευήσει. ΤΥο5. νοι β ϊβδιτηῖ (ὐοάϊοσος οἰ τὴ ΡΙαΤΙΡιις 

ΑΠ1|5 πἰ πὶ ἰοχία, 



ἘΡΙΒΤΟΙΆ ΟΧΧ. 

σεως τῶν ἀπειλουμένων. Ενώσχειν δὲ βούλομαι 
τὴν εὐλάδειάν σου, ὅτι ὃ ἀδελφὸς Ἄνθιμος Φαῦ- 

στον, τὸν συνόντα “ τῷ πάπα, ἐπίσχοπον ἐχειροτό-- 

νησε, μηδὲ ψήφους δεξάμενος, ἦ καὶ τῷ τόπῳ χει- 
ροτονήσας τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἀδελφοῦ Κυρίλλου - 

Β Ἵνα τοί- 
Ὁ λ λ αὐτοὶ τὴν 

ὥστε στάσεων ἐμπλῆσαι τὴν Ἀρμενίαν. 
νυν μὴ καταψεύσωνται ἡμῶν, μηδὲ 
αἰτίαν σχῶμεν τῆς ἀταξίας τῶν γενομένων, ἐγνώ- 

ρισα ταῦτα τῇ σεμνότητί σου. Δῆλον δὲ, ὡς καὶ 

αὐτὸς χαταξιώσεις γνώριμα ποιῆσαι τοῖς λοιποῖς. 

Ἡγοῦμαι γὰρ πολλοὺς λυπήσειν τὴν ἀταξίαν Ὁ 
ταύτην. 

Ἑ τῷ πάπα 1 015]. βεουππ5 οἵ Βασ, βοοπηιι8 τῷ 
πάππῳ. δεά υΐεγχας Οοάοχ σοπβθπεϊ οὐτη 81115 ἴῃ 86- 

πο πῈ ορβίοϊα., ὉΌῚ ἀθ εοάεπι ἀσίίαν Ποιηΐπο, Ὁποῦ 

51 ᾿ἰδῖθ Ῥαρὰ δρίβοοριιβ [π1ξ, ντάοίαν Ἐδιιβέιιβ. ππιτι8 
{1556 6χ οἰ οῖβ ἴῃ 1ΠΠ1π8 ἄοιπο τη ποπίθιι5. 516 δ μα 

ἀἀοβιβ τ] βοϊθηΐ 6} π5πη 0611 οἸογῖοῖ, ΒΆΒΊΠ1π5 τὴ Ἐριϑῦ, 
218 ὦ ΑἸπρμ]]οο Βαμα βα! αΐαΐξ τιηϊγουβιιτη γ πογαθὶ- 

Ἰοπὰ οἰθσαπι, καὶ τοὺς συνόντας Ατηρ] οομῖο, ΤΠ θο- 

Ῥ ΗΠ 5 (βία ]οσατ ΟΡ βοοριιβ τπαϊϑιῦ ἀπάτα 6χ οἱ οτὶ- 

οἶδ, {05 βθοῖιτα Βα Ρεραΐ, ἕνα τῶν αὐτῷ συνόντων, 4] 

Β451110 παῖ τι ἴῃ πηοάττη σοητγιατοΐαγ. Ῥ] στ πηὰ ἃ11ὰ 

Ῥάβϑίπι ΘΟΟΌΓΓΙηΐ 6] α5γη 061 χορ ]α, πα δαΐεπι Βα- 

90ὅ 

Απιβίηηο Ἐδιιϑίτιμη, απ Θϑὲ οαὰμ Ῥαρᾶ, ΘΡ᾿Βοοριίιηι 

ΟΥΑΙ Παἴμη [11556,. Π6 δ{{π 5115. 4] ἀθὴι ἀοοθρ 8, 
οἱ Ιοοο ογὔάϊπαΐιιπη ΓΈ υ υ ἢ ἰ551η}1 ἔνα τ 15. ΟΥ̓}, 

τὰ αὐ ΑΥ̓ΤΊ πὰ 56 1 ΠΟ ΠΙΡτι5 γϑίθυ ἃ οἷς. ΟὈ ργορίου 
ΠΟ 1Π ΠΟ5 Π]ΘΠ ΓΔ Π[Π11, ΠΥ ΤΟΥΤῚ ΘΟΉ [510 ΠΟ ὶς 

ἀδίτι οΥἸ ΠΏ], Πμδθο αἰ ση ΓΑ Ὁ] [86 55 πον. Ὁ]-- 

ΒΠΑΡΟΥ5. Δαΐθπη ἃ 5 4τι6 ἄπ 10 δὲ 056 δὰ γϑ 115 
᾿πάΠοαν 6. ΑΥΘΠΓΡΟΡ πίττῃ τη] 05 μὰο ΟΥΪ Π15. Ρογ- 
{πὰρ θάῇ 6 Αἰ Π]οἔπιτὴ 10]. 

5118 ἢππο ῬΆΡρδ ΠῚ ΠΌ]10 ῬγόΥϑιι5 ΠΟμοΥ β {{{π||0 Ῥγοβε - 

4παΐαι, 4α] ΘΡΊβοοριῖιπι «εβὶσποῖ ; γὙο] 15 ἃ Β451111 οοῖα- 

ΤΠ ΠΪΟΠ 6 ἉΡΒΟΙ55115 ἔα1ΐ, 51 πη Θρίβοοριιβ ογαΐ : το] 

ἵν {10 Τηΐον ἸΆ1605 ορίθιι5 ἃς αἰ σηπιξαῦο Τη5] στῖβ, {απ 

Ἐδπβίατη ΠοΟπουῖβ εἴ ΠΟΙ 156 σατι5ἃ, γ6] δα τηϊηϊϑίθ- 

γί τη ΔΙ ΙΖο ποι ἸσῖοὈ1]6 σοπυτοΐογουη μα θοθαΐ. 

ἔχαὶ τῷ τόπῳ χειροτονήσας .«.. ἐμπλῆσαι  [ἴὰ Νῖβ5. 

ΒΠΊΠΠΟ ΟΟΠβ6η8ι1. ἘΔ γεγο χαὶ καταχειροτονήσας ... 

ἐμπληρῶσαι. 

Ε ἵνα τοίνυν 1 [ἴὰ οτηποβ8 ποβίτὶ (οάϊοοβ. Βα ὅρα 
τοΐνυν. 

5ΞΞΞ:Ξ:ΞΞ:ΞΞ:ΞΞΞ.:Ξ.:::::.:::-:-.:--.-.-----..- “5: --ΞΞ.:.:ΞΞ.--.--Ξ..-- ΤΠ ππο“πτΔ--- Π Ὸ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ρχαΐ. ἘΡΙΒΊΤΟΙΙα ΟΑΧΧΙ. 

᾿ ΤΠροδοίμπι μουίδίιιν ΒΑ51Π1ιι5 αὐ ϑαπουϊϑϑῖ πιο διιγθ5 ρυρθαῦ ; οιπηάιο ἔλοϊς 4ο οναϊπαίίοπο Ἐδαϑίϊ σοΥ ἰου πε, 

"Θεοδότῳ, ἐπισκόπῳ Νιχοπόλεως. 

Πολὺς ὃ χειμὼν, καὶ ἐπὶ τὸ μακρότατον παρα- 
ταθεὶς, ὡς μηδὲ τὰς διὰ γραμμάτων παραμυθίας 

ῥαδίως ἡμῖν ὑπάρχειν. Ὅθεν ὀλιγάχις οἶδα χαὶ 
". ΄ ᾿ 

ἐπιστείλας τὴ εὐλαδεία σου ὶ δεξάμενος γράμ.- π ς τὴ εὐλαδεία σόυ, χα ξα! ς γρᾶμ- Ὁ 

ματα. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὃ ποθεινότατος ἀδελφὸς ἡμῶν 
ἰ Σαγχτίσσιμος ὃ συμπρεσθύτερος τὴν μέχρις ὑμῶν 

δδοιπορίαν ὑπέστη, δ᾽ αὐτοῦ χαὶ " προσφθέγγομαί 
σου τὴν χοσμιότητα, καὶ παραχκαλῦ) προσεύχεσθαι 

ὑπὲρ ἐμοῦ, καὶ χρῆσαι τὴν ἀχοὴν͵ τῷ ' προειρημέ- 
νῷ, ὥστε παρ᾽ αὐτοῦ διδαχθῆναι τὰ τῶν ἐχχλησιῶὸν 

Ὃ ἐν οἵοις ἐστὶ, χαὶ τὴν᾿ δυνατὴν σπουδὴν εἰσενέγ- 

᾿ Θεοδότῳ... Νικοπόλεως 1 [{ὰ ((οἹ5], ρΥΙπλι5 οἱ Μεά. 

Αἀάιϊ Πα]. Ἀρμενίας. Οὐοάϊοο5. ποηημ}}1} ἀρμενίας μι- 

χρᾶς, οἱ 5δῖ5 παθοπὶ θαι. 

ἱ Σαγχτίσσιμος 1 81. Ηδγ], οἱ γαῖ, Οααίποῦ 8111 (ο- 

ἄϊοοβ Σαγκτίσιμος. ἘΔΙΕ Σαγκτήσιμος. Ῥαι]ο Ροβῦ Ηδυ]. 

νέχρις ἡμῶν, 

ΤΟΝ. 1π1- 

ΤΠἼθοάοῖο, Θρίδοορο ΓΥοοροζίξατιο. 

ἈροΥθα ΠΪΘΠῚ5 ἃ0 ἸΟΠΡΊ551Π18, δθ0 τι Π6 ᾿Π{ 6 ἃ - 
ΤΠ Φαϊάθηι 50] δ{τιπὶ ἔαοι]α ΠΑΡ ΘγΊτητι5. [ΠΠη468 
ΓΆΡῸ 116 8610 δὲ δά ἐπᾶπ) Ρ᾽θία θ ΠΊ 50 10 51556., οἷ 
ΠΠοτὰ5 δοοθρίβ56. 564 {α1ὰ ἀθϑι ἀθ ἃ Ἰ551Γη115 ἔγ-- 
[6 ποϑίθι. ϑ8 ΠΟ 1551 Πητ|5 ΘΟ ΡΓΈΒΌΥ [ΟΡ ἃ νῸ5 5616 
ΟῚ ϑυβοθρῖς, ρον ἰρϑαπὶ οἱ ἀἸρπϊϊαΐθηι ἔπᾶτῃ 88 - 
Ιαἴο, οἱ οθίθϑίου τ ῬΓῸ Τὴ6 ῬΓΘΟΘΓῚ5, εἴ Τηϑηηογαΐο 

[γα γὶ τι ΓΘ 1 ΔΟΟΟΠΊΟ 65, τι 480 51Ππΐ ἰΌ6Ο Γ65 66- 

οἰδϑίαυιιη, ἃ 1ρ50 ἀοοθαγῖ5, δΐατιθ ΡΓῸ ὙἹΡΠ] 5ππι- 
ἀϊπτη ἃς ΟΡΟ ΠῚ 1Π ΓῸ5 ΡΓΟΡΟϑι [85 ΘΟ [Ὁ Ρᾶ5. 5018 5 
δαΐθηι Ἐδιιβίατη δ ΠῸ5 γ 6 Π1556 ΠΡ Θηΐθ μη ἃ Ῥᾶρᾶ 

Κ προσφθέγγομαι (οἴ5], Ῥυίπλιβ εἰ ΜΙεα, προσφθεγγό- 
μεθα. 

1 προειρημένῳ 1 (151. ῥρνίπηιι5. εἰρημένῳ. ΙΡΙάοπα 

Ηδαι]. ῥτο ὥστε... διδαχθῆναι παθεῖ χαὶ ... διδαχθῆναι. 
πὸ ἐν οἵοις  [{ὰ Ηα1]). οαπὶ ἀπιοθιι5 81115, ἘΔΠ ἐν οἷς. 

90 

ΑἸαΞ515 11, 

Τα ς 

σΧοΟΥ. 

ἄππο 375. 



900 5. ΒΑΒΠΙῚ ΟΒΆΚΕΚ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

Οἱανῖ αι, Ππτοραθ, {86 αὐ ΟΥ̓ ἀἰ παρδειν Θρίβοοριιβ ροίθραπι. κασθαι εἰς τὰ προχείμενα. Γίνωσχς δὲ ὅτι Φαῦστος 

πὶ ἁυιΐθμι ῥἱθίδεῖβ ἔπιϑ6 δὲ γϑ! Ζαουιιη Θρίϑοορο- γράμματα ἔχων ἣχε πρὸς ἡμᾶς " παρὰ πάπα, 

Γι ΡΟΘΟΘΓΟΠΊΙ5 [οϑΕπηο πα, ΘΠ θη Ε15 ΠΟΡΪ5 ΡΠ Ε ἀξιοῦντα αὐτὸν γενέσθαι ἐπίσχοπον. ᾿Ἐπειδὴ δὲ 

δά Ἀπ πημπῚ, οἱ αἰ 110 δοςορία, ΠοΡΪ5 ποη δἀ-. ἠτήσαμεν “ ἡμεῖς μαρτυρίαν τῆς σῆς εὐλαύείας 

ΠΊΟΠΙ[15, Οὐ ἀἸπαίίοηθ γθ τ}. χαὶ τῶν λοιπῶν ἐπισχόπων, καταφρονήσας ἡμῶν 

πρὸς Ἄνθιμον ᾧχετο, χαὶ παρ᾽ αὐτοῦ λαθὼν τὴν 
χειροτονίαν, χωρὶς ἡμετέρας ὑπομνήσεως ἐπανῆχε. 

πα παρὰ πάπα Ἵ [1 {τε5 ψεϊιιδιϊβδί ποι (1668 οὐτη ο ἡμεῖς 1 Τοοβὲ ἐπ (ο15]. ρυίπιο οἱ Με. 

ἄποθιιβ ἰτἰ5., ἘΔ παρὰ τοῦ πάπα. ἷ 

Ζ1ἰα9 ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΟΧΧΊΤΙ. Ξιῦ ἘΠΙΣΤΟΛΗ ρχῆ΄. 
ΘΟΟΧΠΙ, 

ΘοΥῖθΙ αα Ραπηρηΐαπι Βαβι] ϊι5 ἄς ογαϊπαίϊοπο Ἐδιιβεῖ ; ἂὸ τοραὶ ὡΣ σογεϊογουι 88 ἔλοϊαξ, αἰσιαπι οὰ ΓῸ5 58 Ποτὲ 
πθοπο Ροϑβῖξ, 

Ῥοεπιοπῖο, ορίξεορο ϑαϊίαϊοτγιιπι. Ποιμενίῳ , ἐπισχόπῳ Σατάλων. 

δὴν θυ Ῥρε βεῖ ῥυόοι]! ἀπ 1ο 1Στ θγὰ5. ἃ] ΑὙΠΠ 6 Π15, οτππὶ Πάντως " ἐπεζήτησας γράμματα παρὰ τῶν Ἂρ- 
ῬοΥ ᾿πᾶπὰ οἰ ν᾽ αἴθ ΓΌΥΘΙΒ] βιιπί; δὲ σαιιϑαπὶ 41-ὀ μενίων, ὅτε ἐπανῆχαν διὰ σοῦ, καὶ τὴν αἰτίαν 

(Ἰοἰδε1, σαν ᾿ρ515 ποη ἀδάθυϊμη δρίϑίοϊαμη. 5᾽4ιι- ἔμαθες, δι᾿ ἣν οὐχ ἔδωκα αὐτοῖς τὴν ἐπιστολήν. 

ἄθπ δχ ΔΠΊΟΓΘ νου δ 5 ΟΠ] διιηΐ, 46 1511 ΠῸ}}}ῖ5 [ἰ μὲν οὖν εἶπον φιλαληθῶς, ἔδωχας ἡμῖν αὐτόθεν 

ἴαα 5Βροπὲθ γϑπί πη : 51Π| Διι6Π} ΟΟΟΙΠΓἀντιηῖ ; αιοἀ τὴν συγγνώμην " εἶ δὲ ἀπεχρύψαντο ἐχεῖνοι, "ἢ ὅπερ 
Θαυ!ἀθ πὶ ΠῸΠ ΟΧ β{1Π|0 ; 54] 16Π0 6χ ΠΟΡῚ5 δια]. Β οὐχ εἰκάζω" ἀλλὰ παρ᾽ ἡμῶν ἄχουε. Ὃ τὰ πάντα 

Ἐργορία5 1116 ᾿π ΟΠΊΠἾ] 118. ἈΠΕ  ΠΠ115, {|| 1ΔΠ| ἃ γενναῖος Ἄνθιμος, ὃ διὰ μακροῦ χρόνου τὴν πρὸς 
ΠΉΠ]1Ο ᾿ΘΠΊΡΟΥΘ. Ῥᾶσθπὶ ΠΟ] ἴδοῖιπὶ ρορίσοραϊ., 01 ἡμᾶς εἰρήνην σπεισάμενος, ἐπειδὴ εὗρε καιρὸν 

τΘΠΙρῖι5 ΟρΡΟΥ Πα ΠπΠΠ ᾿πυ δ] ϑιιᾶ πη ἰρ 5115 5] Οὐ. ἑαυτοῦ τε χενοδοξίαν ἐχπληρῶσαι, χαὶ ἡμῖν λύπην 
᾿ΠΔΠΘΠ, ΘΧΡΙΘΠ4Ι, οἵ ΔΠΠΙαια το ϑίϊοο ΠΟΌΙ5 ΘΧ ἢ 1- τινὰ προξενῆσαι, ἐχειροτόνησε τὸν Φαῦστον ἰδίᾳ αὖ - 

Ῥοπάϊ!, Ἐαιιβίπιπι ογάϊ παν, Ῥυορεα ποίου ἴα! θεντίᾳ χαὶ ἰδία χειρὶ, οὐδενὸς ὑμῶν ἀναμείνας ψῆ- 

ΡῬΓΟρΥ ϑάτι6 πΔΠ1}0115, Πα]}1π|5 6 χ γ }}]5 οχϑρθοΐαίο φον, χαὶ ἡμῶν καταγελάσας ἀχριδολογουμένων περὶ 

ϑΕΠΓγασῖο, ἃ0 Ποϑιἃ ΠΪ5 1Ππ ΓΘΡ 15 1γυ 158 ἀΠΠσθπτα. τὰ τοιαῦτα ᾿Επεὶ οὖν συνέχεε μὲν παλαιὰν εὐταξίαν, 

μακπς αἱ - Θαΐα ορρο αἰ ΡΠ ΠΠᾶπι γΘίθ ΓΘ ΠῚ ΡΥ Παρ αν ξ, γοϑ- χατεφρόνησε δὲ χαὶ ὑμῶν, παρ᾽ ὧν ἀνέμενον ἐγὼ 
Ἰϊφοπιία ἴα {116 δϑὲ Ἀϑρθυπᾶῖι55 (ΠΟΥ ΘΘῸ 5{ΠΡ στιὰ ργ86- τὴν μαρτυρίαν δέξασθαι, ἐποίησε δὲ πρᾶγμια οὐκ οἶδα 

ἀπ ΟΏ 5 Ξ : ἜΣ ΡΕ : .ῶ-- δροα ςς 5101}, ἃ0 Τ61ὴ ἔθοϊ τ, πὶ Θααάθηῃ ἀρ γον, παὰ εἰ εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τούτου ἕνεχεν λυπηθεὶς πρὸς 
ἰγγῖβα, δναίδῃῃ Π60; Πᾶπο 0} οδιι5δηι ἴῃ 1105 πα Ἰση δ! οηθ αὐτοὺς, οὐδεμίαν ἔδωχα ἐπιστολὴν πρὸς οὐδένα τῶν 

σομηπηοἴτι5; ἃ ΠΟΙ ΠΘΠῚ ΑΥ̓ΠΊΘΠΟΙΙΠῚ [Π θὰ 5 1115 ο Ἀρμενίων, οὐδὲ πρὸς τὴν σὴν εὐλάδειαν. Ἀλλ᾽ οὐ- 
ἀφα], πθ 84 τὰᾶπ αϊάθηι- μἰθαίθιη. 56 πθῆϊθ δὲ εἰς χοινωνίαν ἐδεξάμην τὸν Φαῦστον, φανερῶς 
Ἐδιιδίαπι δά μηΪϑὶ δ ΟΠ. ΠΙΟΠΘΠῚ, ΔρΟΡ 6 ἰθϑ-- διαμαρτυρόμενος ὅτι εἰ μὴ ὑμέτερά μοι χομίσειε 
ἢοδηϑ8, Ηἰϑδὶ γϑϑιγαβ ταὶ ηὶ ΕΠ ΓΟΡὰ5. αἰοναϊ, οἴ 6 γράμματα, πάντα τὸν χρόνον ἔσομαι καὶ αὐτὸς ἠλ- 
ΔΙΊ Πιι πὰ ἃ} 60 ΟΠ}1}} [ΘΠ] ΡΟ 6 {ἀξαγιιτη, ἔπι πὶ τιπὰ- λοτριωμένος, καὶ τοὺς “δμοψύχους μοι οὕτω δια- 
ΠΪΠ165. πη608; οὖ Ἰ4Θ πὴ ἀθ 10 βθπιδηϊ, δαάιιοξιι- θήσω πρὸς αὐτὸν ἔχειν. Εἰ πὲν οὖν ἰάσιμα τὰ γενό-: 
ΓᾺΠΊ. ΠΙΆ 16 51 58 ΠΆ1}1ἃ 51 ΠῈ {188 συ Έ Πού, 4ἃ μενα, σπούδασον αὖτός τε ἐπιστεῖλαι μαρτυρῶν 
ΟΡΘΓἂΠῚ τἰὖ οἵ ρ56 50}10858, {Π]}1161}5 δἱ [θϑίϊπηο- αὐτῷ, εἰ δρᾶς ἀγαθὴν τοῦ ἀνδρὸς τὴν ζωὴν, καὶ 
ΠἰπΠ1; 51 νἱΐδπι 1Π1π|8 Ἰδι ἀ ὈΠ]Θ μη Ὑ]465, δὲ 1105 τοὺς ἄλλους προτρέψασθαι. Εἰ δὲ ἀνίατα, καὶ τοῦ- 

8 ἐπεζήτησας [4 Μί85. βερίεια. ἘΔ ἐπιζητήσας. σοη]ιοῖο. ῬΥΟΡΘΠβῖου ογαΐ Βαβι δὰ Βοηῖσπο ἱηΐου- 

Ρ ὅπερ οὐχ εἰκάζω ] Γᾶ Ἠδυϊδηι5 (οάδοχ,, τη] ῖιι5 ΡΓοίαπάππη, {π|ἃ πῈ ἃ ἃ τη] τε 5 8ρ ̓ σαι ἀπ. 

τ] 0 {πᾶπὶ 61 ὅπερ οὖν εἰκάζω, φιοΐ οχιιίοηι ς ὁμιοψύχους μοι] (ο15], ὈΥΙπλι5 ὁμοψύχους μοῦ. 



ἘΡΙΘΊΤΟΙΑ ΟΧΧΙΙ. 

ΓᾺ Ν δ Ν » 

τό μοι φανερὸν ποίησον, ὥστε μηχέτι με αὐτοῖς 
΄ Σ καθόλου προσέχειν " εἶ καὶ ὅτι, ὡς ἔδειξαν, ὥρμην- ἢ 

ται λοιπὸν πρὸς τὸν Ἄνθιμον ἑαυτῶν μεταθεῖναι 

τὴν χοινωνίαν, ἥμῶν καὶ τῆς ἐχχλησίας ταύτης, 
Ἂ ὡς ἑώλων εἰς φιλίαν, καταφρονήσαντες. 
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ΔαΠον θυ ῖθ. 51. δαιίθηι Ἰμϑα πα }}Π1ὰ., οἱ πος πὶ 
᾿παἸοὰ, ᾿ξ ΘΟυι ΟἸΠΐΠῸ πι]Π] Δ] ΔΊ Ππι5. Πα ὈΘδα, 
ΓΔΙΟΠΘΠῚ 5 4 ἈΠ ἸΙΔ 1, 111] ἀ Θ᾽ Πβίγαυιιηξ,, [18] 
56 1 ΘΠ ΡΔΡἴΘ ΠῚ ΘΧΟΙ ΡΠ, ΠῚ ϑιιΔ 1 Ἰρβουτ 

ΟΟΠΊΠ.ΙΠΙΟΠΘΩΊ ἃ(ἰ ΑΕ] τιτη ἐγ ϑίθγαηΐ, πο ῖ5 

ΠΟΒΙΓΆΠΊ16 ΘοΟ] 6518, τι Ο 50 615 δὶ ἃΠ}] οἰ {18 Π, ΟΟΠ- 
(615. 

ξΞ----- - - “ -π--σσσΤοοοΘοΘΘἝΞ--π------τ-------------------.Ῥ-ρ------------------------- 
--π-Πσππππππ---- π---- π΄ .- --- - -  -----  ----------------------------------------ς---- -  - 

᾿ΕΠΙΣΤΟΛΗ͂ ροχγ΄. ἘΞΒΤΘῚ ΘΎΛΑ ΟἸΧ ΧΤΤΙ. 

ΤοΪ]ογοπι 5ισπϊῃοαὶ ΤΠυΡ᾽οῖο φιοά δα 56 ἰοπία!]οπτιπὶ δῖα Παργαπίθμι πὴ νεποσῖί, Ἠουΐαϊαν τ γοπίαι ἀπΐ 
σοπϑο[ϊαἴασιιβ αἰ ἀράποζυτιιδ, 

Οὐρῥικίῳ μονάζοντι. 

ἜἜμελλες ἡμῖν παρέσεσθαι (καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐγ- 
γὺς) ἄκρῳ γοῦν δαχτύλῳ ἥ᾿ χαταψύξαι ἡμᾶς, ἐν τοῖς 

πειρασμοῖς φλεγομένους. Εἶτα τί; Αἱ ἁμαρτίαι 

ἡμῶν ἀντέόησαν, χαὶ διεκώλυσαν τὴν ὁρμὴν, ἵν᾽ 

ἀθεράπευτα χάμνωμεν. “Ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς χύμασι 
-πὸ μὲν λήγει, τὸ δὲ ἀνίσταται, τὸ δὲ ἤδη φρίκη 
μελαίνεται " οὕτω χαὶ τῶν ἡμετέρων χαχῶν τὰ μὲν 
πέπαυται, τὰ δὲ πάρεστι, τὰ δὲ προσδοχᾶται " χαὶ 

μία τῶν χαχῶν ἡμῖν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀπαλ- 
λαγὴ, εἶξαι τῷ «καιρῷ καὶ ὑπεξελθεῖν τοῖς διώχου-- 

σιν. “᾿Αλλὰ καὶ πάρεσο ἡμῖν, ἢ παραμυθούμενος, 
ἢ καὶ γνώμην δώσων, ἢ καὶ ' προπέμψων " πάντως 

δὲ αὐτῷ τῷ ὀφθῆναι ῥάους ποιήσων. Καὶ τὸ μέγι- 
στον, εὔχου, χαὶ ὑπερεύχου, μὴ καὶ τοὺς λογισμοὺς 

ἡμῶν βαπτισθῆναι ὑπὸ τοῦ ἅ χαχοῦ καὶ τοῦ χλύ- 
21ηὴ 

ἔνϑίοϊο τπιοπαροῖινο. 

Ἐγὰ5 δάνθηϊανιιθ δ ΠΟ5 (οἱ 1π ΡΙΌΧΙΠΊΟ οὐαΐ 

ΒΟΠτμΠ ) τι ΠΟΘ 5. ΠΠ11}0 58] 16 π| αἸσΊτο ἱθη δ !οπϊ- 

Ῥ115 δοιὰ πίθϑ ΓΘ σοραγοβ. Οὐ ἀοῖπάθ 9" ΟΡϑ5ι- 
[οΡππΐ 6 ἃ ρΘοσαῖίδ, οἱ [ΠΡ Θ ΠῚ ΓΘΡΥΘΒΒΟΡηΐ, τι 

Ε 5ϊπ6ὰ]]ἃ τηθά6]α Ἰουθπηι5. Οθ Δ ἀΠη0 ἄτι η} ΘΏΠῚ 

ἴπ ΠΙΙΘΙΡιΙ5 41}1π|8 Τα! θη ἀ6ϑι 11, 8}1π|8. γθροὸ 1η- 

ΟἸα551|5. 1, 

“Πὰς 

σσσχε{, 
.Ψ 

4πηο 375. 

Το] οϑῖσα 

Πλαΐα σὰ ΠῚ 

Παοι τς 
ΒΕ], οἱ Δ]1ΠΠ|5 ΠΟΡΡΟΙΘ ΠΙΘΤΘβοΙΕ : 18 (ΟΠ 116 ξοπιραταπ- 

ΠΊΔΙΟΥΤΠῚ ΠΟΘ ΓΟ ΠῚ 8118 ΘΟ 85 Υ 676; 8118 Ὁ ΡΕΘΘΘῊ ἴὰ ἴα. 
βιιηΐ, Θχρθοίαπίμι ἃ}18, ἃ ὉΠ]ΟΙΙΠῚ ΤΠ] ΔΙ ΟΥ ΤΙ Π] ΩΟ-- 

15, τὖ ΡΠ ΡΠ}, ΓΘΠΊΘ πη... ἰθηΡΟΥΪ σΘάθΡ6, 

ΠΟΘ 6 ΡΥ ον τι5 5] ἀπισογθ. Αἱ 781} 8.515 
ΠΟΡῚ5, ἃ σΟΠ ΒΟ] αἴ γιι5, ἀπτ ἀαΐαντ5. ΘΟΠ51ΠΠΠΠ|1Ώ, 
δαὶ οἴϊατη ἀδάτιοίανι5, 86. σοΡΘ 1Ρ50 σοηϑρθοαῖῃ 

[οϊαν 5, αὐ πη 6}1π|5 τηθ πα θθαμη. ΕΓ {πο πηᾶχι- 

ΠΉΠΙΠῚ δϑὶ, ΡΥ ΟαΡΘ δἰϊδη ἃἰητι6 ΘΠ ἀ πὶ, τ ΓΑΠῸ 

δωνος ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι διαφυλάσσειν τῷ Θεῷ τὸ εὐχά- ἃ ΠοΒ[γἃ ἃ πηᾶΐο δὲ ἃ ποῖα ποπ οὈραΐαν: 564 ἴπ 
͵ . 

ριστον, ἵνα μὴ ἐν τοῖς κακοῖς δούλοις ἀριθμιηθῶμεν, 

ἀγαθύνοντι μὲν ἐξομολογούμενοι, παιδεύοντι δὲ διὰ 
τῶν ἐναντίων μὴ προστιθέμενοι: ἀλλὰ καὶ δι᾿ αὖ- 
τῶν τῶν δυσχερῶν ὠφελώμεθα, μᾶλλον αὐτῷ πι- 
στεύοντες, ὅτε καὶ μᾶλλον χρήζομεν.. 

ἃ χαταψύξαι  Πἰὰ Ηαν]., Μεά., (οἰἶ51. ρυΐμηιβ οἱ 

ΟἸάτγοιη. ἘΜ 1 χαταψύξων. 
6 ἀλλὰ καὶ πάρεσο ἡμῖν } [τὰ φαδίποΥ ἄδεια (οαϊοο5. 

άπ ἀλλὰ καὶ ἡμῖν ἦχε μόλις. 

ΟἸΠΠΙΡιι5 σγαΐτηη 17)60 ΔΠΙΠΊ11ΠῚ 56.  ΘΙΏΙΙ5. Π6 1πίρυ 

ΠΊΔΪΟ5 56ΓνῸ5. ΠΕΠΊΘΓΘΠΠΙ, ΒΘΠΘίοΙθπε αυϊάθηι 
σΡ [185 Γθροπαάθηΐββ, οδϑε σ ΠΕ] γΘΥῸ ΡΘΙ δάνογϑα, 

ΠΟΘΙ ΠΟ σΘΓΘηἴ68 ; 5641 ΡΟΠτι5 ΘΧ ᾿ρ515 ΘΟ ΠΠΠῚ Π]5 
πΠΠΙαΐθπὶ σα ρίατητ5, [πὶ τηχίμηθ οἱ οὐθάθπίοϑ, 

οὔ 60 1Π6 ΠΡ ΘΠγ115 ΠΊΑΧΊΠΩΘ. 

ἢ προπέμψων 1 Πἴὰ Μ85. ρΙογίψαο, ἘΔ προσπέμψων. 

ἃ χαχοῦ καὶ τοῦ  Οὐΐπααο Μ55. ποπ ἰάτπηθη γοΕτισΕ15- 

βἰτηῖ χαχοῦ χλύδωνος, α πιαίο Μμοίτι. 



Ὅ].5515 ΠΙ, 

ΓΙ) 

ΘΟΟΟΧΧΥΠΙ, 

Ζπμπο 373. 

Βαβι 5 
σἰϊα τὰ ἃ 

αηλῖςῖὶθ Εαἰ5- 

7αποῖαπι 
ΤῊ 5618 Π| 

δα ϑιϊπγαὶϊ, 

08 5. ΒΑΘ ΟΕΘΛΑΒΕΕ ἃ ΑΡΡΑΏΟΘΟ. ΛΒΆΟΘΗΙΕΡ. 

ἘΡΙΒΈΘΙΙΑ ΟΧΧΙΥ͂. ἘΠΙΣΤΟ ΛΗ ρχδ΄. 

ΘΙ ΡΠ Ποδΐ βιιαπη ἃπηϊσοτιμ (οβ᾽ ἀν τι}, (1115 Οἴιπ} σΑΤΟΤΘΣ ΤΠ ΓΘΥ' ΘΓ ΤΠ Πἃ5, ὙἸζατη 510] ῬΓΟΥ͂Βι15 ἴπΊ πο ἢ [πὶ 
γάμοιο τἱἀοραίτν, 

ΤΠδοάίοτο. 

ὈΙοαπὶ ΠΟΠΠῚΠ]1 605 41 ἈΠΊΟΥΙ5. ΠΊΟΓΡΠΟ Θαρὶϊ Β 

511η4 οἴπ| γ]ο] πα δα η) Ποοθϑϑι [αΐα ἃ] ἈΠΊ8 [15 

ΑἸνϑι Ππτππν, 51 1η ἀΠ]θοΐθο [ὈΓΠηο ᾿Πη ΟΊ 6 ΠῚ [Π-- 

το [π|1, ΠΊΟΥΪ γ ΘΠ ΘΠ Δγὴ ΟΟΙ}15 ρου [ΓΘ π 0 

ΘΟΙΏΡΟΒΟΘΓΟ. Τ] γι} αὐιθ η Πδθο γθΡὰ 51Ππἴ, ΠΘΟΠΘ, 

ἀἴσογο ποη 4860 : 56 404 ΠΏΠΠῚ ΘΡσα ἔπι} ΡΙῸ- 

ῬΙταΐθηι «σοὶ 1, ἃν Π]5. ΠῸΠ Ιοπρο 065... ΟΠ Δ ΠῚ 
6 ΠἾπ} ον θη ΠΉ1Π1 αἰ θοΙ]Ο {τι 48} 1 ΘΔ ΟΡ Δ ΠῚ {πιὰ ΠῈ 

ἃ 4011 ΘΧΡΟΓ ΓΘ ΠῚ ἈΠΙμΉΔ ΠῚ, τιῦ 114 ἀἸοαπι, ἁπηδίο- 

γα, ἀοϑι θυ 5. δα θη} {τ ]6 Π 61 σορία ΠῸΠ 6, 

“αοιηδπποά τη) ΠΘητ6 1110 4110 θοηο, 9 ρθοοᾶ- 

[ΟΥΕΠῚ ΠΊΘΟΥΣ ΤΙ 1 ΡΟ Ἰ ΠῚ ΘῊ 111}; ΤΏ] Ὑ]5115 511Π| Ὁ 

πη ΘΠ ΟΠ ΓΑ 115. {πι8δ ΘΧ ΡΟ. 55:55: 1Π 8} 1 16]]-- 

δ᾽ ΟΒΙ 55: ΠΠΟΥΊΙ ΠῚ [ΓΑ ΓΙ ΠῚ ΠΟΒΓΡΟΡΊΠῚ ΠΡ ΘΘΘΘ ΗΔ νἷ- 

ἄδγθ. Ας μ]Πἰξ 51 ΘΟ Εἰ  ͵556 1 σα ἔπα ᾿Πσ ΘΠ ἴα [6 
ΡΒ 4τ6 115 ΘΟ ΡΟ], νΊβῖ15 Θ556Π} ΤΏ ]Π] δὲ 1105 1 

ἴ6 σοηβρίοθρο ; ΡΡορίογοα ἡτιοα αἰ] Θο Ὁ ἢ]5 τη θα ι5 
ἴπ ΠΟ Πτ06116 ν ΘΒΕΡ ΠῚ [ἀ Πῖτι5 Θϑῖ, τ 1116 {{|561|6 

ΒῈΡΟΓΆ ΠΑ ϑυπ ππι ΡΥ δ 56 ἴθναι. Οσαιαθ. 6 115 
Ῥοο βαποῖο δοὶ ; ῬΡΘΟΟΡ 6 τιῖ, 5] {4ποᾶά δάδμιιο 
ΘΠΊριι5 ἃ4 νἱνοπάϊτιη ϑιῃροῦϑιτ, Παΐ ΤΏ] ΡΘΡ ἴθ 

σψ τα Πποιιηα : φαοιηδ πηοάτιμ πιιπο {τἀ 6 πὶ π}]- 
56 ΔΠῚ ΤῸ} 6556 ΥἹΓΔ ΠῚ ἃ [ΘΠ Δ] ΘΧΊΒΕ 0.5, ἃ ἢ) 

ΘΔ Ι55Ι ΠΟΥ ΠῚ ΘΟΠΒ ΠΟΘ π1Π6 βοραναΐαμη. ΝΟΠ οϑὶ 
ΘΠΪΠ1, ΠΙΘὰ 56 η ἴθ ΠΕ, 1Π πὸ {1||5. ΌΠῸ ΔΠΙΠΊῸ 

6586 ρΡοϑϑιζ, 51 ἃ]0 115, {1 νϑρθ ἀπ] στιηΐῖ, ἀἰ5) πη - 

δαίαν. 

Ῥ Θεοδώρω 1 ΕΔΊΕ, Βοςσ. βοοιππβ οἱ (οἸ5]. βθοπη- 

ἄτι5 ἁἀάππε ἀσπαστιχή, {πο ἀοε5: ἴῃ (ΟΠ ἸΟΙθι5 ΝΙοά, 

(0151. ῥρυῖπιο, αἵ. ΟἸανοπι. οἱ Ἀθα. Ῥσῖπιο. 
ς ἡ μνἡ } [τὰ (151, Ῥσαίπηιβ οατῃ 115 Ταλίπον, ἘΜῚῚ 

7» μιή. 

ἃ συνέδη 1 απο νσοοπι ΔἸ ἀππτ5 ἐσ 8οχ δῖ55, ΠῸ]- 

ἄσπι 61| χαὶ εἰ γὰρ, ποπηι}}1 οοϊοοβ Δῖββ. χαὶ γὰρ 

εἰ, ΜΕΝ Οο5]. ρυΐπλιβ εἴ Μο. {ππ|ὸ8 5641} 58- 

" Θεοδώρῳ. 

,ὔ ,ὔ Α -Ὁ τ 

Λέγουσί τινες τοὺς ἑαλωχότας τῷ πάθει τοῦ ἔρω- 
[ , “τ 

τος, ὅταν χατά τινα βιαιοτέραν ἀνάγκην τῶν πο- 
᾽ὔ “ Ἁ ΩΣ 

θουμένων ἀπάγωνται, εἰ πρὸς τὴν εἰχόνα τῆς ἀγα- 
“ - ΟᾺ 2 ᾿ ᾿ 

πηθείσης μορφῆς ἀπούλέψειαν, τὸ σφοδρὸν ἀναπάύειν 
τω - τω - Ἢ 

τοῦ πάθους, διὰ τῆς ἐν ὀφθαλμοῖς ἀπολαύσεως. Εἰ 
Χ ΄ς ἩΡΕΣΟ - - . , 

μὲν οὖν ἀληθὴ ταῦτα, “ἢ μὴ; λέγειν οὐχ ἔχω " ὃ δέ 
. Η ᾿ 

μοι πρὸς τὴν σὴν συμθέθηχεν ἀγαθότητα, οὐ πόῤ- 
- "» , "» ᾽ὔ 3 Ν , ᾽ὔ 

δω τῶν εἰρημένων ἐστίν. ᾿Επειδὴ γὰρ γέγονέ τις 
ἤ ᾿ λ Χ } Μ“ 

διάθεσις ἐμοὶ πρὸς τὴν ἱερὰν καὶ ἄδολόν σου ψυχὴν, 
τς θῖν Σ : Ἢ δ: 
ἵν᾽ οὕτως εἴπω, ἐρωτικὴ, τὸ δὲ ἀπολαύειν τῶν πο- 

, Σ᾽ - -- - 
θουμένων, ὡς οὐδὲ ἄλλο τι τῶν ἀγαθῶν , ἐν εὐχολίᾳ 

- }} ᾿ - - 
ἡμῖν ἐστι, διὰ τὴν ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἐναντίωσιν, 

ἐνόμισα εἰχόνα τῆς ἀγαθότητός σου ἐναργεστάτην 
τὰ τ -Ὸν - , [4 ΄΄ω .“ὦὉ τὦἅν ,ὔ 

ἐν τῇ τῶν εὐλαδεστάτων ἡμῶν ἀδελφῶν παρουσία 
-π , 5} - “οὦ ’ ἃ 4 τω : Ὁ Ν 

ἑωραχέναι. Καὶ εἰ δίχα τούτων ὅ συνέδη τῇ σὴ με 

περιτυχεῖν γνησιότητι, ἐλογισάμην ἂν ἐν σοὶ χἀχεί- 
, ͵ ΩΣ , -Ὡὠοἅ:ὴ 

νους ἑωραχέναι διότι τῆς ἀγάπης, λέγω, τοσοῦτον 
’ - 

ἐν ἑχάστῳ ὑμῶν τὸ μέτρον ἐστὶν, ὡς, ἐπίσης τὴν 
᾿ - . 

περὶ τοῦ πλείονος ἑχάστῳ φιλονεικίαν ἐμφαίνεσθαι. 
ΘΙ , δῷ ΄ ῳ ΟΟΥ - ᾿ “Μ 
Ἐπὶ τούτοις ηὐχαρίστησα τῷ ἁγίῳ Θεῷ, καὶ εὔ- 

Υ̓͂ Υ̓ τ 

χομαι, εἴπερ ἔτι ὑπολείπεταί τις χρόνος ζωῆς, γε- 
Ζ ῸΝ - ᾿ Ἀ ενὖὮἪΝ» ε , - 

νέσθαι μοι διὰ σοῦ τὴν ζωὴν ἡδεῖαν, ὡς, τό γε νῦν, 
" ἕῳ Ἀ - Α τ ὦ “- 

ἄθλιον πρᾶγμα “ τὸ ζῆν καὶ φευχτὸν εἶναι ἡγοῦμαι, 
τ - δ 

τῆς τῶν φιλτάτων συνουσίας ἦ χεχωρισμένον. Οὐ 
, } λ λ , “ 

γᾶρ ἐστι, κατὰ τὴν ἐμὴν χρίσιν, ἐφ᾽ ᾧ τις ἂν εὐ- 
, ωΝ ΜΝ τ , 

θυμήσειε, τῶν ἀληθῶς ἀγαπώντων διεζευγμένος. 

τοπίϊαπη τοσουίβ Νὰ. ἴῃ Ἐρὶδέ, 13. ἴπ πιαπάδεϊβ 
(αἱ Αὐπηαζοπῖο, τὶ 51 4115 {πθραΐ, πρὶ πὰποὸ ατορο- 

Τἶτ5, οἵ 4υ14 τοριπὶ ἃσαΐ, ΤΟΒροηἤθτα πὸ “πρὶ οὶ 

ΘΗ πὶ «αϊθῖθ εἴ γα 1116 Ῥ]]ΟΒορ ατ!. Οοά 51 τὰν- 
5115 146πὶ τοσοῖ, 4αποιηθῆο “15] ποῖ] πη ἔογαξ ἁτηῖ- 

ΘΟΓΉΠΙ, ΠΟ 18Π| Πα Θπίου τοβροπάθας οἵ Ρἢ1]050-- 
Ῥ]αΥΊ, 564 δηΐπιο 6556 δπηοάπηι 1π|}06}}1, 

Γ χεχωρισμένον 1 [τὰ Μ55, ἘΔΙο βοοιιηα Ῥαγ5. χε- 

ΤῊ 115. χωρισυένος. 
. δε " 

τὸ ζὴν καὶ φευχτόν 1 ϑα[5 ἀοιιῖο 1ῃ “Θὰ πη θη} 86η- 
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ΠΕΠΙΣΤΟΛΗ ρκχε΄. ἘΡΙΘΤΟΤΑ κυ. Ζ1ας 
ΧΧΥΤΙΙ, 

Βα δθαπ 15 δα γουϊταΐοτη δὶ 5 ΒΡ 6 ΟΙ15 ΝΊοπα 465 ΡΥ βου Βοα, βθου πα τιτ 58 Π ἃ Πη ᾿πίονρτοία ποποηι. απ 
ΜάγοοΙ 5 (οπβ βία πη 14}1, «αϊἄατι ἃ ϑα 6110. οὐἱἱ 115. νοοῖθιιβ δα: αἰΐα ἐςδοπίΐα νεῖ ᾿γροσίαϑὶ Ἰυιδὶ διιηῇ, 
«πᾶταν 5 50 ΠΟ πι5 ποὴ Ἰάθηι 6558 ἀοοθαΐ οββοη τα πὶ οἱ Π γ ροβίαϑιπι. ΕἸ65 Νίοωπα [οιἄοια γουθὶς σοίόνταν ; 
564 χιὰ 46 ϑρίνιειι βαποῖο οὈτον Γαηΐτιπι 101 ἀοίαπι ὁ5.. ΠΠπ| πὰης πιο οβϑαυῖο ῬΓΩωβου οπἀτινι, αὖ ἀπαῖ]}λ-- 
πη ἃ ]ΖΘ Πΐτι:, 411 ΘΡΙυ ταν ογθαΐασαμη ἀἸσπαηΐ αὐ Βο με απ, ἀπ παίατα βαποίτπι ὁ556. ποῖ οοππίοηαν. Τὸ 

ΥἸΠ απ τ5 658 οαπὶ Ῥαΐνο οἱ ΕἾΠΟ : οἵ ἃ δουθαπι ΘοΙμπμππίοπο τοοο θη ται, {| ΠΠττπὶ ἀϊοισαῖ οὐοα πρᾶ πη. 

ΛΑάάτϊαν ἁἀνουϑιιβ σα Π πηυ απ θ5, Π6ΟῸ δθ ει 1ΠΠππὴ, πο ᾿πϑϑηϊ ἔτι (1ο].. Α πα ]χοτη αι ̓ χαπ ταν {1 οἰ ἀα- 
παϊ δίχα ουίτιτὴ ἀἸοιηῦ ἀπὸ ΕἾἼΠΟ ρυωρομπαηξ, οὐ ΕἸ Ῥαινῖ. 

Ἂ 1. ν. , " Ὲ , Α τω 
γτίγραφον πίστεως ὑπαγορευθείσης παρὰ τοῦ 

8 ἁγιωτάτου Βασιλείου, ἣ ὑπέγραψεν Εὐστάθιο 551] Υρ ς 
- Ϊ, 5 

ὃ Σεδαστείας ἐπίσχοπος. 

ΧΑ Ἅ ,ὔ 

Τοὺς ἢ προληφθέντας ἑτέρα πίστεως ὁμολογία καὶ 
, κι κ ἑν τ .- ,ὕ 

μετατιθεσῦαι πρὸς τὴν τῶν ὀρθῶν συνάφειαν βουλο- 
΄ ΕἾ τω ΡΞ τῷ τὰς , 

μένους, ἢ χαὶ νῦν πρῶτον ἐν τῇ κατηχήσει τοῦ λό-- 
- 5 “ 5 ον , ἰνβλαυί 

γου τὴς ἀληθείας ἐπιθυμοῦντας γενέσθαι, διδάσχε- 
ὡλιφεένοεν οὐδ ςν εο, ΤΑῚ Ξ ἘΞ σὴν ΠΘ ΑΕ ΦΗΝ 

σθαι χρὴ τὴν ὑπὸ τῶν μαχαρίων πατέρων ἐν τῇ χα 
}] Ὑ4 7 ᾿ » 

τὰ Νίκαιάν ποτε συγχροτηθείσῃ συνόδῳ γραφεῖσαν 
’ “Νν ΥΝ ἌΡ ΖᾺ ΡΞ Ἂ ἘΠ -λ εὟὖ. Ἦν ὩΞ . 

πίστιν. 'Γὰ δὲ αὐτὸ τοῦτο χρήσιμον ἂν εἴη, καὶ πρὸς 
Ν ς ,ὔ ΕΣ τ , 

τοὺς ὑπονοουμιένους ἐναντίως ἔχειν τῇ ὑγιαινούση δι- 
Ἕ -ῸἅσΡβ - 

δασχαλία, καὶ συσχιάζοντας ἑαυτῶν ἀποφυγαῖς εὐ- 
7 -Ὁ 7 ΑΝ τ : 

προσώποις τὸ τῆς καχοδοξίας φρόνημα. Καὶ γὰρ χαὶ 
ΜΕ: 5» " ᾿ - ΕῚ Ξ δ ὠλα , Ἢ ν “» 

τούτοις αὐτάρχης ἣ ἐγχειμένη πίστις. γὰρ διορ- 
Ἂν - - - 7ὔ “Ὁ 

θώσαιντο ἑαυτῶν τὴν ἐν τῷ χρυπτῷ νόσον " ἢ συγ- 
Ά ,ὕ δενὰ ΨΥ τὶ - , 53... 1“Ὁ ᾿ ᾿ ,ὔ 
χαλύπτοντες αὐτὴν ἐν τῷ βάθει, αὐτοὶ μὲν τὸ χρί- 

ΩΝ , -" } δ 
μὰ τῆς ἀπάτης ᾿ βαστάσουσιν, ἣμῖν δὲ τὴν ἀπολο-- 

, ’ ᾿- - ςφ ᾿' τος ΔῈ ας ΡΙ Δ: 
γίαν χούφην ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς χρίσεως παρασχευά 

, ϑ' }} τ 
σουσιν, ὅτε ἀποχαλύψει ὃ Κύριος τὰ χρυπτὰ τοῦ 

, " Ὧν .- .- 

σχότους, χαὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν χαρδιῶν. 
Ἁ - Ἅ 

Λαμόάνειν τοίνυν αὐτοὺς δμολογοῦντας προσήχει, 
ΓΑ Α , Χ - ’, 

ὅτι πιστεύουσι κατὰ τὰ ῥήματα τὰ ὑπὸ τῶν πατέ- 
Βασ Ξ' τῷ ᾿ ΝῚ ἘΠῚ 

ρων ἡμῶν ἐχτεθέντα ἐν τῇ Νιχαία, χαὶ χατὰ τὴν 
-ὥ .-Ὁ β ἰν Ὰ 

ὑγιῶς ὑπὸ τῶν ῥημάτων τούτων ἐμφαινομένην διά-- 
ξ΄ -τὉὋ Ι 

νοιαν. Εἰσὶ γάρ τινες οἵἱ χαὶ ἐν ταύτη τῇ πίστει 
τ - , ᾿ ᾿ ΗΝ 

δολοῦντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, καὶ προὸς τὸ 
ο-ἫΡ -» ῸὋρ ᾿οτῷὦο ὔ 

ἑαυτῶν βούλημα τὸν νοῦν τῶν ἐν αὐτῇ ῥημάτων 
᾿ ὰ 

ἕλχοντες. “Ὅπου γε καὶ Μάρχελλος ἐτόλμησεν ἀσε- 
ἐπ 2 ἣ « ,ὔ ῬὉ 7 -- 5 - 

Θῶν εἰς τὴν ὑπόστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
ον Α Ἃ, ατον τ γρᾷ Γ .ν , 5" » 

Χριστοῦ, καὶ Ψιλὸν αὐτὸν ἐξηγούμενος λόγον, ἐχεῖ- 
Ῥ ,ὔ λ δέψεν χης 7 “ 

θεν " προφασίσασθαι τὰς ἀρχὰς εἰληφέναι, τοῦ 
[- , Α ῇ τω σα , ᾿, 

δμοουσίου τὴν διάνοιαν. καχῶς ἐξηγούμενος. Καί 

6 ἁγιωτάτου 1 [τὰ Μοά. οἱ (ο15]. αἴογαιο, δ αἴ. εἴ 

Βορία βθοιπ5, Το Π| ἁγίου, 41 μεγάλου. Τ)οοϑι 

ἐπίσχοπος ἴῃ Ηαν], οἱ “πιο τι5 4115. 

ἃ βαστάσουσιν 1 [1 Ν΄55. Ξορίοσμι, ἃ6 Ῥᾷι0 μοβί ἰοἱ!. 

Ε 

ΕῚ 

Εἰχοπιρίαν Πεοὶ ἃ ὁατιοιίϑείηπιο Βασίίο αϊοίαίω, 

οτεὶ διε δογίροὶί ΠΠπιοιαἰλεῖτι5 δου ακίϊ ορίβοοριι5. 

τ. Ουἱ ἀπὶ 411ἃὰ Πα οὶ ΘΟμ [οϑϑίοπθ ΡΥ ΘΡΟσΟΙΙΡ ΔΕ 

βαηΐ, οἱ δα οὐ ποάοχογιηη πη] τὰ 6 Π} [ΓΔ Π5ΙΡῸ γΟ᾽ 

Τππ|, ἃτι} ΘἰἸὰ ΠΔ ΠΠΠΟ ῬΥΙ τ δα Τ5ΕΠπ|ὶοηθιὴ ἀο- 

ΟΥΡΙ 88 γον τα τ15 σα ριαπὶ ἀοοθθγθ, ἢ ἀοοθηαὶ πὶ 

5οΡΙρίατη ἃ ὈΘδ[15 ῬΑ ΡΙθτι5. ΠΘ ἢ 1π ΘΟ ΠΟΙ ΠῸ ΟἸ πὶ 

ΝΊοοοο οοδοῖο, Ηοο ᾿ρϑτπ 6 ΠῈ [ΟΡ Ὶ τι }1}6 Θ ]απὶ 

“ππο 3η5. 

δά νουβι5. 605; {1105 5 5010 10 δϑὲ ἀοἸη86 5888 

Δάν ΘΥΒΑΡΙ, 4] 16 ΞΡ ΘΟΙΟ515 51115. Πρ }15 ΘΟ 511 
ΟΡΙΠΙΟΠΙ5 ργανο σοπίδσιηξ. ΝᾺΠῚ ΠΪ5. ΦΠΟΩ116 51- 

{οἿὉ Πδοο 1ρδ8ἃ [465. 6] δῃ] πὶ ΘΠ] Πα τιη ἔ 5110} 

ἸρΡΒουτι ΠῚ ΟΟΟΙ] τ1Π} ΠΟΥ τι : ἅτ Θιιὴ 1Π 1Π10 Ο0- 

Οὐ] 1655, ᾿ρ51 σα! άθηη ἔνα 15. 1 ]οἴτπ) ἔθγθηΐ, 
ΠΟΡῚ5. γθΓῸ [δ !] θη ἴῃ 416 1161} ἀο θ ηϑίοπθμ ρμᾶ-- 
ΛΑ ῖιπ τ, οὐτη ΓΘν ΘΙ 1 ΠοτἸ Πτι5 ἀρϑοο Πα ἴα ἴθ π6-- 

θναρῖιη οἱ ραϊοίδοιθε ΘΟ Π5118 σΟΥἸππη. 510 Ἰΐα τ|6 

5150] ΡΊΘ 61 δι1Π 7, τιῦ ΟΓΘ ΘῈ 56. σοη ἢ θαπέμι 56-- 

οαπάτπιη γοῦθρὰ ἃ Ῥαΐγι 115 ΠΟΒ[15 δάϊία ΝΊΟεθδο, οἱ 

1.(ον.ἡ.. 5. 

ΒΘΟΙΠτπΠ 58 ΠΔ 1 [15 γΘ}}015 55 ΠΠΠ οαἴδ ἢ 5θηί6η-- 
{18}. ὅτι πὲ ΘΠ] ΠΟΏΠ1111, 41 1η Πὰς οἰϊαπ Πα 

ἀοο πᾶ ηὶ γ θυ {15 ἀἰθρυανθηΐ, δὲ 1ΠΠπ|8 γΡ ΒΟΓΙΙΠῚ 
ΒΘ ΠΒ11Π) ἃ(Ϊ 5111 ᾿ΡΒΟΥ ΠῚ ΡΠ πη δἰ  θαηΐ. 

ΒΙΖΟΙ 6 ΠῚ ἃἴι5115 δϑὲ οἱ ΜΙΆ ΘΙ Ππ|5,. οὐσϑη. 1 Π)ΟΠΉ]ΠΪ Δ αγρο] ας 

ΠΟΘ [651 ΟΠ ΥἸ511 ΠΥ ῬΟβ 511) 6556} ΠῚ} 1115. Π}5111- εἴ Ἵ- ̓  τὰ 

416 πυμίιιηι νυ θυ Πὶ 6556 5 πιΘΡ 7 1Π616 ἉΠ5ΔΠῚ ἐπβεῖς στ 

ΡΥΪΠΟΙΡΊΟΥτι ΠῚ ΔΡΡΙΡΘΡΘ, ΟΟΠΒ1 0514 1815 ΠΟΓΓΟΠ ΘΙ οἴδπα ἀ]ναϑὲ 

μη} ]6 ΘΧΡΟΠΟΠ5. Τὸ ΠΟΠΠΙΠ]} Δ} ̓ τη ρα 58 061} ΤΥ - ἐἰθουν 

ῬΙΘΠ515 περ Ρ 5], Πγ ροϑίαϑι ΠῚ Οἱ 55 ἢ ΓΔ} ᾿[6Π} 6586 

γα 11, Δηθ8π ἰπὲ6 Ραἢτιπξ ἃ Ὀ]Δ5 ΡΠ ΘΠ185 5186 (6- 

[δ Ὠ5]ΟΠΘ 1, {πο [ἃ ἴπ Π 46 βουιρίιπη 51}: (δὲ ϑ67Ὸ 

ἄεπι παρασχευάσουσιν. {Π νᾶ αιι6 ΥῸΧ 1ῃ ΘΕΠ1{15 [ΘΠ ΡΟ 6 

ῬΓΩΒΘΠΕΙ Θχρ οβϑ8α, 
» προφασίσασθαι 1 ()οἰ5], βοοιιητι5 οἱ Πδρ. βεοπιηά τις 

προφασίζεσθαι. 
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γιιϊορίαηι αϊχοτὶ! ον αἰΐία ἐ5ςθπίΐα ατιὶ ἢγ ροσίαςὶ 
Εἰϊίπμγι 6556, δτιπιὶ ατιαϊ μοπιαίο ξοτὶξ (αἰ ιοϊΐοα 6ὲ 
ἀροσίοϊίοα Εοοἰοοία. ΝΟΥ Θπΐμὰ ἰάθη ἀἰχϑυιηὶ 
1ΠΠ1Ὸ οϑϑθπίϊδμη δὲ μυ βοβίαϑιπι. ΕΠ 51 ὑπὰ οἱ 
δδάθιῃ ποῖο 5] θοΐα νοοῖθιβ; Ζαϊὰ Οραβ ογὰΐ 

5. 

Ἡγροϑιαοῖς ΠΓΓΆτι6 ὃ 56 ἃ ρουβρίουμαμ οϑὲ, ἃ}115 φαϊθμ ( ΕἸ- 
«υο 56ῆϑιι 

τὸ πτραΐὰ ἃ 

γὔμοάο. 

ΕἸΔὸ5 Νι- 
σα ἃ. 

Ἰΐπαμ } 6χ Ῥαΐγὶβ θβϑϑθηι!ἃ 6556 ΠΟΡΔΠΓΡΕ5, 8115 
ΨΟΙῸ ΠΕΩῸ6 ΟΧ ϑϑϑθηϊία 6556, ϑϑα ὃχ δἰ {τα Α]ϊὰ 
᾿ιγροϑίδϑι ἐἸοθη τ] ιι5., 1105 ᾿ξ ἀἰθηηιτη τυ 116 
ΟΡ᾿ΠίοΠΕΠῚ [ΠῚ ΠΙᾺ ΠΏ ἃ 56 ΘΠ [ἃ ΘΟΟ] Θϑ᾽ ἀϑίϊοα 8116- 
ΠᾺΠῚ ΓΈ] 6 ΟἾ5586. ΝΆΠῚ 0] δα} Ἰρ5Ον ΠῚ δ ]αγᾶ-- 
Ῥυ»αηΐ βϑηςθη αι, ἀἸΧΘΡ ΠῚ 6χ θϑϑθηϊα ῬΑ ΡῚ5 ΕἸ- 

Ἰϊπι 1, ΠΟΙ. ΔΙΉ ΡΠ 1τ15 Δ} 10] ΘΠ [65 Ππ6, 65 πγροκίαεὶ. 
Οὐάρα {Ππ᾿Ὶ φα! θη δ ον υβί ΟΠ Θ ἢ ΡοΟϑὶ ἐπι Π} δϑὲ 

ΠΟΟΪΟΥῚ5 5616 {126 ; ΠΟ γ67Ὸ ἀἰθοϊαγ ΟΠ 6} Πἃ- 

6. ϑδα! τα γὶ5. ἀορσηηδιϊ5. (Οπἤιθηάιιη) ἰσίταν 6δὲ 

ΟΟΠϑ1} 058 018} 6 1} 6556 ῬΑ ΕἸ] τι}, ἀπιϑιδ πιοὸ- 

ἄτι δουρί 6δϑὲ. (ΟΠ θη τιη} δια μ., ἴῃ ΡΓῸ- 

ΡΥ Πυροβίαϑι Ραΐγθιη 6556, 1π Ρ ΟΡ υΪα ΕἸ Π τη], ἴπ 

ῬΙΓΟΡ Ια ΒΡ ΡΊ Ππτὴ ϑ8 ΠΟἴ11), (πΘτ Δ πο τιμὴ οἱ ἱρϑὶ 
τη Δ η 1 6ϑΐ Θχ ροβιθυιπῖ. ΡΙΘΠ6 ΘηΪπὶ δὲ οἷαγο οϑίθη- 

ἄδνιηῖ, ἀϊοθηάο : ζχίθη, εἶ Ἱπιηιῖτιθ, αἸϊα ἃ 4α]- 

θη 6556. Πππθη «πο(] σϑηλῖξ, ἀ]1π4 νθρὸ χαρά 

ΘΟ ΗΠ 651, ΠπΠΠ]6 Π ἴθ δὲ Ππτη θη, ἰΐὰ τ τη ἃ 

οἱ δαάθῃι οἱ ϑϑϑθη το γαῖ. ἈΡΡοπδηηῖ5 Δ 16 Π} 

1λπι δὲ ᾿ρ58}}, {{π|88 ΝΊ δθϑθ Θοπβουιρία οϑί, Πάθιη. 

2. Ογθαϊπιτιις ἔτι τεπτέηι ΤΠ) οιιπι Ῥαΐτθπι οπινῖρο- 

ἐθγιίθηνι., ΟἸυτείτη ἕατι οἱ κι ὑτἰζιιην φιίαιι ἱπινὶοἰνὶ- 

ἰΐμπι {αοίογοια. ἔπι ἐπα τεπιιν ΤΠ) οτεϊτατεισε οἷ δοιίηι 

Οπνιδίμηιν Εἰσὶ 1) οἱ, σουιξιιπι θα Ῥαίτο ηϊσε- 

γυΐίτειηι, ἰιοο 65ΐ, θα ὁ5ϑθπίία Ῥαίγις. 1) ϑίν εἶθ 1) 6ο, 

{πιηιθῖν εἶδ {πιπηεῖτιθ, 1}2διίπὶι ὑετπι, 6 60 σογο: 

δοηϊέμηι, πιο Καοίτση; (πε ἐαπίϊαϊΐοπι Ῥαίτὶ, 

ΡΘΓ {τίθηι οπιτιῖα Καοία 5ιιτιξ, ἔτει σι ἵμ οεαἴο, 

{πεῖν “τ ἐπὶ ἔοΓΓΩ. Οἰΐ ρΓΟΡ ΘΥ τος Ποπιῖπιος, εἴ 
ΡΤΟΡίετ' τιοσίγαπι βαἰπίθηι ἀδεοοπαϊξ, οἱ ἐποαγπαίιις 

65, [αοίιι5 οηῖο : ραβδιι5 65ΐ, οἱ Το ΓΥ οχὶΐ ἰογίϊα 

“ λέγῃ 1 51. Μεαΐοσδιιβ οάσεχ οὐπὶ {ὐἱθιις 1115. 
ΗΔ}]. λέγει. Ἐ4 τ λέξη. 

ἃ ἐχεῖ Ἴ [πὰ βερίειμι δῖββ. ἘΦῚΠ ἐχεῖνοι. 

« οὔτε ἐκ τῆς οὐσίας  Τοτι5. Πἶο Ἰοοτβ ρεγ1ΠΠ|0 1115, 
564 [τη θη δἴιμ ἜΑΡ] πᾶΓα ΘΠ παν ἴῃ Ργαίαιίοπο, 
ἈΡῚ βοπίθητατη ΒΆ5111 (6 ΠΥ ροβίαϑὶ θα ροπάθιηιβ. [ἢ - 
ἰου ΟΡΒΟΤΎΑΡῸ ἴπ πὸ ὃχ (οαΠἸοῖθιι5 Βορτῖς, 4ποῖὰ 
οἴταῦ (οπιθεῆβιιιβ, Ἰεσὶ ὅτι ἐξ οὐσίας, 4{|26. βουιρέιγα 
ῬΙ στ πλττη ἀντ εξ (οι θεοῖο. 

Γ σαφῶς  Νοη τπηᾶ]6 Ηδι]. οἱ της οχ Βοριῖς (οή!- ρερον ὍΣ Α 5 ΕΣ οἰθ5 εὐσεθῶς. Ναχη ῬΓΙ τ Δ γουθίππη οἰαΐίμ [{6- 

ΒΑΘΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΕΙΣ ΘΑΡΡΑΘΡΟΟ. 
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ΛΑΆΘΗΙΕΡ, 

τινες τῶν ἀ τὸ τῆς δυσσεθείας τοῦ Λίόυος Σαβελλίου, 

ὑπόστασι, χαὶ οὐσίαν ταὐτὸν εἰναι ὑπολαμόάνοντες, 
ἐχεῖθεν ἕλκουσι τὰς ἀφορμὰς πρὸς τὴν χατασχευὴν 

τῇ: ἑαυτῶν βλασφημίας, ἐχ τοῦ ἐγγεγράφθαι τῇ 
μ 

πίστει, ὅτι ἐὰν δέ τις “λέγη ἐξ ἑτέρας οὐσίας ἢ 
Ἂ, 

ὑποστάσεως τὸν Υἱὸν, ἀναθεματίζει ἣ καθολιχὴ καὶ 
“- ΩΣ 

ἀποστολικὴ ᾿Εχχλησία. Οὐ γὰρ ταὐτὸν εἶπον “ ἐχεῖ, 
οὐσίαν καὶ ὑπόστασιν. Εἶ γὰρ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν 
ΝΖ ΕΣ ᾿ ͵ ΤΣ; ἜΣ, ΄ δ 
ἐδήλουν ἔννοιαν αἷ φωναὶ, τίς χρεία ἦν ἑχατέρων ; 

Ἀλλὰ δῆλον ὅτι, ὡς τῶν μὲν ἀρνουμένων τὸ ἐχ τῆς ᾽ μ μ 
ν᾿ - - δ, οὐσίας εἶναι τοῦ Πατρὸς, τῶν δὲ λεγόντων, “ οὔτε 

- “- 

ἐχ τῆς οὐσίας, ἀλλ᾽ ἐξ ἄλλης τινὸς ὑποστάσεως, 
οὕτως ἀμφότερα, ὡς ἀλλότρια τοῦ ἐχχλησιαστιχοῦ 
φρονήματος, ἀπηγόρευσαν. ᾿Επεὶ ὅπου γε τὸ ἕαυ-- 

τῶν ἐδήλουν φρόνημα, εἰπον ἐχ τῆς οὐσίας τοῦ 

Πατρὸς τὸν Υόν - οὐχέτι προσθέντες χαὶ τὸ, ἐκ 

τῆς ὑποστάσεως. “Ὥστε ἐχεῖνο μὲν ἐπ᾽ ἀθετήσει χεῖ- 
τω -Ὁ τ ,ὔ ται τοῦ πονηροῦ φρονήματος " τοῦτο δὲ φανέρωσιν 

ἔχει τοῦ σωτηρίου δόγματος. Δεῖ τοίνυν ὁμολογεῖν 

ὁμοούσιον τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ, χαθὼς γέγραπται. 

ὋὉμολογεῖν δὲ, ἐν 
ΦὯ ἀἂν ὁ -"ὔ ὸὺς 
ἐν ἰδία δὲ τὸν Υἷον " χαὲ ἐν 

᾿ ᾿ -} Ν 

χαθὰ χαὶ αὐτοὶ 

»Ν7 } « , Ἁ Κ 

ἰδία μὲν ὑποστάσει τὸν Πατέρα" 
ὃ 5.7, Α ο ἝἭἬ 

ἰδία τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον" 
[ -Ὁ ΚΟΥ ΠῚ , 

σαφῶς ἐχδεδώχασιν. Αὐτάρχως 
Ὁ , τῳὉ 

τὰρ ἐχαὶ σαφῶς ἐνεδείξαντο εἰπόντες, φῶς ἐχ φω- 
Ὁ “ὝὋ , 

τὸς, ὅτι ἕτερον μὲν τὸ γεννῆσαν φῶς “ ἕτερον δὲ τὸ 
“- τ “ 

γεννηθὲν, φῶς μέντοι καὶ φῶς " ὥστε ἕνα χαὶ τὸν 
ε " - 7 2 “ Α 

αὐτὸν εἶναι τὸν τῆς οὐσίας λόγον. ᾿Εγχείσθω δὴ 
2 “- ᾿ δ Δ ὅ , -" λ Νὺ ἡμῖν χαὶ αὐτὴ ἣ πίστις ἣ χατὰ Νίχαιαν συγγρα- 

φεῖσα. 
ἢ Ε] [4 Ν ᾽ , 

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοχράτορα, 
, -Ὅ Ἷ Α 

πάντων δρατῶν τε χαὶ ἀοράτων ποιητήν. Καὶ εἰς 
[ἢ ΚΑ τ "Ὁ ᾿ ᾿ “τ "ὭΣ 

ἕνα " Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, 
, Ε] - Ἁ τ ,ὕ 

γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς Μονογενῇ " τουτέστιν, 

ἐχ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός: Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ 
΄ - Ἀ ᾿οετωοΗῊ - 

φωτός " Θεὸν ἀληθινὸν, ἐχ Θεοῦ ἀληθινοῦ - γεννη- 
΄ ΩΣ ἊΡ 

θέντα, οὗ ποιηθέντα " δμιοοούσιον τῷ Πατρὶ, δι᾽ οὗ 
Υ 3 Ά “ Ἀπὸ 3 Ἂ ΒΕ --Ὸ κι -Ὕ 8 ὶ κ 

τὰ πᾶντα ἐγένετο, τὰ τε ἐν τῷ ουρᾶνῳ 2 χαὶ τὰ 

ΟΨῬΆΟΙ τ ᾿ ᾽ ὁ ὦ εἾ 2 ῃ ΄ ἡ . 
ἐν τῇ γῇ. Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ διὰ τὴν 
“Ὁ - ΄ ἡμιετέὲρ αν σωτηρίαν " χατελθόντα, χαὶ σαρχωθέντα, 
3 , Ὁ 

ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα, χαὶ ἀναστάντα τῇ τρί- 

ΓΙ ΟΟΟΠΥΥΙ γηΐπτι5 ΘΙ ορδηου, 

8 χαὶ σαφῶς 1 ὰ Μ55. Ξξορίεια, ἘΔΙΠῚ οἱ Ηδι], 56- 
οὐπᾶὰ τηᾶπὰ χαὶ σοφῶς. Ἑάιο Ῥαγιβι 515 βεοιηα ἢ 

ῬΥΙονα μάθει σοφῶς, ἴῃ «Ἰΐοτο σαφῶς. 

Β Σύριον 1 Ἐ4ΗΙ δἀάππε ἡμῶν φιοά ἀδεβί 'π βερίεπι 
Ν95. 

ἃ χαὶ τὰ ἐν 1 ΑἀΠάδΙαίπηι5 1ΠΠπ τὰ εχ βὲχ Ν55. 

Ῥ χατελθόντα Ἴ ΒαΙ ΟΠ 65 Ῥδγβίθπβεβ εἴ βεοιπᾶα Βα- 
51, δἀάππι ἐκ τῶν οὐρανῶν, {ιι ἀοδαηξ ἴῃ οοἴο Νί95. 

ΘΕ γοίαϑε15 ΘΠ μ 1} 15, Ῥάαι]ο μοί ἀδοβὲ ἴῃ 5ὸχ Ν95. 

ΚΘ] τι5. ἀητὸ οὐρανούς, «τιοπὰ ἴατηο Πα ΡΟ Ραμΐ οἰ 



ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΟΧΧΥ. ΕἾΝ 
’ 5 , » ᾿) 5» Ἀ 5 , 

τὴ ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, ἐρχόμενον 

κρῖναι ζῶντας χαὶ νεχρούς. Καὶ εἰς τὸ ἅγιον Πνεῦ-- 
μα. Τοὺς δὲ λέγοντας " ἦν ποτὲ, ὅτε οὖχ ἦν, καὶ 

πρὶν γεννηθῆναι, οὐχ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ οὐχ ὄντων ἐγέ- 

νετο, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως, ἢ οὐσίας φάσχοντας 
εἶναι, ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, 
τοὺς τοιούτους ἀναϑεματίζει ἣ χαθολιχὴ καὶ ἀπο- 

στολικὴ ᾿Εχχλησία. 

᾿Επεὶ οὖν ἐνταῦθα τὰ μὲν ἄλλα ἀρχούντως καὶ 

ἀχριθῶς διώρισται " τὰ μὲν ἐπὶ διορθώσει τῶν βλα- 
δέντων " τὰ δὲ εἰς προφυλαχὴν τῶν προσδοχωμένων 
ὑποφυήσεθαι" ὃ δὲ περὶ τοῦ Πνεύματος λόγος ἐν 

- - Ὁ τ 35 Ὲ »“Ἑ ᾿ 
παραδρομῇ χεῖται, οὐδεμιᾶς ἐξεργασίας ἀξιωθεὶς, 

διὰ τὸ μηδέπω τότε τοῦτο χεκινῆσθαι τὸ ζήτημα, 
5. 2 Ἵ - ΄ ᾿- τ ͵ 
ἀλλ᾽ ἀνεπιδούλευτον ἐνυπάρχειν ταῖς τῶν πιστευόν- 

τῶν Ψυχαῖς τὴν περὶ αὐτοῦ διάνοιαν " χατὰ μικρὸν 

δὲ προϊόντα τὰ πονηρὰ τῆς ἀσεδείας σπέρματα, ἃ 

πρότερον μὲν ὑπὸ ᾿Αρείου τοῦ προστάτου τῆς αἷρέ- 

σεως χατεύλήθη, ὕστερον δὲ ὑπὸ τῶν τὰ ἐχείνου 

χαχῶς διαδεξαμένων, ἐπὶ λύμη τῶν ἐχχλησιῶν ἐξ- 
, ἡ τ δὼ» 7 τω τ' Η 2 Α Α 

ετράφη; καὶ ἣ ἀχολουθία τῆς ἀσεδείας εἰς τὴν χατὰ 

τοῦ Πνεύματος βλασφημίαν “ ἀπέσκηψεν ἀναγχαῖον 

πρὸς τοὺς μὴ φειδομένους ἑαυτῶν, μηδὲ προορω- 

μένους τὴν ἄφυχτον ἀπειλὴν, ἣν τοῖς βλασφημοῦσιν 
3 Ν᾿ τ Ὧν « ᾿ ΦΙ Μς. π᾿ , 

εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ Κύριος ἡμῶν “ ἐπανετεί- 

νατο, ἐχεῖνο προτείνειν, ὅτι χρὴ αὐτοὺς ἀναθεμα- 
, Η , 7 ᾿ -- Ν ριοὶ 

τίζειν τοὺς λέγοντας χτίσμα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 

χαὶ τοὺς νοοῦντας οὕτω, χαὶ τοὺς μὴ ὁμολογοῦντας 
4 τα ΄ « ἊΝ « ΕΠ ΄ “ αὐτὸ φύσει ἅγιον εἶναι, ὡς ἔστι φύσει ἅγιος ὃ Πα- 

τὴρ; καὶ φύσει ἅγιος ὃ Υ͵Ἱὸς, ἀλλ᾽ ἀποξενοῦντας 
ΨἋ Ὁ ᾿ ᾿ ,ὔ , ἼΑὶ αν ἊΝ 

αὐτὸ τῆς θείας καὶ μαχαρίας φύσεως. ᾿Απόδειξις δὲ 

τοῦ ὀρθοῦ φρονήματος, τὸ μὴ χωρίζειν αὐτὸ Πατρὸς 
᾿ - ὦ ΝΝΦφ- Ἁ ς .᾽᾿ σι λ «ς χαὶ Υἱοὺ (δεῖ γὰρ ἡμᾶς βαπτίζεσθαι μὲν, ὡς πα- 

ρελάδομεν " πιστεύειν δὲ, ὡς βαπτιζόμεθα " δοξάζειν 
ΧΑ ΄ ͵ ' λ εχ Ὁ ὦ 
δὲ, ὡς πεπιστεύχαμεν, Πατέρα χαὶ Υἱὸν χαὶ ἅγιον 

Πνεῦμα), ἀφίστασθαι δὲ τῆς κοινωνίας τῶν χτίσμα 

λεγόντων, ὥς φανερῶς βλασφημούντων ᾿ ἐχείνου Ἦ ᾽ Β μ. 
Ἂ Υ͂ 7, 7 

διωμολογημένου ( ἀναγχαία γὰρ ἣ ἐπισημείωσις 
Ν Α ,ὔ [- λ νυ 7 

διὰ τοὺς συχοφάντας), ὅτι οὔτε ἀγέννητον λέγομεν 
κ Ὁ Ἀν οα [- } ὙΝ 2 ,ὕ 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον " ἕνα γὰρ οἴδαμεν ἀγέννητον χαὶ 

μίαν τῶν ὄντων ἀρχὴν, τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ " οὔτε γεννητόν " ἕνα. γὰρ Μο- Ε 

νογενὴ ἐν τῇ παραδόσει τῆς πίστεως δεδιδάγμεθα- 

τὸ δὲ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ἐχ τοῦ Πατρὸς ἐχπο- 

ρεύεσθαι διδαχθέντες, ἐκ τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁμολογοῦ- 

μεν ἀχτίστως. ᾿Αναθεματίζειν δὲ καὶ τοὺς λειτουρ- 

γικὸν λέγοντας τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον - ὡς διὰ τῆς 

φωνῆς ταύτης εἰς τὴν τοῦ χτίσματος κατάγοντας 

τάξιν. Τὰ γὰρ λειτουργιχὰ πνεύματα χτίσματα ἡμῖν 

ς ἀπέσχηψεν 1 (οἱδὶ, παἴογαιιο οἵ πτ|5 ὁχ ΒΘρ115 ἐπέ- 
σχηψεν. 

ἄϊ6, ἀδοοπαϊξ αὐ οαἶος, υϑπάιγις αὐ ἡιάϊοαπ αι (Ἰα:εοὶς 11. 

νἱνο5 οἷ πιογέμος. ΕἸ ἐπ ϑρίγίψιιπι σατιοίιηα. Ομ 
απέθηι ἀϊοιιτιὶ, ταί αἰϊφιαπάο, φιιατιάο πορ ὁταΐϊ, 
εἰ ἀπίοχιαπι τι ΟΥ̓ Θἔ17᾽, τιοτὶ ἐταΐ.. οἱ ψιιοά εα 
ποτὶ Θχ ἰοτεϊδιι5 ἐαοίτις δεῖ, απὶ ἀἰϊοτιιτιὶ οιιπὶ ὁ: 
αἴΐα ΠιγροΞϊαςὶ ατιΐ ὁ55θτιίϊα 6556, ατί πιιαῦϊϊοτη, 

᾿απὶ αἰιοταδίϊοτι οὶ Εἰ πιπν., δος απαϊϊοπιαΐς 
Ρθροιίϊ Οαἰμοίϊοα οἰ “ρθειοϊίοα Εοοϊοεία. 

5. Οὐοπίδμη ρίαν Ππῖο οδίθγα σΖυϊάθμ Ρ]6Π6 ἢ Ὁὰν ἀε 
δΔοσινΡαΐθ ἀθἤηϊτὰ 515 ραν πὶ δά Θπηθπἀδηκὰ {128 οἱ θεαὶ ἜΣ 
ἰδοϑὰ Γπθυαπί, ραγΠτη δ ρυθθοανθηάὰ 488 ΒΌθοΥΪ- φαυια ἐγπο- 
ταγα ρΡθν  ἀθθαπίιαν ; ἀοοιγῖπα δυΐθπι ἀθ ϑρίνιτι 355} 
ϑᾶ ΠΟΐο 5[ΓΙ ΟἿ ρμοϑιϊᾶ, Π6Ὸ τ |8ηῈ ἀ1561ι151 {0 Π 6 πὶ 
γἶβὰ γα ΙΓ ΓΘ, 60 {Ζαρα ποπάϊπιπ) ἔπποὸ δβϑϑὲ 860 
τηοΐδ ({|285110., 8564. 51π6 1Π516115 ᾿πϑ]ῖα θϑϑϑὲ οὐ" - 
ἀβηπτι ΔΠΪΠηΪ5 46 1110 βοπέθηξία : ρϑυ!αίϊηι Διθ πὰ 
ΟΡΕΒΟΘΠ ἃ ἹΠΙρΙΘ ἴδ 5. 5611 Πἃ, 41|88 ὈΥΪπ15 Τα] ἀθ 
40 ΑΥ̓ΤΟ Πιδ6 6515 Δππιοίουα 1Δοἴα, ροβίθαᾶ γ61Ὸ ἃ} 115 
«ἘΠ 1Π1π|8 ΘΡΓΟΥῈΒ ΠΠΊΡΓΌΡΘ Θχοθρεχιηΐ, δά θοοϊ- 
51 ΡΠ ῬΘΙ ΏΙΟΙΘ ΠῚ ΘΠ ἃ 5 Πΐ, ᾿ρ58 686 1Π|ρ]6- 

[15 56 1165 ἴῃ Ὀ] ΑΘ ΡΠ ΠΠ]8 1} ΘΟΠ ἃ ΞΡ Πα ΠῚ ΘΙὰ- 
Ρὶξ ; ΡῬγορίθγθα Δυ}υβϑιι5 605, 41| 510 0515 ΠΟΠ 
Ραγοιηΐ, ΠΘ4 116 ̓ ΠΘν [401165 ΤΏ] Πὰ5 ἃ ῬΟΠΠῸ πὸ Νεδοβ5α 
50Ὁ ΒΡ γΠτπ5 βᾶ ποι! Β]ΔΒΡ ΙΒ πη ΔΙΌ θιι5 Ἰη το πίααβ “Ὁ ἐτρ τον 
ΡΓοβριοπηξ, {Ππ4 ΠΘΟΘΘΘΑΓΙΟ ΡΥΓΟΡΟΠΘΠ πη δϑῖ: απὸ σγπο- 

Ορουΐθγο αὖ ἀπά μοπηαΐθ ἔα πὲ 608, 4] ϑρι εἰ τατῃ πτηνς τῖθς 
ΒΆΠΟΙΓΆΙΩ ἀἸοιηΐ 6556. ΟΡΘΔΓΠΙΡΆΠῚ, οἱ 605 41] 510 Ζις. 12.10. 
ϑϑηςαηΐ, οἱ 605 41 ΠΟ ΘΟΠ ἢ ΘΗ ΕΠ ΘῈ1ΠΔ Παίχἃ 

ΒΔ ΠΟΙΓΠΠ] 6558, 5101 ΠαΐΠΓἃ ϑποίτι5 ϑϑὲ Ραΐου, δὲ 

Παίιγὰ βᾶ Πποῖα5. οϑὶ ΕἾΠΠπ|5, 5664] ᾿ρ5ῈΠῃ ἃ ἀν ]ηᾶ ἃ 
θϑαΐα παίανα ἈΠ ΠΘπᾶηΐ. ἈΘοῖθθ Διιΐθ πὴ θη θη {188 

ΔΥΘ.ΠΊΘΗ [ΠῚ 68, 1ΠΠπ|ΠῚ ΠΟΠ 5ΘΡΆΓΑΓΘ ἃ Ῥαΐγ οἵ 

ΕἸΠΟ (ορονίθι ΘηΪ ΠῚ ΠῸ5 ὈΔΡ ΖΡ θη πη τπὴ 
ΔΟΟΘΡΙΠΊ15, δὲ ογθάθγθ, ψιθπιδ πιο ὈδριΖα-- 

ΤΩ}, σ]ΟΡΙΠΟα ΓΘ ΨΘΙῸ 1ἴα, τιὶ ΟΡ Ἰμητ15, Ραίγθηι δ 

ΕἸΙ Πα οἱ ϑΡΙ γα ϑαποίθμῃ ) ἴαιιθ θἤδιη 840 
ΘΟΓΈΠῚ; {{| ΚΒ ΡΙ ΓΙ ΓΠ ΠῚ ΟΥ̓ ἔν ΠῚ (Ἰοπηΐ, τιῦ ἀρΡοΓ 6 
Ὀ] ΒΡ ΠΊ ΔῊ 1111; ΟΟΤΏ ΠῚ ΠΠΠ]ΟΠΘ ΓΘΟΘΑΘΙΓ: ΠΟ οχ- 

ΡΙογᾶῖο δὲ οἰἐγᾶ Θοπί γον θυ β᾽ 8 ΠῈ ΤηΔ θη ΐ6 ( ΠᾺΠῚ 
ΠΘΟΘΘ58 118 δϑὲ ΟὉ ΒΥ ΟΡ μη ἰ85 ΟὈβουνδίϊο ) ὨΘΩΠ6 
ἸησΘηϊ ἔπ (1οἱ ἃ ΠΟΌΪ5 5 ρ1ΡῚ 11 58 ΠΟΐΕΠῚ ; ἸΠῚΜΠῚ 
ΘΠΙΠῚ ΠΟΥΊΠΏ15 ἸΠΟΘΠΪΓ 11, Θὲ ΠΠῚΙΠ} ΓΘ ΡΥ] Π- 

ΟἸΡΙ απ, Ῥαίγρθη} ΤΟΠΉΙΏΙ ΠΟΒ1} {651 ΟΠ γΙβε : π6-- 

46 σ'ΘΠΙΠΠΠῚ : ἘΠῚῚΠ) ΘΗ] 6586 ἘΠΙΡΘΗΙ ΕΠ , ἴΠ 

6461 ἰδ! Ποπ6 ἀ]ἀἸοἸτητ5 : ΒΡ γ πππ δπΐθπη ψϑυὶ- 
τα115 6χ Ῥαίγε ρῬγοσθάθι δάοοῖ!, οχ Ώ60 6556 60η- 
Πίθυη αν ΟἸἐΓἃ ΟΥΘΑΠΌΠΘΠ]. Ῥγϑοίθυθα Δηδίθπιαίθ 

[εὐϊθπαϊ, ααὶ δάμη! ΠΙβ νυ [Ου πὶ ἀἸο ΠΣ 5 ΡΙΡΙ ΠῚ 

ϑαποίαπι, πὶ 481 1ΠΠππ 1π ΓΘ ΠΡ ΔΡ ΟΥ̓ ΙΠΘΠῚ 

ἃ ἐπονετείνατο 1 (ο15] Ῥυϊπλι5 ἐπαγετείνετο, 



ΟἸ αϑϑὶβ 11. 

Πενν.τοτή. 

Ουϊάσηι 
Εἰ Ῥὰ- 
{τὶ οἱ ϑριγὶ- 
ἴὰπὶ ΕἼΠΙΟ 
Ῥιωροπαπί, 

Δ͵αμλ. 48, 
19. 

Ζ1ἰα5 

ΟΟΘΟΘΙΧΙΥ͂. 

Ζππο 373. 

912 

μὰς νοοθ ἀδίγιάδμ!. πὶ δ  Πἰβιγ ΟΥΙῸ5 501} 1-- 
ἴπ|5 ΟΥΘΔ ΠΡ ἃ5 6556. ΠΟΡΪ5. ἰγ 141} Βου!ρέιπνα,, πὶ 
ἀϊοῖε: Οπιπθς ϑιιτιὶ αἰηιϊπιςίταίοτιϊ οριγί{πι5... ἐπ 
πιϊτιὶ δ  δΥ τίη τη 551. ΘΙ 416 ΡΥ ρ θυ 605 41] ΟΠ Πα 

ΡοΓΠϊβοθηΐ, πο ἀοο "πᾶ ΠῈ 1 ον Δ ΠΡ6}115 γ 6] ]Ο Δ ΠῚ 
ουϑιοα ππί, ΠΕοθ556 δὲ ποὺ “ποπι6 ἀθοϊαγαν, 
605 οἰΐδπι, {π| ΟΥ̓ ἀἸΠθ πὶ ΠΟΡΪ5 ἃ ΠΟΤΉΪΠῸ {ΓΔ 1 {11} 

ἱπγογίαπε, οἱ ΕἸΠπππὶ ἀπ Ῥαίγθη, οἱ ΒΡΙΡ [τὴ 

ϑαποίπμη ἀηΐθ ΕἼ] τη] ΘΟ]]Οοδπΐ, [πσΊ ΘΠ 405 6556; αὖ 

4] ἀρϑγίθ οπὶ ρ᾽θίαῖθ ραρηθηΐ. πη ΠΟ 15. ΘΏ]Π} 

οἵ 1ηυ 10 14}0}}15 οὐϑιο Ἰθπάτι5 οὐ, Ζπθ Θχ ᾿ρϑἃ 
ῬΟΠΪΠἰ γοο6 ἐδ ἔτη} ΔΟΟΘΡΙ Πγ115, ἀἸσΘηΕ15: Ἐτεσι- 

65 ἀἰοοοίθ οτιπι65 σογιίος, ὑαρίίτατιῖος 605 ἴπὶ τιο-- 

ταῖτιθ Ῥαίτὶς, οἱ Εἰ οἐ ϑρίγιζιι5 βατιοίὶ. 

ϑιεεδοογίριϊο Ετπιδίαιλιϊ οριδοορὶ. 

Ἐλιβι δ ΠἾτι5 ΘΡΊΒΟΟΡι5. ΠδθῸ ἃ 116 {Π0Ὶ ΒΆ51110 16- 
οἷἃ ἈσΠΟΥΙ; οἱ θὰ {1188 5Θ:10Γἃ 5011ρία 51η1, 60Πη1- 
ΡΙΌΡαν. ΘῈ 5ΟΥΙΡ51 ἀτι 6 ἢ τιΠ ἃ ΤΟΙ Ῥ ΦΘ5ΘΠΠ1- 

θι5 ἔγαίγιθιι5, ΕΓΟΠΙΟΠΘ ΠΟΒ[Ὸ, δὲ ΟΠΟΓΘΡΊθΟΟΡΟ 

ϑΘΥΘΓῸ; 6Γ 4115 4] τιϑ απ οἰ θυ ἸΟ5. 

΄ 
ἃ τῇ εὐσεθεία 1 Πὰ πονοπι 555. ΕΘ1 τῇ ἀλυθεία. 
»ὑπογραφή 1 Ηα1]. εἴ τιπτι5 ἐχ Ἀδρ6115 χαὶ ὑπέγραψεν 

Εὐστάθιος ὁ Σεθαστείας ἐπίσκοπος, {1 οιιὑδογίροὶε Ζπι- 

δἰαίίιις δε ναξίί Ἔρίδοορτιδ. 

ς Ἑὐστάθιος ἡ ἘΔ Ιτοπο5 Ῥαγ βίο ηβο5. οἴ Βθοιπηἃ 

5. ΒΑΒΙΠῚῚ ΟΕ ΒΑΠΕΙ͂ ΟΛΡΡΆΏΟΟ. ΑἈΠΟΗΙΕΡ. 

ἡ Γραφὴ παρέδωχεν, εἰποῦσα, ὅτι Πάντες εἰσὶ λευ- 

τουργιχὰ πνεύματα, εἰς διαχονίαν ἀποστελλόμε- 
να. Διὰ δὲ τοὺς πάντα φύροντας, χαὶ μὴ φυλάσσον- 

τας τὴν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις διδασχαλίαν, ἀναγχαῖόν 

217 ἐστι χαὶ τοῦτο διαστείλασθαι ὅτι φεύ ϊ προσδιαστείλασθαι " ὅτι φεύγειν δεῖ 
Ν Γ » καὶ τοὺς τὴν ἀχολουθίαν ἣν παρέδωχεν ἡμῖν ὃ Κύ-- 

9 τω Ὁ 

ριος ἐναμείδοντας, ὡς φανερῶς μαχομένους ὃ τῇ 
ΕἸ Ρ ΠΝ ι ΥΝ Π ,ὔ Ὲ . ᾿ : εὐσεῤεία " χαὶ Υἱὸν μὲν προτάσσοντας τοῦ Πατρὸς, 
δ ρ ω Α Ὁ» 

γιοῦ δὲ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον προτιθέντας. ᾿Αχίνητον 
, ᾿ γὰρ χαὶ ἀπαρεγχείρητον φυλάσσειν προσήχει τὴν 

ῃ ᾿' - τω Ψ - ω 
ἀχολουθίαν, ἣν ἐξ αὐτῆς τοῦ Κυρίου τῆς φωνῆς πα- 

ρελαάδομεν, εἰπόντος - Πορευθέντες μαθητεύσατε 
“2 ᾿Ὶ Ν᾽ ΄ 32 δ ᾿ ΛΑ 

πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα 

τοῦ Πατρὸς χαὶ τοῦ ΥἹοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

᾿Ὑ πογραφὴ Εὐσταθίου ἐπισχόπου, 

“ Εὐστάθιος ἐπίσκοπος, σοὶ Βασιλείῳ ἀναγνοὺς 
Ψ -» 

ἐγνώρισα, χαὶ συνήνεσα τοῖς προγεγραμμένοις. 

Ὑπέγραψα δὲ συμπαρόντων μοι τῶν ἀδελφῶν, τοῦ τέγρ ὲ συμπαρόντων μοι τῶν ἀδελφῶν, τοῦ 
« ΄ Ψ΄ ἘΞΞ ᾿ τ ἃ. , Ἕ ,ὔ 

ἡμετέρου Φρόντωνος, χαὶ τοῦ γωρεπισχόπου Σεδή- 

ρου, χαὶ ἄλλων τινῶν χληριχκῶν. 

Βαϑ:]οπβὶ αἀάιηΐ ἐγώ ἀπίθ πὰπο νόσοι, 564 “665: ἰπ 

ποϑβίσῖ5 ΘΟ ἸοΙθιι5 εἴ τπ ΘΠ ΠΟΙ τι5 ἀπ 1 {π]οτΊ τι, 

ἃ χωρεπισχόπου ] (ΟἾ5], ῬΥΐπλι5. οἱ ος, βθοιη αι 

ἐπισχόπου. 

ἘΡΙΒΤΌΟΙΑ ΟΧΧΥΙ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ρχς,. 

Αἰαγθίαπι, {αὶ δά νεπίθηξο ἸΝΊΟΟροΙ πὶ ΒΆ5}110 ααΐασογαΐ, οοπητηοπ θὲ Βα5 15 τ Δ 56 γοπῖαϊ,, ΓΔ ΠΟΙ ΠῚ ΘΟΙΊΙΠ 

το αϊταταὰβ, {ας οοπέγα Βαβι απ ἰῃ ΕΟ] οϑῖα οἕ οομ τα Πάδχ ἀἰχῖθθα οἴ ὙἹΓῚ σΤαν 68 ἀϑβθυογ θδηΐ. 

«41{αγΡῬίο. 

Ἃαπη ΝΊΘΟΡΟΙΙΠῚ ᾿ι561|6 Ὑ θη 5561, 5Ώ ΘΓ ΔΠ5 Π16 οἱ 
τὰτηπ} π|ι8 Θχοϊίαϊοβϑ ϑϑἀαϊαγιιη δὲ “παπίστη ΠΘΥΪ 

Ροϑϑεῖ, γθιῃθάϊιμ, [15, {1188 ΡΥ ϑοίθι" ΟΡ ΠΘη ἃς 

6 ἀταρθίῳ 1 (οάοχ ΟἸαγοπιοπίαμαϑ, {πϊ τθοθη [1551- 
τη τι5 δῦ, ἀταρθδίῳ Νιχοπόλεως, “ταν δὶο ΠΙοοροίίζεαπο. 

Αὐἰά ργουβὰβ τοραβπδῖ, οατη ἸΝΊΘΟΡΟΙ 5 ποτὶ ἉἸτππ ἴα ΠῸ 

ΒΑΡ ιοτῖΐ ορίβοορισα, {πᾶτὰ ΤΠποοάοίιπ. (ὐοάοχ (οἸ5], 
ΔΗ ΓΙ Ἰββίτηιβ εἰ ΝΙρα. 1τίαὰ σποὸ {{ςα]ππὶ Ἔχ οηΐ, 

ἀταρδίῳ Νερχαισαρείας, “ταγῦϊο ΠΥεοοδαγει. ἤδπο 

5ΟΙῚΡ ΠΡ ἂ ΠῚ ΘΟῊ ἢ Γπηδτιῦ ΠῸΠ 1ΠΊΡΤΟΪΝ ΒΠΠ τι Τα ΟΠ ΠῚ 

τηοπηθηΐα, 46 φαῖθιιβ ἴῃ τὰ δ, ΒΆ511Π11, 

Γ παραμυθίαν 1 δος νοος «δἰ βπαίαν ΓΘ ροΥΠΘη- 

ἴσαν φιοάάδηι εἴ δΔοροιηπηοάαιϊο ἴῃ γοθιι5 «ΠΟΙΟῚ - 

“ Ἀταρδίῳ. 

Παραγενόμενοι μέχρι τῆς Νιχοπόλεως, ἐπ᾽ ἐλ- 
πίδι τοῦ χαὶ τὰς χινηθείσας ταραχὰς ἐπανορθώσα- 

Ν Ἂ 3 , ΠᾺΡ 3 " ὉΟΩΝ ἢ Ο σθαι, καὶ τὴν ἐνδεχομένην ἐπαγαγεῖν ἡ παραμυθίαν 

Ριι5, Ηΐπο Βαβι! υβ. 65, {1 7υγανοταπί 56 ον Ἰπαίῖο- 

ΠΕΠῚ ΠΟ δοσορίαγοβ, οἵ ροβίθβα δοοθρογᾶπξ, ποβᾶΐ 

τα ἰδίου Ῥου μηδ] ἄεθεσο, δὲ πιῆ ρΡΟ 55. δἱέ γοὶ 
ἰεπίεπά γαΐῖο, ἐὰν μηδεμία ἦ υηδαμιόθεν παραμυθία, 

(λη. 1. Πρίἄεπη νοοδΐ παραμυθίαν ρτυαάἀοπίθπι 111 πὰ 
ΔΟΟΟΠΙ ΠΟ Δ ΙΟΠΟΠῚ, {π|ᾷ τι5115 δ ἴπ Ἰητοσργθίαπαο 1-- 
το]αγαπᾶο, {πὸ ΟΥγτγϊαοαχτα ῬΓΟΒΌΥ ἴοσαπι ϑθνθγιβ ορῖ- 
Θ0ΟΡιι5 ΟὈβευηχοναΐ. ϑρογαραις ἐγρο Βαβ]1πι5. ΝΊΟΘΟΡο- 
Ττπὶ Ῥτοἢοίβοθμβ, 88 πηοίτι5, {ποῦ Δα. ὈΓΘΟΓΟΓ ΘΔ ΠΟΠ65 

ογπαίΐο οοποϊζαγοχαι, ἀΠ{πὸ ἰοπιρογαιηοηΐο 566- 



ἘΡΊΒΤΟΙΑ 

τοῖς ἀτάχτος χαὶ παρὰ τὸν ἐχχλησιαστιχὸν θεσμὸν 

8 γενομένοις, σφόδρα ἠθυμιήσαμεν μὴ καταλαύόντες 

σου τὴν χρηστότητα, ἀλλὰ μαθόντες ἐξεληλαχέναι 

σε πρὸς πᾶσαν ἔπειξιν, καὶ ταῦτα μεσούσης σχεδὸν 

τῆς συνόδου, τῆς παρ᾽ ὑμῶν τελουμένης. Διὸ ἀναγ- 
χαίως ἐπὶ τὸ γράμμα ἤλθομεν, δι᾿ οὗ ὑπομιμνή- 

σχομεν ἀπαντῆσαι πρὸς ἡμᾶς, ἵνα αὐτὸς διὰ σαυ- 

τοῦ παραμυθήση ἡμῶν τὴν λύπην, ἣν μέχρι θανάτου 

λελυπήμεθα, ἀχούσαντες ἐπὶ μέσης τῆς ἐχχλησίας 

τετολμῆσθαι πράγματα οὔπω μέχρι τῆς ἡμέρας 
ταύτης εἰς ἀχοὴν ἡμετέραν ἐλθόντα. Καὶ ταῦτα 

μὲν εἰ καὶ λυπηρὰ χαὶ βαρέα, ἀλλ᾽ ἔτι φορητὰ; 

διὰ τὸ εἰς ἄνθρωπον γεγενῆσθαι, ὃς τὴν ὑπὲρ ὧν 
πέπονθεν ἐχδίκησιν τῷ Θεῷ ἐπιτρέψας, ὅλος ἐστὶ 

τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ μηδὲν "ἢ παρὰ τὴν αὐτοῦ αἰτίαν 

βλαύδερὸν γίνεσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ. ᾿Ἐπειδὴ δέ 
τινες τῶν τιμίων καὶ πάσης πίστεως ἀξίων ἀδελ- 
φῶν ἀπήγγειλαν ἡμῖν, ὡς περὶ τὴν πίστιν καινοτο- 

μουμένων τινῶν, καὶ λαλουμένων παρὰ σοῦ ὕπεναν - 
τίως τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ " ἐπὶ τούτοις πλέον 

συγχινηθέντες, χαὶ πολὺν ἀγῶνα ἀγωνιάσαντες 

τοῦ μή πού τι πρὸς τοῖς μυρίοις τραύμασιν, οἷς πέ- 
πονθεν ἣ χχλησία παρὰ τῶν εἰς τὴν ἀλήθειαν τοῦ 

εὐαγγελίου " ἐξαμαρτόντων, ἔτι καὶ ἄλλο ἀναφυὴ 
χαχὸν, ἀνανεωθείσης τῆς παλαιᾶς τοῦ ἐχθροῦ -ἧς 

᾿Εχχλησίας Σαδελλίου αἱρέσεως (τούτοις γὰρ οἵ 

ἀδελφοὶ ἃ ἀπήγγειλαν ἣμῖν συγγενῆ εἶναι τὰ εἰρη- 

μένα), τούτου ἕνεχεν ἐπεστείλαμεν, ἵνα μὴ ὀχνήσης 
μικρὸν διάστημα χινηθεὶς χκαταλαύεῖν ἡμᾶς, καὶ 

τὴν ἐπὶ τούτοις πληροφορίαν παρασχόμενος , ἡμῶν 

τε τὴν ὀδύνην χαταπραῦναι, χαὶ τὰς τοῦ Θεοῦ ἐχ- 

χλησίας παραμυθήσασθαι, τὰς νῦν ἀφορήτως χαὶ 

βαρέως ἐπί τε τοῖς πεπραγμένοις, καὶ ἐπὶ τοῖς θρυλ- 

λουμένοις εἰρῆσθαι παρὰ σοῦ, λυπουμένας. 

Ν 

τασιιπι. Αἴςπιθ πὸ ΘΟ]]Π151 ροΐοθβε ποπουϊἤποιιμ Ετιβίο 

τοδϊπποπῖτπι ἃ Ῥοσποηΐο τ] ἔτι πὶ ἔἰι1556, {πθ πὰ 9)451- 

Τὰ βαργα τη Εριβί, 122 τοσαΐ, τι φου ΠΟΛ τη 86. αοϊαΐ 

τυ τ1Π} ΓῈ8 ΒΔΠΑΤῚ ΠΘΟΤ6 Ροβϑιζ, ὩΠΠΊ {16 Δ πι 48 01}15 ε1ζ 

Τασβιῖ νἱΐα βισηϊῆοοί. (ὐουλοο τοπὶ ἔοι ρογανουῖξ 

ΒΑΒ1165, Ρ]άπο πθβοῖο, 564 ἕαπθθη Δ] 1416 ΘΟΙΏΤΉΤΙΗΙ 

σομβθηβι “δογθίπμῃ οἵ οοπϑε π{τιπὶ ἔι1556, ῬΟυΒΡΙΟΙ ρο- 
ἴοβὺ ὁχ θριβίοϊα βοποηΐ, ἴῃ {π| ῬΆ5111ι|5. Ῥ] ΕἸ πη τι 

856. ὉΕΠΙ Δ 5. ὁχ ΨΦουῖῃι οριβοορὶ δὐνομίι, 86 Ἰρϑατη 

Απμ]ήταιπη απ ἘΔιιβίπιμν ογἀϊηα γογαῦ., 18π| 5101 ἁτηϊ- 
ατῃ ἰαοί!Πη 6586 ἰοβίαίιν. 

") 

Ἐ 

ΑΛ 

Β 
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Ἰοσϑιὴ δοο  ϑϑιϑι!οδη δοία {πούδηΐ, ᾿τπαιριιηι ; ἀο] 

γοΠθι θη ἴοι, ὉΠ} ΡΥ ΟΡ αἔθ ιν ἴππ8 Π} ΠῸΠ Οἰ θα], 

5664 [6 ΟΠΊΠΙ ΘΟ] ον [αἴθ 1101 Θχοθβϑίθ56., {τ 6 
ΠΊΘἴῸ ἴθ οοηνθηίι, 4π| ἃ γ 0]5 ΠΡΟ Ραίαγ. 

ΟἸΔΡΙΟΡ θυ ΠΘΟΘΘ58 710 δα 50} ΘΠ δη Θρ βίο Δ ΠῚ 
γ6Π1, {πῶ ἰδ πιὸ δ πο8 δοῦθίίαϑ σΟΠΠΊΟΠΘΟ , τι: 

056. ΡῈῚ ἴθ ΠΙΟΘΙΌΥΘΙ ΠΟΒΕΡΙΙΠ [6 Π185, {π0 δὲ 

ΠΟΙ [ΘΠ τ5Έ{6 ΡΘΓΟΙΙ]51 βαηλ115, Ροϑίχιδηι τι 1γ1-- 
Τητ15 ἴ6 πηθϊα ἴπ Θοοϊθϑία διιβιιπὴ Θὰ 6586, {π|2 μὰ-- 

Οἴθπιι5 Δι} 115 ΠΟΒ 15 ἸηδιἸἴὰ ογαπξ. ΑἸτι6 πδθῸ 
4υϊάθηη οἰϑὶ πο δία ἃς σγανία, δάμιιο ἑατηθη ἴο-- 

ἸΘΡα Ὀ1]1α διιπί, πἰροΐθ ἴῃ ΠΟ ΠΘπὶ σϑϑία, {π| γ]η- 

ἀἸοια ΠῚ ΘΟΥΠ Πτ186 Ῥάϑ51:15 θϑὲ Π6Ὸ σΟΠΙ 68, 

τοῖτι5 1Π 60 δϑὲ τιῖ ΘΟ ΠΟΙ]Ποὲ ῬδΟοΙη, ΠΘΟ 81ἃ οὐρὰ 

ΠΟΧῚ «απ ροριΐο Ποῖ δνθπίαι. 56 «αῖα 
ΠΟΠΠ1Π}1 6χ ΠΟπουἃ Πα415 οἱ Π6 ΟΠΊ1 ἀρ π]5 ἔγα-- 

115. Πυιπ αν θυ  ΠΟΡῚ5. “ιεράδῃ ἴπ Π 46 ἃ ἴθ 
ΠΟΥΔΥΙ, οἵ σομ Γἃ 58 Π8Π1 ἀΟΟΥΓΙΠΔ ΠῚ ῬΓΟΠΙΙΠ ΕΔΓ : 

15 τηᾶ σὶθ ΘΟΤΩΙΠΟΙ, δἴαιι6 ΠΊΆΘΠΟ ξοϑῖπι ἀσιαῖ!, 

Π6 Ῥυδοῖθυ' ἸΠΠΙΠ͵ΠΠΘΙ ἃ γ πΠ]ΠΟΙ ἃ 40 ἢ15, 48] ἴῃ δον δη-- 

5611 ψϑυϊταΐθηι ρθοσαυθναηΐ, ἘρΟΙ6ϑ᾽ς 1πΠΠ]οἴα, 

Διο δὕϊα πη τηδ]τπη 411π|4 παϑοδίτιν, τοποναΐδ ἃς 

γϑάἀϊπίορσγαΐα νϑ θυ! Ποϑὲϊϑ Εοο 5185 ΒΘ 4 0611} ΠΟΥ Θ5] 

“15 ( Π5. ΘΠ1ΠῈ ἔγαϊνο5. ΠαυΡαν γῇ ΠΟΡῚ5. Αἰ Πα 6556 

τοῖα ), ΘΔ ΠῚ Ο Οδ 158} 50}  Ρ51 115, τ ΠΘ ΡΆΥΘΓΡΙΒ 

Δ πΠο5 ρᾶγνο {ΠΠ6 7} 6 οοπίδοϊο δοοθάθιθ, 86 μ]6Π6 

46 Πῖ5 ὑγϑθτι5. ϑ Ἰ5ίδοθη5, ἔπ ἀΟ]ΟΓ ΘΠ ΠΟΒΓ ΠῚ 

τ] σαν 6, ἔππὶ Ποὶ Θοο] Θϑ᾽ 45 5010], {1|886 ππιης 1Π- 

ΤΟ] ΘΓ} δὲ σῦανὶ ἀο]οΓ οἵ 9} θὰ 71|88 σοϑία 5η1; 

οἱ 90 δὰ 4185 ΓΙΠΏΟΥ δῖ ἃ ἴθ ἀϊοία 6556; ἃ[Ποιπιηἴα}". 

8. γενομένοις  Μεοά. εἴ (ο015], ῥυΐπηιιβ γεγενημένοις. 

ἢ παρὰ τὴν αὐτοῦ 1 Τιοστίιν ἑαυτοῦ ἴῃ (Ο18]. ᾿τῖπιο. 
ΤρΙἄοτα. Ὁ 1 γενέσθαι. ΗΔ]. ῥυῖπηα ππᾶπι οἵ ΘΠ] 65 

411 γίνεσθαι. Μοχ οάοχ ΗδΥ], τῶν τιμιωτάτων. 

ἷ ἐπὶ τούτοις 1 (οἱ5], Ῥυίμηιιβ ἐπὶ τούτῳ. Μοχ 661|| μή 

πού τε. ὅ8ὲχ Ν855. μή πού τι. 

Ἐ ἐξαμιαρτόντων 1 Μεά. εἰ Βιροί. ἐξαμαρτανόντων. 

4. ἀπήγγειλαν 1 Πὰ Μεά. οἱ (οΟἸ5]. Ῥσίπιιϑ ; {πδΐπου 

ΠῚ ἀπήγγελλον. ἘΔΙΠ ἀπήγγελον. Μοχ (Οἶ51. Ῥυῖπητιβ 

παραλαθεῖν ἡμᾶς. 

ΑἸακοὶ9 Π. 

Τὲ 56 'ρ5ο 

Ἰοφαὶ νἱὰε- 
ἴαν, 



914 5. ΒΑΡ ΟΕΘΑΒΕΚ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ: 

Οἰαβοῖ8 Π. π ττσισι.---.  .--- ---- - - - - --- ------------- ----- 

“1ἰας ἘΡΙΤΟΤΑ͂ ΟΣ ΧΥ Ι. ἘΠΙΣΤΟΛῊ ρχζ΄. 
ΠΟΙ. 

ΤΝαγτγαῖ 56 ΝΊσΟροΙΙ δγαυῖθιι5 πιο 65 0115 ἸαΡογαπίοπι.,, δἀνυθία δονῖπὶ γρογθαίαπι 1556 ; ἃ. Ἐπιβο τι πὶ τοραΐ 

αὖ οἴιπὶ ΡΓῸ ΓΈΡιι5 518 οἵ Θὰ ποπιιπὶ Οαιιδὰ ἐΟΥΕΪΓΟΙ ΘΈ5.15 ΘΟἸ]αοι,,. 

; Εἰιιδοδῖο, ορίβοορο ϑαπιοδαίοτιπι. Εὐσεδίῳ, ἐπισκόπῳ Σαμοσάτων. 

«- 
ππο 373. ὍὌριυϑ ΒΘηΙσηἰββίπηι5, Ζυΐ ῥά ΓΙ ΠΠΟ] 65.115 50] 18 Ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ὃ συμμέτρους ταῖς θλίψεσι 

ἱππθοῦξ δὲ οοπϑοίαϊιν Παιτη 1165, Π6 ἱπηρυπιἀθηΐοα τὰς παραχλήσεις συνάπτων, χαὶ παραχαλῶν τοὺς 

πἰμηΐα ὑὐἰϑ εἶα ΔΡϑου θθαπῖιν, ΦαΆ] θη 115, {πὲ ταπεινοὺς, ἵνα μὴ λάθωσιν ὑπὸ τῆς περισσοτέρας 
Ἐατ ταν κήδε ᾿ Ὁ ᾿ 

ΠΟΡῚ5 ΝΊΘΟΡΟΙΙ ΟΡ ΒΡ, ΡΘΥΓαΡῬΔΠ ΟΠΙΡιι5 οοπ- λύπης χαταποθέντες, ἴσην ταῖς ἐπιγενομέναις ἣμῖν 

βοἰαίοποηι δἀιπχὶϊ, το! ρἸοβίβϑὶ πυῖιπὶ Θρίϑοοριιπι χατὰ τὴν Νιχόπολιν ταραχαῖς τὴν παραμυθίαν 
, , ͵ὔ 3 , ᾿ς 

Τονίπαηι ἰπ [θη ρου δ ἀπιοθηθβ : «αΐ αυάοπι {απ ἐπήγαγε, τὸν θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον ᾿Ἰούϊνον ἐν 

ΟΡΡογίπαπθ ΠΟ θΪ5 δγθηθυῖξ, ἴρΡ56 Θχροπᾶϊ. ΝῸ5 καιρῷ ἐπιστήσας " ὃς ὅπως εὐχαίρως ἡμῖν ἐπεφάνη, 
Ε Ἂ . “ἢ, ᾿ἣΝἬ ͵ «ες -» Ἁ , τω ͵7 

ΘηΪπῚ, Π6 δρίβϑίοϊα τηα]ἕιπι ΓΟ. 11)", τς 6}01-- αὐτὸς διηγησάσθω. μεῖς γὰρ φειδόμενοι τοῦ μή- 
. . . . - 2 “.ω 7 Ν ἢ , 

115 : {1} Οἰ18 ΠῈ 6 γι ἀθαμητ" 605 ,, 41 πριῖαί!δ χους τῆς ἐπιστολῆς, σιωπήσομεν " χαι ἵνα νὴ δό- 

Δηϊπηΐβ5 ἀτηϊοὶ ΠΟῚ5. Γαοτ δυπιῖ, οα]ρῶ σοι ηθπ0- ξωμεν τοὺς ἐκ μεταδολῆς ἀγαπητοὺς ἡμῖν " γενο- 
᾽ , . Ἁ - - 

ταῦοηθ φιοάδῃ πιοάο ποίαγθ, 564 Ἰδγρίδιιν Π)θιι5. μένους οἱονεὶ τῇ ὑπομνήσει τοῦ σφάλματος στηλι- 
. : 4 3 Ἂ εἰ - ᾿ 

δ ΠΟῖτι5, οὖ 1Π ΓΘΡΊΟΠ65 ΠΟϑιΓὰ5 ἁἀνθηΐθϑβ, τ πα πὴ. τεύειν. Ἀλλὰ παρᾶσχοι ὃ ἅγιος Θεὺς, ἐπιστῆναί σε 
, .« - « ἊΝ , δ. 

σγαν]αΐθην ΔΙῚ] ΘΟ Δ Π)11} ἃ βίπρτα ΓΘίδυμηιι5. τοῖς ἡμετέροις τόποις, ὥστε περιπτύξασθαι μὲν τὴν 

ϑοϊοπί δπίμ 4αοάδηι τπηοο απ ἴπ οχροιίθπο σὴν σεμνοπρέπειαν, διηγήσασθαι δὲ τὰ καθ’ ἕχα-" 

ΠΟ] δ ϊαπὶ αἰτα]θυτπῖ, Δ Φαᾶπι ἴῃ πανγάπο οοπ- στον. Πέφυχε γάρ πως τὰ χατὰ τὴν πεῖραν λυπή- 

Τονϊαὶ οἰα- Β0]Α ΠΟ πθπ μάθρθγθ. (θυ πὰ ΡΙῸ 115 {188 οἴιπη- σαντα “ ψυχαγωγίαν τινὰ ἔχειν ἐν διηγήμασι. Πλὴν 
ἄϊαπι σαθο- 16 {αὶ θη), «πδη τη δὰ ᾿ρδὶτιθ ἸΏ ΠῸ5 ὩΠΊΟΓΘΠῚ ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν τελείως μὲν, ὡς πρὸς τὴν εἰς ἡμᾶς 
παπι. β, κ Κ: ζ ᾿ 

αἰτίποὲ, ρυεθοῖριιθ διιΐθιη ἃ [γε οι, φυδπέιπι 4 ἀγάπην, ἃ προηγουμένως δὲ καὶ στιδαρῶς ὡς πρὸς 
- . ο , 

Ἐπβοθῖ: ΔΟΟΌΓ ΙΔ ΠῚ ΘΑ ΠΟΠΙΠΏ ΟὈΒΟΙ ΑΙ ΟΠΘΠ, ΘΡίβοοριιθ τὴν τῶν κανόνων ἀκρίόειαν ὃ θεοφιλέστατος ἐπί- 

Αἰαπιηὶ νῆστις] σἹ ΟΝ ἰ55] { τ. Ιαπιάα {Ππτὰ ; ἂς θο- ἢ σχοπος ἐχινήθη, ἐπαίνεσον αὐτόν" χαὶ εὐχαρίστησον αν πὰς ΓΘΠ ΡΟΝ 581 Πλ115 ΘΟ ΓΠ5 δϑῖ, 5 πος ἐχινήθη, ἐ γχαρίστη 
Ρ ὮΝ . - . . . “τ ,ὔ ΄ το 

τορτάβοεπ- ΠΊΪΠΟ σΡΔἰΙὰ5 ἃσ6, 406] ΔΙ ΤΠ] ἔπ] ὉΡΊχι6 νἱρ 85 τῷ Κυρίῳ, ὅτι τὰ σὰ θρέμματα πανταχοῦ τὸν χα- 
- -τὦορ - τ , ΝἽὔ 

λιν τπ86 Εἴ οίθην γορυϑϑθηίθηϊ. ραχτῆρα τῆς σῆς σεμνότητος δείκνυσιν. 

Ρ γενομένους 1 (οάϊοο5 ἄπο νοις ϊβϑι πὶ Νθϊσοιι οἵ 

ΟοἾ5]. Ῥυϊπιιβ Βα Ρροηΐ γινομένους, φιὶ απιϊοὶ ποδὶδ 

ἥιμι, ἐκ 40ο βεφαογοῖαν, ὕὰπὰ οὐ μας Βουθονοῦ Βὰ- 

5115, πο τὴ οἱ οπλ πὸ σἴπὰ Ἀπ πὸ τη 69 1 ὙἼ1Π 

δοΐογο ΘΟμγΘΠΪ580., 584 ἰδηΐαπι ἦς ρᾶ66 ἃ5ὶ οορίτπι 

6556. ΘοΓΙΐ, Ῥγεθοῖραθ ἴαπηοπ ἴῃ ΘΑ ποπ μὴ «6 πβἸ πο πη, τὶ 

ὁ ψυχαγωγίαν τινὰ 1 Ῥοβίγοηὰ γοὸχ ἁἀἤτία οχ Ηλι]. ὀδγίογοπι 'ρ80 Β451110, ἱποιραῖ!. αν ἴῃ Ποο 5οῖτρο πο-᾿ Η͂ 
εὖ (Ἰάνοπν. ΤΡ οπὶ οὶ διχγήμασι πολλήν, Νογοη. ἀ.5 4ιυεογαίτγ ὃ 
Μ585. αἱ ἴῃ ἰοχία, 

ἃ προγγουμένως 1 (τ θοἤϑῖο γοη νἱαδίτ" αρία 5α15 

νοῦ ἀο δοηιεῖιϊ οοἰιονοπς. πᾶ Ἰερσοπάυχῃ οοη οἷς 

ἠγριωμένος, ἀ5ρ6} 6, οἱ ζαδίμοϑβθ, δῖος θῃῖτη 1088 ἱπίου- 

ΡΓεΐαίασ. Ὑ τ ἀοοίιι5. ποὴ 1π|6}}Π151 ἈΡΟΓΕΙΒ᾽ πᾶ τη 56 }- 

το πη 18Ππ|. Τουητ5 στη σοὺ ἴῃ Βαϑ  Πππὰ ὩΠΊΟΙΊ σα 5ἴο.- ἢ 
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